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چکیده
زمینه مطالعاتی :ردیابی ژنهای عمده موثر بر صفات کیفی تخم مرغ .هدف :بررسیی ثثیرثت میادری د ردییابی ژنهیای
عمده صفات کیفی دثخل تخم مرغان بومی آذربایجان روش کار :در تحقیق حاضیر پی

ث رکیوردبردثری صیفات کیفیی

دثخلی تخم مرغ در جمعیت مرغهای بومی آذربایجان ثحتمال تفرق ژنهای عمده در صفات دثخلی تخم میرغ بی صیورت
مجزث با ثستفاده ث یک مدل حیوثنی تک متغیره د با ثستفاده ث آنالیز بیزی د شاخص ژن عمده مورد آنیالیز قیرثر گرفیت.
نتایج :بر ثساس نتایج بدست آمده شاخص ژن عمده محاسب شده با ثستفاده ث نتایج مدل تک متغییره تفیرق ژن عمیده
برثی صفات دثخلی تخم مرغان بومی آذربایجان شامل د ن رده عرض رده ثرتفاع رده  pHرده  pHسفیده نسیبت
رده ب سفیده ضریب رده درصد رده د سفیده د در نهایت مقدثر ماده خشک رده د سفیده مورد تایید قرثر گرفیت.
نتیجه گیری نهایی :با توج ب تأیید تفرق ژن عمده با ردش شاخص ژن عمده د برثی صفات کیفییت دثخلیی تخیم میرغ
چنین نتیج گیری میشود ک ثحتمال تفرق ژن عمده موقعی ک تمامی جمعیت در نظر گرفت میشیود بیرثی صیفات د ن
رده عرض رده  pHسفیده د ن آلبومین شاخص رده د لک خونی – گوشتی مورد تایید قرثر میگیرد .بنیابرثین
برثی ثین صفات میتوثن با ثجرثء طرحهای دقیق ردیابی ژنهای عمده مانند طرح برثدرثن-خوثهرثن ناتنی در ثیستگاه مرغ
بومی آذربایجان غربی د ثستفاده ث مارکرهای ریزماهوثره ژنهای عمده رث با دقت باال ردیابی د ضمن تعیین میزثن ثثیر
ثین ژنها محل قرثر گیری آنها بر ردی کردمو دمها رث نیزدقیقا تعیین نمود.
واژگان کلیدی :تفرق ژن کیفیت سفیده مرغ بومی

مقدمه

دثرند .تغییر ساختار ژنتیکی با ثستفاده ث ردشهای

مرغ بومی آذربایجان یکی ث نژثدهایی ثست ک ث لحاظ

بهگزینی د آمیخت گری ثمکان پذیر ثست .در بین صفات

تخمگذثری یاد خوب نبوده د میزثن کرچی باالیی

نیز ترکیب ثجزثی دثخلی تخم مرغ چون موثد ال م برثی
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جنین رث فرثهم میکنند میتوثنند بر ردی جوج درآدری

صفات ثقتصادی مختلف تخم مرغ در مرغان بومی رث

د کیفیت جوج تأثیر مستقیمی دثشت باشند (هارتمن د

مورد بررسی قرثر دثدند .در سال  2005نیز آیوچیا د

همکارثن  .)2000در ثین میان تشخیص ژنهای ثنفرثدی

همکارثن ( )2005ث  MGIبرثی ردیابی ژنهای عمده بر

(ب خصوص ژنهای عمده) میتوثند کاربردهای مفیدی

ردی صفات تولید تخم مرغ د سن بلوغ جنسی مرغها

دثشت باشد چرث ک ثدال با مشخص کردن ژنهای

ثستفاده کرده د ب دجود ژنعمده برثی ثین صفات پی

ثنفرثدی میتوثن برنام های ثنتخاب ژنتیکی حیوثنات رث

بردند.

