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چکیده
در این مطالعه ،هفت برنامه اصالحنژادی به منظور بررسی استفاده از نشانگرهای ژنتیکی در اصالح نژاد مرغان
بومی ،شبیهسازی شد .در برنامه اصالح نژادی اول ( برنامه پایه) ،تنها از فنوتیپ صفات استفاده شد .در این برنامه،
صفات موجود در معادلهی ارزش ژنوتیپی کل شامل وزن بدن در سن  8هفتگی ،وزن و تعداد تخممرغ و صفات موجود
در شاخص انتخاب مشابه صفات موجود در ارزش ژنوتیپی کل به اضافه وزن بدن در سن  21هفتگی و سن بلوغ جنسی
بود .در برنامههای اصالح نژادی دوم تا هفتم (انتخاب به کمك نشانگرها) ،در کنار فنوتیپ صفات مذکور ،از اطالعات
 QTLصفت تعداد تخممرغ نیز در شاخص انتخاب استفاده شد .در این برنامه ها فرض شد که  QTLمورد نظر به ترتیب
 01 ،01 ،11 ،21 ،5و  51درصد واریانس ژنتیکی صفت تعداد تخممرغ را بیان نماید .برای شبیه سازی برنامههای اصالح
نژادی از نرم افزار  SelActionاستفاده شد .بر اساس نتایج این مطالعه ،پاسخ اقتصادی در برنامه اصالح نژادی دوم
(تنها  5درصد واریانس ژنتیکی صفت تعداد تخم مرغ توسط  QTLفرضی بیان میشود) ،نسبت به برنامه اصالح نژادی
پایه 0/03 ،درصد افزایش یافت .روند افزایش پاسخ اقتصادی در سایر برنامهها نیز مشاهده شد تا جایی که در برنامه
هفتم ( 51درصد واریانس ژنتیکی صفت تعداد تخم مرغ توسط  QTLفرضی بیان میشود) ،پاسخ اقتصادی نسبت به
برنامه پایه  20/18درصد افزایش یافت .ضریب هم خونی در هر نسل نیز از  1/96درصد در برنامه پایه به  1/51درصد
در برنامه هفتم کاهش یافت .نتایج این تحقیق نشان میدهد که اطالعات  ،QTLحتی زمانی که تنها  5درصد واریانس
ژنتیکی صفت را بیان نماید ،میتواند به طور موثری در برنامههای اصالح نژادی مرغان بومی مورد استفاده قرار گیرد.
واژههاي کليدي :برنامه اصالح نژادی ،مرغان بومی ،انتخاب بوسیله نشانگرهاQTL ،
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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.
Key words: Breeding programs, Native fowl, Marker assisted selection, QTL

) ولی این روشها در مورد صفاتی با وراثتپذیری1110

مقدمه

 صفات محدود به جنس و همچنین صفاتی که در،پایین

با توجه به تقاضای روزافزون جامعه برای پروتئینهای

 چندان موفق نبوده اند،ابتدای زندگی بروز نمی کنند

حیوانی و عدم امکان افزایش تولید از طریق افزایش

 انتخاب براساس نشانگرهای.)1111 (دکرز و هوسپیتال

 استفاده از حیوانات با،تعداد دام و طیور در کشور

- تاثیر مطلوب،) در مورد صفات مذکورMAS( ژنتیکی

 هدف از اجرای.بازده تولید مناسب اهمیت فراوانی دارد

 زمانیMAS .)2661 تری داشته است (لند و تامسون

برنامههای اصالحنژادی در حیوانات اهلی انتخاب افراد

موثر است که بخش قابل توجهی از تنوع ژنتیکی صفات

با بازده تولید مناسب و تالقی آنها به منظور ایجاد

 این بدین مفهوم.توسط نشانگرهای ژنتیکی بیان گردد

 انتخاب در.نسلهای آینده با عملکرد مطلوب می باشد

است که نشانگرهای مذکور با ژنهای کنترلکننده صفت

طیور گوشتی و تخمگذار عمدتا از طریق ارزشهای ارثی

مورد نظر به طور موثری پیوسته هستند و میتوانند در

تخمین زده شده بر اساس اطالعات فنوتیپی استوار

 هدف از انجام.فرآیند انتخاب مورد استفاده قرار گیرند

 گرچه استفاده از روشهایی نظیر بهترین برآورد.است

1

انتخاب براساس نشانگرهای ژنتیکی افزایش فراوانی

( توانسته اند تغییرات چشمگیریBLUP) 2ناریب خطی

آللهای مطلوب صفات اقتصادی است که با روشهای

،در عملکرد طیور ایجاد کنند (هاونستن و همکاران

2

1

. Marker Assisted Selection

. Best Linear Unbiased Prediction

9

بررسی استفاده از نشانگرهاي ژنتيكی در برنامههاي اصالحنژاد مرغان بومی
رایج بهکندی صورت میگیرد .در واقع استفاده از

