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در اين تحقيق به منظور بررسی اثر نشانگرهای ژنتيکی در افزايش پاسخ به انتخاب و کاهش ميزان
همخونی برای صفات وزن بدن تا  82روزگی در بلدرچينهای ژاپنی از شبيهسازی قطعی استفاده
شده است .مقادير واريانس  QTLمورد نظر برای صفات وزن بدن در زمان تولد ،يک ،سه و چهار

واژههای کلیدی

برنامه اصالح نژاد
بلدرچین ژاپنی
پاسخ به انتخاب

هفتگی بهترتيب برابر  1/12 ،1/36 ،1/82و  1/16منظور شد .مقدار افزايش پاسخ به انتخاب بر اثر
منظور نمودن مقادير واريانس  QTLصفات مورد نظر ( )RQTLنسبت به حالت بدون استفاده از

بهترتيب  6/11 ،8/28 ،6/13و  4/12درصد بهدست آمدند .بيشترين مقدار
اطالعات  )Rbase( QTL
افزايش پاسخ به انتخاب برای صفت وزن بدن در چهار هفتگی بود که يکی از داليل آن را
میتوان به کمتر بودن وراثت پذيری نسبت به ديگر صفات وزن بدن نسبت داد .مقادير همخونی

نيز با استفاده از اطالعات نشانگر کاهش يافت که اين مقادير زير يک درصد بودند که برای

نشانگرهای ژنتیکی

انتخاب پرندگان نر برای صفت وزن بدن صرفاً بر اساس اطالعات فردی است .بنابراين استفاده از
اطالعات نشانگرها در برنامههای اصالحی بلدرچينها نه تنها برای صفات مشکل از نظر اندازهگيری
بلک ه برای صفات وزن بدن نيز مناسب است البته سودمندی استفاده از اطالعات نشانگر به تجزيه و
تحليل اقتصادی برنامههای اصالح نژادی نيز بستگی خواهد داشت.
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صفات وزن بدن

برنامههای اصالح نژاد طيور مقداری بهينه است .همچنين يکی از داليل کاهش ضريب همخونی
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مقدمه

QTLها برای صفات مختلف استفاده شدهاند .البته قبل از تالش

بلدرچین ژاپنی ( )Coturnix japonicaدر حدود قرن یازدهم

برای شناسایی ژنهای عمده و ورود آنها به برنامههای اصالح

بهعنوان یک پرنده خانگی اهلی شد .این پرنده به طبقه گالیفرمها


نژادی ،آزمون شناسایی وجود  QTLمشاهده شده در یک اسکن

و خانواده فازیانیده تعلق دارد ( .)Crawford 1993یک منبع خوبی

اولیه ژنوم بهوسیله استفاده از جمعیتهای مستقل ضروری

برای تولید پروتئین حیوانی است و پرورش تجاری آن نقش

میباشد ( .)Spelman and Bovenhuis 1998در یک بررسی روی


مهمی در صنعت جهانی طیور دارد ( Baumgartner 1994; Panda

 .)and Singh 1990صفات وزن بدن و نرخ رشد در دهههای اخیر
بهشدت مورد انتخاب قرار گرفته چرا که از صفات اقتصادی مهم

در برنامههای اصالحی محسوب میشوند (.)Sohrabi et al. 2012
بررسیهای زیادی ،طبیعت پلیژنیک رشد در بلدرچین ژاپنی را
اثبات

کردهاند ( Akbas et al. 2004; Narinc et al. 2010; Vali et

 .)al. 2005در مطالعهای گزارش شد که همبستگیهای ژنتیکی

یک جمعیت بلدرچین ژاپنی که بهمنظور شناسایی QTLهای
مرتبط با صفات وزن بدن در سنین مختلف و همچنین صفات

مربوط به ضریب تبدیل غذایی انجام شد ،نتایج نشان داد که
سانتیمورگان

QTLهای مرتبط به این صفات را در فاصله  4تا 23
روی کروموزوم شماره  1پیدا نمودند (

Esmailizadeh et al.

