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 چکیده
نشانگرهای ژنتیکی در اصالح نژاد مرغان  از استفاده یبررس منظور به ینژاداصالح برنامه هفتدر این مطالعه، 

 برنامه، نیا در. شد استفاده صفات پیفنوت از تنها ،(هیپا برنامه ) اول نژادی اصالح برنامه در. شد یسازهیشب ،بومی
صفات موجود  و مرغتخم تعداد و وزن ،یهفتگ 8 سن در بدن وزن شاملی ارزش ژنوتیپی کل معادلهصفات موجود در 

 جنسی بلوغ سن و یهفتگ 21 سن در بدن وزن اضافه به ارزش ژنوتیپی کل  در موجود صفات مشابه انتخاب شاخصدر 
 اطالعات از ،ذکورم صفات پیفنوت کنار در ،(نشانگرها کمك به )انتخابدوم تا هفتم  نژادی اصالحی هابرنامه در .بود

QTL شد. در این برنامه ها فرض شد که  استفاده انتخاب شاخص در زین مرغتخم تعداد صفت QTL به ترتیب مورد نظر
های اصالح برای شبیه سازی برنامه .نماید انیب را مرغتخم تعداد صفت یکیژنت انسیوار درصد 51 و 01 ،01 ،11 ،21 ،5

دوم  نژادی اصالح برنامهدر  یاقتصاد پاسخ ،بر اساس نتایج این مطالعهاستفاده شد.  SelActionنژادی از نرم افزار 

 نژادی اصالحبرنامه  به نسبت ،شود(میبیان فرضی  QTLتوسط صفت تعداد تخم مرغ  یکیژنت انسیوار درصد 5تنها )
 برنامه مشاهده شد تا جایی که درنیز ها ی در سایر برنامهاقتصادپاسخ روند افزایش . درصد افزایش یافت 03/0 ،یهپا

 به نسبت یاقتصاد پاسخ ،شود(فرضی بیان می QTLصفت تعداد تخم مرغ توسط  یکیژنت انسیوار درصد 51هفتم )
درصد  51/1 بهدرصد در برنامه پایه  96/1 ازنیز نسل  در هردرصد افزایش یافت. ضریب هم خونی  18/20 برنامه پایه
 انسیوار درصد 5 تنها که یزمان یحت ،QTL اطالعات که دهدمی نشان قیتحق نیا جینتا. افتی کاهش هفتمدر برنامه 

 .گیردمرغان بومی مورد استفاده قرار  های اصالح نژادیدر برنامه یموثر طور به دتوانیم، را بیان نمایدت صف یکیژنت
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Abstract 

In order to investigate the effect of genetic markers in genetic improvement of domestic fowl, seven 

breeding programs were simulated. In first breeding program called base program, phenotypic 

information of traits was only used. In this program, aggregative genotype equation consisted of 

body weight at 8 weeks of age, egg weight and egg number and selection index consisted of traits in 

aggregative genotype together with two other tarits including body weight at 12 weeks of age and 

age at sexual maturity. In other programs called marker assisted programs, QTL information that 

described 5, 10, 20, 30, 40 and 50% of genetic variation of egg number were also included in 

selection index. Based on obtained results, in program that QTL described 5% of genetic variance, 

economic response was improved by 3.37% compared to base program. Economic response in 

program that QTL described 50% of genetic variance was also improved by 14.28% compared to 

base program. Rate of Inbreeding was decreased from 0.69% in base program to 0.50% in program 

that QTL described 50% of genetic variance in each generation. The result of present study showed 

that QTL information, even with 5% description of genetic variance, can effectively improve 

economic traits in native fowl.  
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 مقدمه

 هایپروتئین برایجامعه تقاضای روزافزون  به توجه با
ق افزایش تولید از طری شیافزا امکان عدم و حیوانی

 با واناتیح از استفاده کشور، در وریط و دام تعداد
اجرای  از هدف. دارد یفراوان تیاهم مناسب دیتول بازده

 افراد انتخابدر حیوانات اهلی  ینژاداصالح یهابرنامه
تالقی آنها به منظور ایجاد  و مناسب دیتول بازده با