تجاری در دنیا رایج شده است و مطالعاتی نیز در

اطالعات نشانگرهای ژنتیکی منجر به افزایش صحت

مرغان بومی کشور در این زمینه انجام شده است.

انتخاب ،کاهش فاصله نسل و افزایش پیشرفت ژنتیکی

علیجانی و همکاران ( )2088با استفاده ازروشهای

میشود (فالکونر و مكکی  .)2669مهمترین صفات

مختلف آماری نشان دادند که برای برخی از صفات مهم

اقتصادی در مرغان بومی ،وزن بدن در سنین  8و 21

اقتصادی )سن بلوغ جنسی ،وزن تخم مرغ ،وزن بدن و

هفتگی ،سن بلوغ جنسی ،میانگین وزن تخممرغ در

تعداد تخم مرغ) در مرغان بومی استانهای مازندران و

 01،18و  01هفتگی و تعداد تخممرغ در  21هفته اول

آذربایجان غربی ژن عمده وجود دارد .دیمی غیاث

تولید می باشند .این صفات بعنوان صفات اقتصادی در

آبادی و همکاران ( )2086a,bنیز ردیابی ژنهای عمده

کشور

برای صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان

رکوردگیری شده و اساس انتخاب در برنامههای

فارس را با استفاده از روشهای مختلف آماری بررسی

اصالحنژادی این مراکز را تشکیل میدهند (کیانیمنش و

نمودند .هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر استفاده از

همکاران  .)2081گرچه صفات وزن بدن در سنین  8و

اطالعات مربوط به ژنهای موثر در تعداد تخممرغ بر

 21هفتگی در هر دو جنس قابل اندازهگیری هستند ،ولی

پبشرفت ژنتیکی ،پاسخ اقتصادی و میزان همخونی در

میانگین وزن تخممرغ و تعداد تخممرغ تولیدی تنها در

مرغان بومی از طریق شبیه سازی برنامههای اصالح-

جنس ماده قابل اندازهگیری است .بنابراین تنها راه

نژادی میباشد.

تمامی

مراکز

اصالحنژاد

مرغان

بومی

انتخاب خروسها برای صفات مذکور ،استفاده از
اطالعات مربوط به خویشاوندان است .استفاده از

مواد و روشها

اطالعات خویشاوندان ،همبستگی بین ارزشهای

در مطالعه حاضر ،پیشرفت ژنتیکی و ضریب همخونی

اصالحی برآورد شده بین خویشاوندان را افزایش داده
و منجر به افزایش همخونی می شود .از طرفی عدم
دسترسی به عملکرد فرد 2که یکی از مناسبترین منابع

بوسیله روش شبیهسازی قطعی 0و در قالب انتخاب تك
0

مرحلهای با نسلهای مجزا شبیهسازی شد .برای این
منظور از نرمافزار ( SelActionروتن و همکاران )1111

اطالعاتی ارزیابی است باعث کاهش دقت برآورد ارزش

استفاده شد .این نرمافزار کاهش واریانس ناشی از

اصالحی خواهد شد (بایما و ولیامز  1111و بایما و

انتخاب را که توسط بولمر( )2632بیان شد ،مورد توجه

همکاران  .)1112استفاده از اطالعات QTLهای 1مرتبط

قرار داده و شدت انتخاب را برای جوامع با اندازه

با صفات تولیدمثلی ،این امکان را فراهم مینماید که

کوچك با استفاده از روش میوسن ( )2662تصحیح می-

صفاتی نظیر تعداد تخم مرغ تولیدی و وزن تخممرغ در

نماید .میزان پیشرفت ژنتیکی نیز با استفاده از روش

جنس نر نیز قابل بررسی باشد .ارزیابی حیوانات نر بر

بهترین برآورد نااریب خطی چند صفتی ارائه شده

اساس اطالعات  QTLباعث کاهش ضریب همخونی و

توسط ویالنیوا و همکاران ( ،)2660برآورد میشود.