QTLهای مرتبط با وزن بدن تا سن 22

 .)2012در مطالعهای
روزگی در نواحی کاندیدا از ژنوم را در بلدرچین ژاپنی بررسی،

برای صفات وزن بدن در بلدرچین بیشتر از همبستگیهای

نتایج نشان داد که مقادیر واریانس  QTLمتفاوتی برای صفات

محیطی دائمی و فنوتیپی است ( .)Akbas et al. 2004در یک

وزن بدن در سنین مختلف وجود داشت (

مطالعه گزارش شد که همبستگیهای ژنتیکی میان صفات وزن
بدن در سنین مختلف مثبت و باال میباشد ( .)Vali et al. 2005در

Rezvannezhad et al.

 .)2012بنابراین استفاده از اطالعات  QTLسبب افزایش پاسخ به
انتخاب ژنتیکی برای صفات اقتصادی میشود که این افزایش به

مطاله دیگر گزارش شد که همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی

مقدار واریانس ژنتیکی بیان شده بهوسیله  QTLبستگی دارد .لذا

پارامترهای نمودار رشد در بلدرچین ژاپنی نسبتاً باال میباشد

هدف تحقیق حاضر بررسی استفاده از اطالعات  QTLبرای

علیرغم مطالعات انجام شده در این زمینه،
( .)Narinc et al. 2010
بررسیهای اندکی در رابطه با شناسایی گروههای پیوستگی انجام

شده است و همچنین تعداد اندکی از ژنهای کنترل کننده صفات

مهم اقتصادی در این گونه نقشهیابی شده است (

صفات وزن بدن تا  22روزگی روی پاسخ به انتخاب ژنتیکی و
نرخ همخونی در بلدرچینهای ژاپنی با استفاده از برنامه

شبیهسازی قطعی است.


Tsudzuki

 .)2008اطالعات حاصل از جایگاههای کنترل کننده صفات کمی
میتواند برای افزایش پیشرفت ژنتیکی و همچنین
( )QTL1

افزایش قابلیت اعتماد ارزشهای اصالحی بهوسیله کاهش فاصله
نسل و افزایش شدت انتخاب بهکار رود این امر بدین مفهوم است

مواد و روشها
یک جمعیت با نسلهای مجزا شبیهسازی شد که در آن  04نر با
 244ماده با نسبت  1نر به  0ماده بهطور تصادفی آمیزش مییابند.
هر ماده  20نتاج که شامل  12نر و  12ماده و هر نر نیز  02نتاج از

استفاده قرار گیرند ( .)Schrooten et al. 2005توسعه نقشههای

والدین نسل بعد انتخاب شدند .در ابتدا  04نر از میان  2044نتاج

بهطور مؤثری پیوسته هستند و میتوانند در فرآیند انتخاب مورد

ژنتیکی بلدرچین با  )Roussot et al. 2003( AFLP2و نشانگرهای

بهعنوان راهی برای شناسایی
ریزماهواره ( )Kayang et al. 2004

( )12×044نتاج بود .در میان نتاج ،بهترین نرها و مادهها بهعنوان
( )Pm=4/424و  244ماده از میان  2044نتاج قابل دسترس
( )Pf=4/423انتخاب شدند .برای تشکیل جمعیت پایه فرض شده
است که جمعیت بزرگ و در تعادل هاردی-واینبرگ بوده و

Quantitative trait loci
Amplified fragment length polymorphism
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همچنین در تعادل فاز گامتی است .اطالعات  QTLدر ارزش
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که نشانگرهای مذکور با ژنهای کنترل کننده صفت مورد نظر

هر جنس تولید کردند .کل تعداد نتاج هر جنس شامل 2044
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ژنوتیپی کل بهعنوان یک صفت که با وزن بدن همبستگی داشته و

وراثتپذیری معادل  1دارد مدنظر قرار گرفت .فرض دیگر عدم

وجود اثرات پلیوتروپی بین  QTLوزن بدن و صفات موجود در
شاخص انتخاب بود ،در نتیجه همبستگی صفر فرض شد.