ب دیژه برثی صفات با توثرث پذیری پایین د صفاتی ک

مزثیای ثستفاده ث ردش شاخص ژن عمده عبارتند ث :

بیان میشوند رث باال برد (علیجانی د

 )1سادهتر بودن ثین ردش نسبت ب ردشهای دیگر )2

فقط در یک جن

همکارثن  )1388ثانیا تکنولوژی ثنتقال ژن میتوثند آلل-

در ثین ردش مان کمتری صرف میشود د  )3در ثین

های ثیجاد کننده بیماریهای مضر رث شناسایی د ث

ردش هزین کمتری صرف میشود .هدف ثین تحقیق

ثیجاد ثین بیماریها جلوگیری نماید .ثالثا نوثقص موجود

بررسی ثثرثت مادری د ردیابی ژنهای عمده صفات

در تئوری نامحددد ژنی در تبعین صفات کمی برطرف

کیفی دثخل تخم مرغان بومی بود.

شده تئوریهای دثقعیتر درک ما رث ث

پدیدههای

ژنتیکی توسع خوثهد دثد (فالکونر د مکی .)1996
ساک

( )1923نشان دثد ک

مواد و روشها

نشانگرهای ژنتیکی

برثی ثنجام ثین تحقیق ث دثدههای مرکز مرغ بومی

میتوثنند در تعیین عوثمل ژنتیکی تاثیر گذثر بر صفات

آذربایجان در ثردمی ثستفاده شد .صفاتی ک مرغان

کمی یا جایگاه صفات کمی ( )QTL1مورد ثستفاده قرثر

بومی برثساس آنها در ثین مرثکز ثنتخاب میشوند

گیرند .یک ردش ساده برثی تشخیص ژنعمده ردش

شامل د ن  8د  12هفتگی تعدثد تخم مرغ در  12هفت

 MGI2ثست (کارلین د همکارثن  .)1979ثین ردش بر

ثدل تخمگذثری د د ن در سن بلوغ جنسی میباشد

ثساس ثنحرثف ثر ش ژنتیکی هر فر ند ث میانگین

(کیانی منش  .)1378طیور ثین مرکز ب نسل شانزدهم

دثلدین د ثنحرثف فر ند ث هرکدثم ث دثلدین محاسب

خود رسیده د شامل سالن ثصالحی یک ک جوج های

میشود .برثی ثدلین بار ثین ثنحرثف با ثستفاده ث

کمتر ث  4/5ماه در آن نگهدثری میشوند د جوج های

ثندث هگیری مقدثر فنوتیپی تعریف شد (کارلین د

ددهفت ب پایین در س پن حددد  2500قطع د دد هفت

همکارثن  .)1979در سالهای بعد فاموال ( )1986ثین

ب باال در دد پن حددد  2500قطع ک در بستر

شاخص رث بر ثساس ثر شهای ثصالحی با ردش

نگهدثری میشوند .سالن پردرش یا ثصالحی ثصلی ک

 BLUPتوضیح دثد  .ثین ردش نسبت ب دیگر ردشهای

مرغ د خردسهای باالتر ث  4/5ماه ب باال د با نسبت

شناسایی ژنعمده آسانتر ثست د صرف جویی در

 12ب

تخمگذثری

دقت د هزین میشود (ثدیاکو د همکارثن  .)2005در

چهارخان ثی نگهدثری میشوند د کل مرغ د خردسها

 1در یک قف

ب

همرثه الن

گذشت نیز آ مایشات مختلفی دجود ژن عمده موثر بر

در  98قف

ردی برخی صفات رث گزثرش د بررسی کردهاند.