افزایش دقت برآورد ارزش اصالحی خواهد شد (بایما و

5

نرمافزار  SelActionساختار النهای آمیزش که مادهها

همکاران  .)1112با توجه به اینکه صفاتی نظیر تعداد و

در داخل نرها قرار داده شدهاند را در نظر میگیرد و

وزن تخممرغ تولیدی وراثتپذیری پایینی دارند ( امام

آمیزش تصادفی را برای حیوانات انتخاب شده اعمال

قلی بگلی و همکاران  ،)2088به نظر میرسد  MASمی-

مینماید .برآورد ضریب همخونی نیز بر اساس تئوری

تواند در پیشرفت ژنتیکی این صفات موثر باشد.
استفاده از  MASکم و بیش در اصالح نژاد طیور

طوالنی مدت میباشد .این تئوری بوسیله ری و تامسون
( )2661معرفی و بعدها توسط بایما و ولیامیز ()1111
3

. Own performance
. Quantitative Trait Loci

1
2

. Deterministic simulation
. Discrete Generations
3.
Nested

4

4
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تکمیل شد .در مطالعات متعددی از نرمافزار SelAction
برای شبیهسازی برنامههای اصالحنژادی در گاو شیری

رکوردگیری می شود .از بین پرندگان ،بهترین نرها و
مادهها در سن  05هفتگی برای نسل بعد انتخاب می-

(هوکیو و همکاران 1113و اسکروتن و همکاران)1115 ،

شوند به طوری که  811مرغ از بین  0111مرغ و 81

خوک (کنول و پرینس  )1110گوسفند (گیزاو و همکاران

خروس از بین  0111خروس موجود به عنوان والدین

 )1118ماهی (روتن و همکاران  )1115و طیور (زره-

نسل بعد انتخاب میشوند .بنابراین نسبت انتخاب در

داران و همکاران  1115و پاکدل و همکاران )1115

نرها  1/11و در مادهها  1/11خواهد بود (شکل  .)2در

استفاده شده است که بیانگر قابلیتهای مناسب این نرم

این مطالعه فرض شد که افراد نسل پایه از جمعیت

افزار در شبیه سازی برنامههای اصالح نژاد حیوانات

بزرگ انتخاب شدهاند که در تعادل هاردی واینبرگ قرار

مختلف است.

دارند.

ساختار جمعيت

شاخص انتخاب و ارزش ژنوتيپی کل

در این مطالعه ،یك جمعیت با نسلهای مجزا و فرضیات

اطالعات مربوط به (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی

زیر شبیهسازی شد .در این شبیهسازی فرض شد که

صفات اقتصادی مرغان بومی از تحقیق امامقلی بگلی و

 81خروس به طور تصادفی با  811مرغ ،با نسبت

همکاران ( )2088گرفته شد .این پارامترها از اطالعات

آمیزش  2به  21تالقی داده شوند .برای هر مرغ 21

مربوط به  9نسل از مرغان بومی استان یزد بدست

جوجه ( 5نر و  5ماده) و برای هر خروس  51جوجه از

آمدهاست (جدول .)2ضرایب اقتصادی صفات مورد

هر جنس در نظر گرفته شد .بنابراین ،تعداد کل

بررسی نیز از تحقیق کیانیمنش و همکاران ()2081

جوجههای هر جنس  0111قطعه بود .رکوردگیری نیز

گرفته شد .در تحقیق مذکور ،ضرایب اقتصادی صفات

بر این فرض استوار بود که اندازهگیری وزن بدن

وزن بدن در  8هفتگی ،تعداد تخم مرغ تولیدی در 21

خروسها و مرغها در سنین  8و  21هفتگی انجام شود.

هفته اول تولید و میانگین وزن تخم مرغ در هفتههای

پس از شروع تخمگذاری ،سن بلوغ جنسی ،تعداد تخم-

 01 ،18و  01به ترتیب  62/31 ،0/09و  51/13ریال

مرغ تولیدی در  21هفته اول تولید و میانگین وزن تخم-

برآورد شد.