همخونی بر اساس تئوری سهم ژنتیکی بلند مدت است (

Wray

.)and Thompson 1990
مواد و روشها

همچنین همبستگی بین  QTLو اجزای پلیژنیک در نسل پایه نیز

اثرات  QTLشناسایی شده در این بررسی بر اساس نتایج رضوان

صفر فرض شده است .همبستگی بین  QTLو وزن بدن به مقدار

نژاد و همکاران برای صفات وزن بدن در سنین مختلف در

اثر  )q( QTLبستگی داشته و مقدار اثر آن نمایانگر بخشی از

بلدرچینهای ژاپنی بوده است (.)Rezvannezhad et al. 2012

واریانس ژنتیکی صفت وزن بدن بوده که بهوسیله  QTLفرضی

همانطور که در جدول  2مشاهده میکنید مقادیر واریانس


QTL

بیان میشود .جهت محاسبه همبستگی ژنتیکی وزن بدن با  QTLو

برآورد شده برای همه صفات در حدود  1درصد بوده و این

استفاده شد .همبستگی

مقدار سبب افزایش پاسخ به انتخاب برای صفات وزن بدن شده

اجزای پلیژنیک از روابط

و

فنوتیپی وزن بدن با  QTLو اجزای پلیژنیک بهترتیب از روابط
ب هدست آمدند (

و

Schrooten et

پیشبینی میزان پیشرفت ژنتیکی و نرخ همخونی

.)al. 2005
بهوسیله شبیهسازی قطعی برنامه انتخاب تک مرحلهای با نسلهای

مجزا و با استفاده از نرمافزار )Rutten et al. 2002( SelAction

انجام شد .این برنامه نرخ پیشرفت ژنتیکی را با استفاده از روش

بهترین پیشبینی نااریب خطی چند صفتی محاسبه میکند
( .)Villanueva et al. 1993همچنین مقدار کاهش در واریانس
ناشی از انتخاب را نیز در نظر میگیرد ( )Bulmer 1971و شدت
انتخاب را برای اندازه جمعیت محدود و همبستگی بین

ارزشهای شاخص اعضای خانواده را تصحیح میکند

( .)Meuwissen 1991در این برنامه فرض بر آن است که ساختار
آمیزشی بهصورت سلسله مراتبی و تصادفی است و پیشبینی نرخ

است .بیشترین مقدار افزایش رشد ژنتیکی نسبت به حالت پایه
(بدون استفاده از اطالعات  )QTLبرای صفت وزن بدن در 0
هفتگی بوده که برابر  0/40درصد برآورد شده است (جدول .)2
یکی از دالیل بیشتر بودن افزایش پاسخ به انتخاب برای صفت
وزن بدن در  0هفتگی را میتوان کمتر بودن مقدار وراثتپذیری
آن ( )4/40در مقایسه با دیگر صفات وزن بدن دانست .این مقادیر
نشان میدهند که برای صفات وزن بدن حتی اگر  QTLدرصد
کمی از واریانس را توجیه کند رشد ژنتیکی مناسبی حاصل
خواهد شد .افزایش پاسخ به انتخاب بر اساس اطالعات

QTL

توسط محققین مختلفی بررسی شده است .محققین برای گاو
شیری ذکر کردند که هنگامی که  QTLمورد استفاده از  0تا 04
درصد واریانس ژنتیکی صفات اقتصادی را بیان میکنند پاسخ
اقتصادی از  0تا  22درصد افزایش نشان میدهد (

Schrooten et

.)al. 2005

جدول  -1ضرایب وراثتپذیری روی قطر ،همبستگی ژنتیکی باالی محور قطر و همبستگی فنوتیپی پایین محور قطر
صفت

BW0

BW1

BW2

BW4

BW3

4/42±4/31

4/42±4/03

4/41±4/00

4/41±4/04

4/40±4/00

BW1

4/12±4/01

4/11±4/02

4/40±4/01

4/40±4/04

4/40±4/03

BW2

4/11±4/01

4/13±4/00

4/12±4/04

4/42±4/01

4/42±4/01

BW3

4/11±4/00

4/42±4/04

4/40±4/00

4/42±4/00

4/42±4/01

BW4

4/14±4/02

4/14±4/03

4/40±4/02

4/12±4/10

4/40±4/03

وزن بدن در زمان تولد ( ،)BW0یک هفتگی ( ،)BW1دو هفتگی ( ،)BW2سه هفتگی ( )BW3و چهار هفتگی ()BW4
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جدول  -2مقادیر پیشرفت ژنتیکی حاصل از انتخاب بر پایه ارزشهای اصالحی برآورد شده به روش  BLUPو بههمراه اطالعات QTL
رشد ژنتیکی
 QTLواریانس)%( 2