 رد انتخاب مطلوب می باشد. عملکردبا  آینده هاینسل
 ارثی ارزشهای طریق از عمدتا گذارتخم و گوشتی طیور
 استوار فنوتیپی اطالعات اساس بر شده زده نیتخم

 برآورد نیبهتر رینظ ییروشها از استفاده گرچه. است
 یریچشمگ راتییتغ اند توانسته (BLUP) 2یخط بینار
، همکاران و هاونستن) کنند جادیا وریط عملکرد در

                                                           
1
 . Best Linear Unbiased Prediction 

 یریپذوراثت با یصفات مورد در روشها نیا یول( 1110
 در که یصفات نیهمچن و جنس به محدود صفات ن،ییپا

 اند نبوده موفق چندان کنند، ینم بروز یزندگ یابتدا
 ینشانگرها براساس انتخاب. (1111)دکرز و هوسپیتال 

-مطلوب ریتاث مذکور، صفات مورد در (MAS) 1یکیژنت

 یزمان MAS(. 2661 تامسون و لند) است داشته یتر
 صفات یکیژنت تنوع از یتوجه قابل بخش که موثر است

 مفهوم نیبد نیا. گردد انیب یکیژنت ینشانگرها توسط
 صفت کنندهکنترل هایژن با مذکور ینشانگرها که است
 در توانندیم و هستند پیوسته یموثر طور به نظر مورد

 انجام از هدف. رندیگ قرار استفاده مورد انتخاب ندیفرآ
 یفراوان شیافزا یکیژنت ینشانگرها براساس خابانت

 یروشها با که است یاقتصاد صفات مطلوب یآللها

                                                           
2
 . Marker Assisted Selection  
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 از استفاده واقع در . ردیگیم صورت یکندبه جیرا

 صحت شیافزا به منجر نشانگرهای ژنتیکی اطالعات

 یکیژنت شرفتیپ شیافزا و نسل فاصله کاهش انتخاب،
 صفات نیمترمه(. 2669 کیو مك فالکونر) شودیم

 21 و 8 سنین در بدن وزن ،یبوم مرغان در یاقتصاد
 در مرغتخم وزن نیانگیم ،یجنس بلوغ سن ،یهفتگ

اول  هفته 21 در مرغتخم تعداد و یهفتگ 01 و 18،01
 در یاقتصاد صفات بعنوان صفات نیا. باشند می دیتول

 کشور یبوم انمرغ نژاداصالح مراکز تمامی
 یهابرنامه در انتخاب اساس و شده یریرکوردگ
 و منشیانیک) دهندیم لیتشک را مراکز این ینژاداصالح

 و 8 سنین در بدن وزن صفات گرچه (.2081 همکاران
 یول هستند، یریگاندازه قابل جنس دو هر در یهفتگ 21

 در تنها یدیتول مرغتخم تعداد و مرغتخم وزن نیانگیم
 راه تنها نیابنابر. است یریگاندازه قابل ماده جنس

 از استفاده مذکور، صفات یبرا هاخروس انتخاب
 از استفاده. است شاوندانیخو به مربوط اطالعات
 یهاارزش نیب یهمبستگ خویشاوندان، اطالعات

 داده شیافزا را شاوندانیخو نیب شده برآورد صالحیا
می شود. از طرفی عدم  یخونهم شیافزا به منجر و

ترین منابع که یکی از مناسب 2دسترسی به عملکرد فرد
 ارزش برآورد دقت کاهش اطالعاتی ارزیابی است باعث

 و مایبا و 1111ایما و ولیامز ب) شد خواهد صالحیا
 مرتبط 1هایQTL اطالعات از استفاده .(1112 همکاران

 که دینمایم فراهم را امکان نیا ،یدمثلیتول صفات با
 در مرغتخم نوز و دییتول مرغ تخم تعداد رینظ یصفات
ارزیابی حیوانات نر بر . باشد بررسی قابل زین نر جنس

 و یخونهم بیضر کاهش باعث QTL اطالعاتاساس 
 و مایبا) شد خواهد اصالحی ارزش برآورد دقت شیافزا