مرغ در هفتههای  01 ،18و  01نیز در مرغها
جدول -2ارزش اقتصادی (ستون اول) و وراثتپذیری (قطر جدول) ،همبستگی ژنتیکی (باالی قطر) و فنوتیپی (زیر قطر)
بههمراه خطای استاندارد برای صفات اقتصادی مرغان بومی یزد
صفت

ارزش

وزن 8

وزن 12

سن بلوغ

اقتصادي

هفتگی

هفتگی

جنسی

تعداد تخممرغ

وزن تخممرغ

(ریال)
وزن  8هفتگی

0/09

1/01±1/12

1/69±1/113

-1/12±1/15

1/28±1/18

1/19±1/15

وزن 12هفتگی

-

1/32±1/110

1/03±1/128

-1/18±1/15

1/26±1/18

1/00±1/15

سن بلوغ

-

-1/18±1/12

-1/22±1/12

1/12±1/11

-1/65±1/123

1/16±1/13

جنسی
1

62/31

2

51/13

تعداد تخممرغ
وزن تخممرغ

1/16±1/12
1/16±1/12

1/21±1/12
1/25±1/12

-1/81±1/112
1/21±1/12

1/28±1/11
-1/18±1/12

 .2تعداد تخممرغ تولیدی در  21هفته اول تولید  .1میانگین وزن تخممرغ در سنین  01 ،18و  01هفتگی

-1/16±1/22
1/10±1/11

بررسی استفاده از نشانگرهاي ژنتيكی در برنامههاي اصالحنژاد مرغان بومی
صفاتی که در معادله ارزش ژنوتیپی کل قرار داده شدند
شامل وزن بدن در  8هفتگی ،میانگین وزن تخممرغ در

5
برنامهها

در این مطالعه ،هفت برنامه اصالحنژادی مختلف شبیه-

هفتههای  01،18و  01و تعداد تخممرغ تولیدی در 21

سازی گردید .در برنامه اول که برنامه اصالح نژادی

هفته اول تولید بود که ضرایب اقتصادی آنها در مرغان

پایه نامیده میشود ،تنها از فنوتیپ صفات مورد نظر

بومی کشور در دسترس بود.

استفاده شد (شکل  .)2در این برنامه ،ارزش ژنوتیپی کل

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

شامل وزن بدن در سن  8هفتگی ،وزن و تعداد تخممرغ
و شاخص انتخاب شامل صفات موجود در ارزش

اقتصادی وزن  8هفتگی  EBVBW8،ارزش اصالحی وزن

ژنوتیپی کل به اضافه وزن بدن در سن  21هفتگی و

 8هفتگی  VEW ،ارزش اقتصادی وزن تخممرغEBVEW ،

سن بلوغ جنسی بود .در این برنامه ،وزن بدن در سنین

ارزش اصالحی وزن تخممرغ VEN ،ارزش اقتصادی

 8و  21هفتگی در هر دو جنس و سایر صفات تنها در

تعداد تخممرغ و  EBVENارزش اصالحی تعداد تخممرغ

جنس ماده قابل اندازهگیری بود .در سایر برنامهها که

میباشد.

برنامههای اصالح نژادی به کمك نشانگرها نامیده می-

شاخص انتخاب ) ،(Iارزشهای اصالحی صفات موجود

شوند ،در کنار فنوتیپ صفات مورد نظر ،از اطالعات

در ارزش ژنوتیپی کل را برآورد می نماید .صفات وزن

 QTLمربوط به صفت تعداد تخممرغ نیز در شاخص

بدن در سن  21هفتگی و وزن بلوغ جنسی در کنار

انتخاب استفاده شد .در این برنامهها ،فرض شد برای

صفات موجود در ارزش ژنوتیپی کل  ،در شاخص

صفت تعداد تخم مرغ تولیدی QTL ،هایی وجود دارند

انتخاب قرار داده شدند.

که نشانگرهای پیوسته با آنها به ترتیب ،01 ،11 ،21 ،5

I= EBVBW8+ EBVBW12+ EBVASM + EBVEW+ EBVEN

 01و  51درصد واریانس ژنتیکی این صفت را بیان می-
کنند.