BLUP

QTL

افزایش رشد ژنتیکی)%( 3

1

BW0

1/20

4/102

4/103

3/10

BW1

1/03

4/010

4/032

2/12

BW3

1/12

2/121

2/110

3/14

BW4

1/13

2/002

2/200

0/40

صفت

1
2

وزن بدن در زمان تولد ( ،)BW0یک هفتگی ( ،)BW1سه هفتگی ( )BW3و چهارهفتگی ()BW4
درصد کل واریانس توجیه شده بهوسیله QTL

3درصد پاسخ بیشتر ناشی از منظور نمودن اطالعات )RQTL-Rbase/Rbase(×100 ،QTL

در مطالعهای حساسیت به آسیت را هنگامی که QTLهای مرتبط

هنگامی که اطالعات  QTLحدود  04درصد از واریانس ژنتیکی

تنها  0درصد از واریانس ژنتیکی را بیان کردند کنترل شد

را توجیه میکند افزایش پاسخ به انتخاب برای صفات وزن بدن

( .)Pakdel et al. 2005گروهی از بررسیهای انجام شده بر روی
انتخاب تک مرحلهای متمرکز شدهاند که در این بررسیها

در زمان تولد ،یک هفتگی ،سه هفتگی و چهار هفتگی بهترتیب

برابر  10/0 ،02/2 ،10/3و  124درصد ب هدست آمدند (شکل )1

Spelman

که این افزایش پاسخ به انتخاب بهصورت نسبت پاسخ ب هدست

 )and Garrick 1997تا  +140درصد ()Spelman et al. 1999

آمده بر اساس اطالعات  )RQTL( QTLبه پاسخ ناشی از انتخاب

بودهاند.

برنامههای

بدون استفاده از اطالعات  )Rbase( QTLبیان شدهاند.

استفاده از اطالعات  QTLدر برنامههای اصالح نژادی منوط به

اصالح نژادی بر پایه  MASمعموال پیشرفت ژنتیکی مناسبی را در

شناسایی QTLها در جمعیتهای متفاوت و مستقل است.

بهدلیل کاهش تنوع
میکنند ولی 
چند نسل اول ایجاد 

ناشی از QTL

QTLهای استفاده شده در این تحقیق در بررسیهای مختلفی

در اثر انتخاب ،میزان پیشرفت ژنتیکی این نوع برنامههای اصالحی

برآوردها برای افزایش پیشرفت ژنتیکی از  -0درصد (

برای صفات وزن بدن تایید شده است (

Rezvannezhad et al.

مییابد (.)Dekkers and Hospital 2002
در بلند مدت کاهش 

 .)2012وزن بدن در سنین مختلف به آسانی قابل اندازهگیری بوده

و میتواند بهعنوان یک پارامتر در شاخص رشد ب هکار گرفته شود
( )Francesch et al. 1997بنابراین استفاده از روشهایی که سبب
اصالح نژادی را بهبود میبخشد .البته سودمندی استفاده از

1

MAS

0.5

میزان زیادی افزایش مییابد که این افزایش بهصورت خطی است

(شکل .)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40 50
)QTL Variance (%

شکل  -1نسبت پاسخ به انتخاب بر اساس مقادیر مختلف واریانس  QTLبه
انتخاب بر اساس ارزشهای اصالحی برآورد شده به روش  BLUPبرای
صفات وزن بدن تا  22روزگی

Marker assisted selection
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از پیشرفت ژنتیکی که در نتیجه استفاده از اطالعات  QTLب هدست
اطالعات  QTLتوجیه میشود این افزایش پاسخ به انتخاب به

1.5
1

به هزینه برنامههای اصالحنژادی با کمک نشانگرها و سود حاصل
میآید ،بستگی دارد .هنگامی که بخش بیشتر واریانس توسط

2
RQTL/Rbase

افزایش رشد ژنتیکی برای این صفات شود سرعت برنامههای

BW0
BW1
BW3
BW4

2.5

پاسخ به انتخاب صفات وزن بدن تا  82روزگی در...