 و تعداد رینظ صفاتی نکهیا به توجه با. (1112 همکاران
 امام)  دارند ینییپا یریپذوراثت یدیتول مرغتخم وزن

-یم MAS رسدیم نظر به ،(2088 و همکاران بگلی لیق
. باشد موثر صفات نیا یکیژنت شرفتیپ در تواند

 طیوراصالح نژاد  در بیش و کم MAS از استفاده

                                                           
1 . Own performance 
2
 . Quantitative Trait Loci 

 در دنیا رایج شده است و مطالعاتی نیز در تجاری
 .در این زمینه انجام شده است کشور بومی مرغان

 ازروشهای استفاده با (2088) همکاران و علیجانی

 مهم صفات از برای برخی که دادند نشان آماری مختلف

 و بدن وزن مرغ، تخم وزن جنسی، بلوغ سن (اقتصادی
 و های مازندراناستان بومی مرغان مرغ(  در تخم تعداد

 غیاث دیمی دارد. وجود عمده ژن غربی آذربایجان

نیز ردیابی ژنهای عمده  (a,b2086آبادی و همکاران )
مهم اقتصادی در مرغان بومی استان  برای صفات

فارس را با استفاده از روشهای مختلف آماری بررسی 
 از استفاده ریتاث یبررس حاضر قیتحق هدف. ندنمود

 بر مرغتخمدر تعداد  مربوط به ژنهای موثراطالعات 
 در یخونهم زانیم و ، پاسخ اقتصادییکیژنت پبشرفت

-اصالح یهابرنامه یساز هیشب قیطر از یبوم مرغان

 .باشدیم ینژاد

 
 هاروش و مواد

 یخونهم بیضر و یکیژنت شرفتیپدر مطالعه حاضر، 
 تك انتخاب قالب در و 0یقطع یسازهیشب روش لهیبوس

 نیا یبرا. شد یسازهیشب 0مجزا یهانسل با یامرحله
( 1111 همکاران و روتن)SelAction  افزارنرم از منظور

 از یناش انسیوار کاهش ارافزنرم نیا. شد استفاده
 توجه مورد، شدبیان ( 2632)بولمرکه توسط  را انتخاب

 اندازه با جوامع یبرا را انتخاب شدت وداده  قرار
-یم حیتصح (2662) وسنیمبا استفاده از روش  کوچك

 روش از استفاده با زین یکیژنت شرفتیپ زانیم. دینما
ه ارائه شد یصفت چند یخط بیناار برآورد نیبهتر

 .شودیم برآورد (،2660) همکاران و وایالنیوتوسط 
 هاماده که زشیآم 5یاالنه ساختار SelAction افزارنرم
 و ردیگیم نظر در را اندشده داده قرار نرها داخل در
 اعمال شده انتخاب واناتیح یبرا را یتصادف زشیآم
 یتئور اساس بر زین یخونهم بیضر برآورد. دینمایم

 تامسون و یر لهیبوس یتئور نیا. باشدیم تمد یطوالن
( 1111) زیامیول و مایبا توسط بعدها و  یمعرف( 2661)

                                                           
3
 . Deterministic simulation 

4
 . Discrete Generations  

3. 
Nested  
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 SelAction افزارنرم از یمتعدد مطالعات در. شد لیتکم
 یریش گاو در ینژاداصالح یهابرنامه یسازهیشب یبرا

( 1115 همکاران، و اسکروتن و 1113همکاران و ویهوک)
 همکاران و زاویگ) گوسفند( 1110 سنیپر و کنول) خوک
-زره) وریط و(  1115 همکاران و روتن) یماه( 1118

( 1115 و همکاران پاکدل و 1115 همکاران و داران
 نرم نیا مناسب یهاتیقابل انگریب که است شده استفاده

 واناتیح نژاد اصالح یهابرنامه یساز هیشب در افزار
 . است مختلف

 تيجمع ساختار
 اتیفرض و مجزا یهانسل با یتجمع كی طالعه،م نیا در
 که شد فرض سازیشبیه این در .شد یسازهیشب ریز