8444
نر

ماده

0444

0444

یکروزگی

وزن بدن در  8و 21هفتگی

وزن بدن در  8و 21هفتگی

سن بلوغ جنسی
٪ 02

٪0

تعداد و وزن تخم مرغ
844

84

8444
شكل  -1برنامه اصالح نژادي پایه

53هفتگی
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در مطالعه حاضر ،اطالعات  QTLدر ارزش ژنوتیپی کل

برنامه اصالحی که  QTLفرضی تا  51درصد واریانس

به عنوان یك صفت که با تعداد تخممرغ تولیدی

ژنتیکی صفت تعداد تخممرغ را بیان میکند ،پاسخ

همبستگی داشته و وراثت پذیری معادل  2دارد ،در نظر

اقتصادی نسبت به برنامه پایه تا میزان  20/18درصد

گرفته شد .همچنین فرض شد که بین  QTLصفت تعداد

افزایش یافت .دلیل افزایش پاسخ اقتصادی در برنامه-

تخممرغ و سایر صفات مورد مطالعه اثر پلیوتروپیك

های اصالحی به کمك نشانگرها ،افزایش پیشرفت

وجود ندارد ،در نتیجه همبستگی بین  QTLو سایر

ژنتیکی صفت تعداد تخممرغ تولیدی در  21هفته اول

صفات ،صفر در نظر گرفته شد .همبستگی ژنتیکی QTL

تولید ( از  1/92عدد در برنامه پایه به  0/61عدد در

و اجزای پلیژنیك در نسل پایه (قبل از انتخاب) نیز

برنامه با  ) ٪51QTLدر هر نسل می باشد .استفاده از

صفر در نظر گرفته شد .همبستگی بین  QTLو تعداد

 MASانتخاب پرندگان را در سنین پائین و با صحت

تخممرغ به بزرگی اثر  QTLفرضی ) (qبستگی داشت.

بیشتر امکانپذیر میسازد .بنابراین استفاده از

بزرگی اثر  QTLنشانگر بخشی از واریانس ژنتیکی

اطالعات  QTLمنجر به افزایش دقت در برآورد ارزش-

تعداد تخممرغ است که به وسیله  QTLفرضی توصیف

های اصالحی شده و لذا میتوان نامزدهای برتر از نظر

میشود .همبستگی ژنتیکی تعداد تخممرغ با  QTLو

ژنتیکی را با اطمینان باالتری مورد استفاده قرار داد .باال

اجزای پلیژنیك به ترتیب برابر با

بود.

و

همچنین همبستگی فنوتیپی تعداد تخممرغ ) (ENبا QTL
و

و اجزای پلیژنیك به ترتیب از طریق

محاسبه شد (اسکروتن و همکاران
 .)1115همبستگی ژنتیکی بین اجزای پلیژنیك و سایر
و همچنین وراثت-

صفات اقتصادی از رابطه
پذیری اجزای پلیژنیك از رابطه
شدند.

واریانس

طریق

ژنتیکی

افزایشی

تخمین زده
QTL

از

و واریانس فنوتیپی اجزای پلیژنیك
محاسبه گردید (پاکدل و همکاران،

.)1115
نتایج و بحث
در این تحقیق پیشرفت ژنتیکی ،پاسخ اقتصادی و میزان
تغییر در ضریب همخونی ( )ΔFدر برنامه اصالحنژادی
پایه با برنامههای اصالحی به کمك نشانگرها مقایسه
شد (جدول  .)1همانطور که در جدول  1مشاهده می-
شود در برنامه اصالحی که  QTLفرضی تنها  5درصد
واریانس ژنتیکی صفت تعداد تخممرغ را بیان میکند،
پاسخ اقتصادی ( 510/85ریال) نسبت به برنامه پایه
( 519/39ریال) به میزان  0/03درصد افزایش یافت .در