جواد احمدپناه و همکاران

در مطالعهای الینهای مورد استفاده برای وزن بدن در سن 0

پیشنهاد شده است که نرخ همخونی در برنامههای اصالحی طیور

هفتگی بهصورت کوتاه مدت مورد انتخاب قرار گرفتند

در زیر یک درصد باقی بماند ( )Morris and Epollott 1997البته

( .)Rezvannezhad et al. 2012بنابراین استفاده از اثرات

در این بررسی فرض شده بود که آمیزشها به صورت تصادفی

QTLهای مورد نظر سبب حصول پیشرفت ژنتیکی قابل قبولی

است و در صورتیکه از اطالعات تنی و ناتنی استفاده شود این

برای صفات وزن بدن میشوند بدون اینکه کاهش زیادی در

میزان به بیشتر از یک درصد افزایش مییابد .در این راستا راههای

واریانس ژنتیکی این صفات ایجاد شود.

زیادی برای کاهش همخونی به یک درصد پیشنهاد شده است .در

اثر برنامههای حاوی اطالعات نشانگر بر میزان همخونی

یک بررسی ابزار انتخاب پویا برای حداکثر کردن پیشرفت ژنتیکی

در بررسی حاضر مقادیر همخونی زیر  1درصد بودند (شککل .)2

با محدود کردن میزان همخونی ارائه شد ( .)Meuwissen 1991به

منظور نمودن اطالعات نشانگرها در برنامههای اصالحی همچنکین

گونهای که تعداد والدین و تعداد نتاج به ازای هر والد میتواند

Dekkers and Hospital

متفاوت بوده و به تعداد کاندیداهای قابل دسترس برای انتخاب

سبب کاهش مقادیر همخونی میشکوند (

 .)2002دلیل کاهش ضریب همخونی ،انتخاب پرنکدگان نکر بکرای

وابسته است.

صفت وزن بدن بر اساس اطالعات فکردی اسکت ،در حکالیککه در

نتیجهگیری کلی

برنامههای اصالحی بر پایه ارزشهای اصکالحی حاصکل از روش

استفاده از انتخاب بهکمک نشانگر برای صفاتی که دارای

بهترین پیشبینی نااریب خطی انتخاب نرهکا عکالوه بکر اطالعکات

میشکود ککه
فردی بر اساس رکورد خواهران تنی و ناتنی نیز انجام 

وراثتپذیری پایین بوده و یا اندازهگیری رکوردهای فنوتیپی برای

آنها مشکل و پرهزینه میباشد مفید است اما در بررسی حاضر


سبب افزایش همبستگی شاخص اعضای خانواده شکده و بنکابراین

نیز نشان داده شد با توجه به اینکه صفات وزن بدن از جمله

همخونی افزایش مییابد.

صفاتی هستند که اندازهگیری آنها آسان است استفاده از اطالعات
0.6

نشانگرها برای این صفات سبب افزایش پیشرفت ژنتیکی بهطور

0.5
0.3
0.2

Inbreeding

y = -0.0068x + 0.5168
R² = 0.973

0.4

0.1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40 50
QTL Variance %
شکل  -2میزان همخونی ناشی از منظور نمودن مقادیر مختلف واریانس QTL

معنیداری میشوند همچنین از طرفی سبب کاهش میزان


همخونی در برنامههای اصالح نژادی خواهند شد .بنابراین استفاده

از اطالعات نشانگرها در برنامههای اصالحی بلدرچینها نه تنها
برای صفات مشکل از نظر اندازهگیری بلکه برای صفات وزن بدن
نیز مناسب است البته سودمندی استفاده از اطالعات نشانگر به
تجزیه و تحلیل اقتصادی برنامههای اصالح نژادی نیز بستگی
خواهد داشت.
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