 نسبت با مرغ، 811 با یتصادف طور به خروس 81
 21 مرغ هر یبرا. شوند داده یتالق 21 به 2 زشیآم

 از جوجه 51 خروس هر یبرا و( ماده 5 و نر 5) جوجه
 کل تعداد ن،یبنابرا. شد گرفته نظر در جنس هر

نیز  یریرکوردگ. بود قطعه 0111 جنس هر یها جوجه
 بدن وزنگیری بر این فرض استوار بود که اندازه

. ودش انجام یهفتگ 21 و 8 نیسن در مرغها و خروسها
-تخم تعداد ،جنسی بلوغ سن گذاری،تخم شروع از پس

-تخم وزن میانگین و تولیداول  هفته 21 در تولیدی مرغ

 هامرغ نیز در 01 و 01 ،18 یهاهفته در مرغ

 و نرها نیبهتر ،پرندگان نیب از. دوشمی  رکوردگیری
-یم انتخاب بعد نسل یبراهفتگی  05 سن در هاماده

 81 و مرغ 0111 نیب از مرغ 811 به طوری که شوند
 نیوالد عنوان به موجود خروس 0111 نیب از خروس

 در انتخاب نسبت نیبنابرا. شوندیم انتخاب بعد نسل
 در(. 2 شکل) بود خواهد 11/1 هاماده در و 11/1 نرها

 تیجمع از هیپا نسل افراد که شد فرض مطالعه نیا
 قرار نبرگیوا یهارد تعادل در که اندشده انتخاب بزرگ
 .دارند

 ارزش ژنوتيپی کل  وانتخاب   شاخص
 یکیژنت یپارامترها)کو(واریانس و  به مربوط اطالعات

و  یبگل یامامقل قیتحق از یبوم مرغان یاقتصاد صفات
 اطالعات از پارامترها نیا. شد گرفته( 2088) همکاران

 بدست زدی استان یبوم مرغاناز  نسل 9 مربوط به
 مورد صفات یاقتصاد بیضرا(. 2جدول) استآمده

( 2081) همکاران و منشیانیک تحقیق از نیز بررسی
 صفات یاقتصاد بیضرا مذکور، تحقیق در. گرفته شد

 21 در تولیدی مرغ تخم تعداد ،یهفتگ 8 در بدن وزن
 هایهفته در مرغ تخم وزن میانگین و تولیداول  هفته

 ریال 13/51 و 31/62 ،09/0 بیترت به 01 و 01 ،18
 .شد برآورد

 
( طرق زیر) یپیفنوت و( قطر باالی) ژنتیکی همبستگی ،(جدول قطر) پذیریوراثتو  (ستون اول) ارزش اقتصادی -2جدول

 یزد بومی مرغان یاقتصاد صفات یبرا استاندارد یخطا همراهبه

ارزش  صفت
اقتصادي 

 )ریال(

 8 وزن
 هفتگی

 12 وزن
 هفتگی

 بلوغ سن
 جنسی

 مرغتخم وزن مرغتخم تعداد

 19/1±15/1 28/1±18/1 -12/1±15/1 69/1±113/1 01/1±12/1 09/0  هفتگی 8 وزن

 00/1±15/1 26/1±18/1 -18/1±15/1 03/1±128/1 32/1±110/1 -  هفتگی 12وزن

 بلوغ سن
  جنسی

- 12/1±18/1- 12/1±22/1- 11/1±12/1 123/1±65/1- 13/1±16/1 

 -16/1±22/1 28/1±11/1 -81/1±112/1 21/1±12/1 16/1±12/1 31/62  1مرغتخم تعداد

 10/1±11/1 -18/1±12/1 21/1±12/1 25/1±12/1 16/1±12/1 13/51  2مرغتخم وزن

 یهفتگ 01 و 01 ،18 نیسن در مرغتخم وزن نیانگیم. 1  دیتول اول هفته 21 در یدیتول مرغتخم تعداد. 2      
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 شدند داده قرار ارزش ژنوتیپی کلمعادله  در که یصفات
 در مرغتخم وزن نیانگیم ،یهفتگ 8 در بدن وزن شامل
 21 در یدیتول مرغتخم تعداد و 01 و 18،01 یهاهفته
 مرغان در آنها اقتصادی ضرایب بود کهولید اول ت هفته