بودن ارزش اقتصادی صفت تعداد تخممرغ تولیدی در
مقایسه با سایر صفات سبب شد که پاسخ اقتصادی در
برنامههای اصالحی به کمك نشانگرها در مقایسه با
برنامه اصالحی پایه علیرغم کاهش پیشرفت ژنتیکی در
صفات وزن بدن در  8هفتگی و وزن تخممرغ تولیدی،
افزایش یابد .در برنامه اصالحنژادی شبیهسازی شده
برای گاو شیری توسط اسکروتن و همکاران (،)1115
نشان داده شد زمانی که  QTLمورد استفاده از  5تا 51
درصد واریانس ژنتیکی را بیان میکند پاسخ اقتصادی
به ترتیب از  0/5تا  12/1درصد افزایش مییابد .پاکدل
( )1115در شبیهسازی برنامه اصالحی برای کنترل
آسیت در جوجههای گوشتی نشان داد که اطالعات
 QTLبه میزان قابلتوجهی در کنترل بیماری آسیت
مؤثر میباشد ،به طوری که هنگامی که  QTLتنها 5
درصد واریانس ژنتیکی را بیان میکند ،آسیت کنترل
میشود .البته الزم به ذکر است که برنامههای اصالح
نژادی بر پایه  MASمعموال پیشرفت ژنتیکی مناسبی را
در چند نسل اول ایجاد میکنند ولی به دلیل کاهش تنوع
ناشی از  QTLدر اثر انتخاب ،میزان پیشرفت ژنتیکی این
نوع برنامههای اصالحی در بلند مدت کاهش می یابد
(دکرز و هوسپیتال .)1111
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جدول  -1پاسخ اقتصادی ،ضریب همخونی و پیشرفت ژنتیکی در برنامههای اصالح نژادی مختلف
برنامه

پایه

صفات شاخص

1
0

)BW8, BW12, ASM, EN, EW, QTL (10%

0

)BW8, BW12, ASM, EN, EW, QTL (20%

5

)BW8, BW12, ASM, EN, EW, QTL (30%

9

)BW8, BW12, ASM, EN, EW, QTL (40%

3

)BW8, BW12, ASM, EN, EW, QTL (50%

هم خونی

وزن  8هفتگی

تعداد تخم

وزن تخم مرغ

(گرم)

مرغ (عدد)

(گرم)

519/39

1/96

90/91

1/92

2/10

510/85

1/93

92/01

1/60

1/60

503/11

1/95

56/11

0/23

1/62

509/60

1/92

53/50

0/00

1/61

592/58

1/59

55/00

0/92

1/89

532/18

1/50

50/30

0/33

1/85

536/22

1/51

51/00

0/61

1/80

اقتصادی (ریال)

BW8, BW12, ASM, EW, EN
)BW8, BW12, ASM, EN, EW, QTL (5%

ضریب

پاسخ

2

پیشرفت ژنتیکی

()٪

 =BW8 .2وزن بدن در  8هفتگی =BW12 ،وزن بدن در  21هفتگی =ASM ،سن بلوغ جنسی =EW ،میانگین وزن تخممرغ،
 =ENتعداد تخممرغ در  21هفته اول تولید

نرخ کاهش پیشرفت ژنتیکی در  MASبه فراوانی اولیه

ضریب همخونی انتخاب پرندگان نر برای صفت تعداد

آللها  ،بزرگی  QTLو شدت انتخاب بستگی دارد

تخم مرغ بر اساس اطالعات فردی است ،در حالیکه در

(اسکروتن و همکاران  .)1115برای جلوگیری از کاهش

برنامه پایه انتخاب نرها بر اساس رکورد خواهران تنی

پیشرفت ژنتیکی در برنامههای اصالحی بر پایهی

و ناتنی انجام می شود .نتایج این تحقیق نشان داد که

 MASباید پس از  1-0نسل از  QTLهای جدید در

اطالعات  ،QTLحتی زمانی که تنها  5درصد واریانس

جمعیتهای مورد نظر استفاده کرد .افزایش میزان

ژنتیکی را بیان نماید ،میتواند به طور موثری برای

همخونی در همه برنامههای شبیهسازی شده کمتر از

افزایش پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی در مرغان

2درصد در هر نسل بود (جدول  .)2به طور کلی ،میزان

بومی مورد استفاده قرار گیرد .سودمندی استفاده از

همخونی کمتر از  2درصد در هر نسل برای برنامههای

 MASبه هزینه برنامههای اصالحنژادی با کمك

اصالح نژاد طیور مطلوب میباشد (موریس و

نشانگرها و سود حاصل از پیشرفت ژنتیکی که در

پلوت .)2663،در مطالعه حاضر ضریب همخونی از

نتیجه استفاده از اطالعات  QTLبدست میآید ،بستگی

 1/96درصد (در برنامه پایه) به  1/51درصد (در

دارد.

برنامه  )٪51 QTLدر هر نسل کاهش یافت .دلیل کاهش
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