 . بود دسترس در کشور بومی

H=VBW8 × EBVBW8 + VEW × EBVEW + VEN × EBVEN 
 ارزش VBW8 ،ارزش ژنوتیپی کل  H رابطه نیا در

 وزن یاصالح ارزشEBVBW8 ، یهفتگ 8 وزن یاقتصاد

 EBVEW مرغ،تخم وزن یاقتصاد ارزش VEW ، یهفتگ 8

 یاقتصاد ارزش  VEN مرغ،تخم نوز یاصالح ارزش
 مرغتخم تعداد یاصالح ارزش EBVEN و مرغتخم تعداد

 .باشدیم
 موجود صفات یاصالح هایارزش ،(I) انتخاب شاخص

 وزن صفات. نماید می برآورد را ارزش ژنوتیپی کل در
 کنار در یجنس بلوغ وزن و یهفتگ 21 سن در بدن

 شاخص در ،ارزش ژنوتیپی کل  در موجود صفات
 .شدند داده قرار انتخاب

I= EBVBW8+ EBVBW12+ EBVASM + EBVEW+ EBVEN 
 
 

 

 هابرنامه
-هیشب مختلف ینژاداصالح برنامه هفت مطالعه، نیا در

 نژادی اصالح برنامه که اول برنامه در. دیگرد یساز
 نظر مورد صفات پیفنوت از تنها شود،یم دهینام  هیپا

 ارزش ژنوتیپی کل  برنامه، نیا در. (2)شکل  شد استفاده
 مرغتخم تعداد و وزن ،یهفتگ 8 سن در بدن وزن شامل

ارزش  در موجود صفات شامل انتخاب شاخص و
 و یهفتگ 21 سن در بدن وزن اضافه به ژنوتیپی کل 

در این برنامه، وزن بدن در سنین . بود جنسی بلوغ سن
هفتگی در هر دو جنس و سایر صفات تنها در  21و  8

 که هابرنامه سایر درگیری بود. س ماده قابل اندازهجن
-یم دهینام نشانگرها کمك به نژادی اصالح هایبرنامه
 اطالعات از نظر، مورد صفات پیفنوت کنار در شوند،

QTL شاخص در زین مرغتخم تعداد صفت به مربوط 
برای ، فرض شد هابرنامه نیا در. دش استفاده انتخاب
وجود دارند  ییها QTL ،تولیدی تعداد تخم مرغ صفت

 ،01 ،11 ،21 ،5که نشانگرهای پیوسته با آنها به ترتیب 
-یم انیب رااین صفت  یکیژنت انسیوار درصد 51 و 01

    .کنند

 
 

 

 هفتگی21و  8وزن بدن در 

02 ٪ 

 سن بلوغ  جنسی   

 تعداد و  وزن تخم مرغ 

0444 

844 

 ماده

 
 یکروزگی

0 ٪ 

 فتگیه21و  8زن بدن در و

0444 

84 

 نر

8444 

8444 

 هفتگی53

 برنامه اصالح نژادي پایه -1شكل 
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در ارزش ژنوتیپی کل  QTLاطالعات  ،حاضر مطالعه در
ولیدی مرغ تبه عنوان یك صفت که با تعداد تخم

 نظر دردارد،  2 معادل یریپذوراثت همبستگی داشته و 
صفت تعداد  QTL نیب که شد فرضهمچنین  . شد گرفته

 كیوتروپیپل اثر مورد مطالعه صفات ریسا ومرغ تخم
 ریسا و QTL نیب یهمبستگ جهینت در ،ندارد وجود

  QTL یکیژنت یهمبستگ. شد گرفته نظر در صفر ،صفات
 زین)قبل از انتخاب(  هیپا نسل در كیژنیپل یاجزا و

 تعداد و QTL نیب یهمبستگ. شد گرفته نظر در صفر

شت. دا یبستگ (q) فرضی QTL اثر یبزرگ به مرغتخم

 یکیژنت انسیوار از یبخشنشانگر  QTLبزرگی اثر 

 فیتوصفرضی  QTL لهیوس به که است مرغتخم تعداد

 و QTL با مرغتخم تعداد یکیژنت یهمبستگ. شودیم

. بود و   با برابر بیترت به كیژنیپل یاجزا

 QTL با  (EN)مرغتخم تعداد یپیفنوت یهمبستگ نیهمچن

 و از طریق  بیترت به كیژنیپل یاجزا و

 همکاران و اسکروتن) حاسبه شدم 
 ریسا و كیژنپلی یاجزا نیب یکیژنت یتگهمبس. (1115

-وراثت نیهمچن و    رابطه از یاقتصاد صفات

 زده نیتخم   رابطه از كیژنیپل یاجزا یریپذ

از  QTL یشیافزا یکیژنت انسیوار. ندشد
 كیژنیپل یاجزا یپیفنوت انسیوار و  طریق

 ،و همکاران پاکدلمحاسبه گردید ) 
1115.) 

 
 بحث و جینتا
 زانیم و یاقتصاد پاسخ ،یکیژنت شرفتیپ قیتحق نیا در
 ینژاداصالح برنامه در (ΔF) یخونهم بیضر در رییتغ
 سهیمقا نشانگرها کمك به یاصالح هایبرنامه با هیپا

-یم مشاهده 1 جدول در که همانطور(. 1 جدول) شد
 درصد 5تنها  فرضیQTL  که یاصالح برنامه در شود
 کند،یممرغ را بیان صفت تعداد تخم یکیژنت انسیوار

 برنامه پایه به نسبتریال(  85/510) یاقتصاد پاسخ
 در .درصد افزایش یافت 03/0ریال( به میزان  39/519)

 انسیوار درصد 51تا  فرضیQTL  که یاصالح برنامه
 پاسخ کند،یممرغ را بیان فت تعداد تخمص یکیژنت

درصد  18/20میزان  تا برنامه پایه به نسبت یاقتصاد
-برنامهدلیل افزایش پاسخ اقتصادی در . افزایش یافت

یشرفت ، افزایش پنشانگرها کمك به یاصالح های
هفته اول  21در  مرغ تولیدیصفت تعداد تخمژنتیکی 

عدد در  61/0ه به عدد در برنامه پای 92/1) از  تولید
 از استفادهمی باشد. در هر نسل (  QTL 51٪برنامه با 

MAS صحت با و نیپائ نیسن در  را پرندگان انتخاب 

 از استفاده نیبنابرا .سازدیم ریپذامکان شتریب

-ارزش برآورد در دقت شیافزا به منجر  QTLاطالعات

 نظر زنامزدهای برتر ا توانیم لذا و شده های اصالحی

باال  .داد قرار مورد استفاده یباالتر نانیاطم با را یکینتژ
در مرغ تولیدی بودن ارزش اقتصادی صفت تعداد تخم

پاسخ اقتصادی در  که شدسبب مقایسه با سایر صفات 
های اصالحی به کمك نشانگرها در مقایسه با برنامه

در کاهش پیشرفت ژنتیکی علیرغم برنامه اصالحی پایه 
مرغ تولیدی، هفتگی و وزن تخم 8در صفات وزن بدن 

شده  یسازهیشبی نژاداصالح برنامه در. افزایش یابد
 ،(1115) همکاران و روتنکاس توسط یریش گاو یبرا

 51تا  5مورد استفاده از  QTL که یزمان ه شدداد نشان
پاسخ اقتصادی  کندیمبیان  را یکیژنت انسیوار درصد

 پاکدل . ابدییم شیزااف درصد 1/12تا  5/0 ترتیب ازبه 
اصالحی برای کنترل  برنامه یسازهیشب در( 1115)

 اطالعات که داد نشان های گوشتیدر جوجه تیآس
QTL تیآس یماریب کنترل در یتوجهقابل زانیم به 

 5 تنها  QTL که یهنگام که یطور به ،باشدیم مؤثر
 کنترل تیآس ،کندیم بیان را یکیژنت انسیوار درصد

های اصالح البته الزم به ذکر است که برنامه. شودیم
معموال پیشرفت ژنتیکی مناسبی را  MASادی بر پایه ژن

ه دلیل کاهش تنوع بکنند ولی در چند نسل اول ایجاد می
میزان پیشرفت ژنتیکی این  ،در اثر انتخاب QTLناشی از 

 مدت کاهش می یابد بلنداصالحی در های نوع برنامه
   (.1111 دکرز و هوسپیتال)
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 مختلفاصالح نژادی ی هابرنامه دری کیژنت شرفتیپ و  یهمخون ضریب ،یاقتصاد پاسخ -1 جدول

 2شاخص صفات برنامه
 پاسخ

 )ریال( یاقتصاد

 بیضر
 یخون هم

(٪) 

 پیشرفت ژنتیکی

 یهفتگ 8 وزن
 )گرم(

 تخم تعداد
 )عدد( مرغ

 مرغ تخم وزن
 )گرم(

 هیپا
BW8, BW12, ASM, EW, EN 39/519 96/1 91/90 92/1 10/2 

1 BW8, BW12, ASM, EN, EW, QTL (5%) 
85/510 93/1 01/92 60/1 60/1 

0 BW8, BW12, ASM, EN, EW, QTL (10%) 
11/503 95/1 11/56 23/0 62/1 

0 BW8, BW12, ASM, EN, EW, QTL (20%) 
60/509 92/1 50/53 00/0 61/1 

5 BW8, BW12, ASM, EN, EW, QTL (30%) 
58/592 59/1 00/55 92/0 89/1 

9 BW8, BW12, ASM, EN, EW, QTL (40%) 
18/532 50/1 30/50 33/0 85/1 

3 BW8, BW12, ASM, EN, EW, QTL (50%) 
22/536 51/1 00/51 61/0 80/1 

2. BW8 هفتگی،  8= وزن بدن درBW12 هفتگی،  21= وزن بدن درASM ،سن بلوغ جنسی =EWغ، مر= میانگین وزن تخم
ENهفته اول تولید 21مرغ در = تعداد تخم 

 
ه یاول یفراوانبه  MASنرخ کاهش پیشرفت ژنتیکی در 

بستگی دارد  انتخاب شدتو  QTL بزرگی ، هاآلل
رای جلوگیری از کاهش ب (.1115)اسکروتن و همکاران 

  یهای اصالحی بر پایهپیشرفت ژنتیکی در برنامه

MAS از نسل 1-0 از پس دایب QTL  در دیجدهای 
 زانیمافزایش  .کرد استفاده نظر مورد یهاتیجمع

 از کمتر هشد یسازهیشب یهابرنامه همه در یهمخون
 زانیم ،یکل طور به . (2 جدول) بوددر هر نسل  درصد2

های برنامههر نسل برای در  درصد 2 از کمتر یهمخون
 و سیمور) باشداصالح نژاد طیور مطلوب می

 ازخونی مطالعه حاضر ضریب هم . در(2663پلوت،
درصد )در  51/1 به درصد )در برنامه پایه(  96/1

. دلیل کاهش افتی کاهشدر هر نسل ( QTL 51٪برنامه 

انتخاب پرندگان نر برای صفت تعداد ضریب همخونی 
در حالیکه در  ،است اطالعات فردیتخم مرغ بر اساس 

ان تنی برنامه پایه انتخاب نرها بر اساس رکورد خواهر
 که داد نشان قیتحق نیا جینتا. و ناتنی انجام می شود

 انسیوار درصد 5 تنها که یزمان یحت ،QTL اطالعات
 یبرا یموثر طور به دتوانیمرا بیان نماید،  یکیژنت
پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی در مرغان  شیافزا

 از استفاده یسودمندبومی مورد استفاده قرار گیرد. 
MAS با کمك  ینژاداصالح یهابرنامه نهیهز به

 در که یکیژنت شرفتیپ از حاصل سود و نشانگرها
 یبستگ ،دیآیم بدست QTL اطالعات از استفاده جهینت

  .دارد
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