ها در هنگام هچ شماره بال در سمت چپ د بعد ث

علیجانی د همکارثن ( )1388ژنهای عمده موثر بر ردی

 4/5ماه شماره پا ده میشد .صفات د ن بدن (در یک

نگهدثری میشوند .برثی شناسایی جوج

رد گی  8د  12هفتگی د هنگام بلوغ جنسی) تعدثد تخم
 1جایگاه صفات کمیquantitative trait locus
 Major gene index 2شاخص ژن عمده

مرغ (در س ماه ثدل تولید) د ن تخم مرغ (در 30 28
د 32هفتگی) د سن بلوغ جنسی رکورد گیری میشوند
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بردثرهای 𝐲

̂𝐛 د 𝐮̂ بترتیب

(بی نام  .)1376صفات عملکرد طیور تخمگذثر بطور

در معادالت مختلط []2

منظم تهی شد دصفات مربوط ب خصوصیات دثخلی

نشاندهنده بردثر رکوردها بردثر ثثرثت ثابت د بردثر

تخم مرغ نیز ک ثندث ه گیری شدند عبارت بودند ث :

ثر شهای ثصالحی بوده ماتریسهای 𝐗 د𝐙 ب ترتیب

د ن تخم مرغ ثرتفاع سفیده د ن سفیده دثحد هاد

ماتریسهای طرح ثرتباط دهنده رکوردها ب ثثرثت ثابت د

مقیاس رنگ رده دجود لک خونی یا گوشتی د ن

تصادفی ثر ش ثصالحی حیوثنات بوده دماتری

های 𝐑

رده عرض رده ثرتفاع رده  pHرده  pHسفیده

د 𝑮 نیز بترتیب ماتری های دثریان -کوثریان

ثثرثت

ماده خشک رده ماده خشک سفیده شاخص رده

باقیمانده د ماتری

درصد رده درصد سفیده د نسبت

ثصالحی میباشد.

ضریب رده
رده ب سفیده .

دثریان -کویاریان

ثر شهای

در عمل برثی بدست آدردن شاخص ژن عمده ث نرم

روش محاسبه شاخص ژن عمده

ثفزثرهای  Foxpro SASد  Excelثستفاده شد .ب ثین

برثی محاسب ثر ش ثصالحی ث تمامی ثطالعات موجود

ترتیب ک ثبتدث فایل  Solutionبدست آمده ث نرم ثفزثر

در فایل شجره د تمامی ردثبط خویشادندی با در نظر

 Gibbs1F90رث برثی هر صفت با توج ب مدل برگزیده

گرفتن بهترین مدل ثستفاده شد سپ

با ثستفاده ث

هر صفت جدث نموده (ث بین  8مدل مورد بررسی در

فرمول یر شاخص ژنعمده برثی صفات ب صورت

ثین مطالع ) د با ثستفاده ث نرم ثفزثر  SASثر شهای

جدثگان محاسب شد:

ثصالحی ثستحرثج د بصورت فایل متنی ذخیره شد.

[]1

در ثنتها با ثستفاده ث ثین فایل د برنام نویسی درمحیط
= )𝛂 𝐌𝐆𝐈(𝐩 ,

𝛂
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∑
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𝐣𝐢
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𝐧∑
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ک در فرمول [ ،]1ثر ش ثصالحی فر ند jثم مادر  iثم

 Excelشاخص ژن عمده در س سطح  1 0/5د 2
برثی پارثمتر  Kبدست آمد .برثی تایید تفرق ژن عمده ث
طریق شاخص ژن عمده  3شرط ال م عبارت بودند ث :
 )1مقدثر  MGIبزرگتر ث  1شود )2 .ثختالف بین مقدثر
)` MGI(Kد ) MGI(Kثفزثیش یابد (یعنی با ثفزثیش

k

و𝐏 ثر ش ثصالحی پدر د 𝐢𝐌 ثر ش ثصالحی مادر iثم

ثختالف بین ) MGI(1) MGI(0/5د ) MGI(2ثفزثیش

ثست n .تعدثد فر ندثن پدر د  kتعدثد فر ندثن مادرثست

یابد )3 .با ثفزثیش مقدثر  Kمقدثر ) MGI(Kنیز ثفزثیش

د  αپارثمتر شناخت شده ثست ک مقادیر  1 0/5د 2رث

یابد.

میگیرد (کارلین د همکارثن  .)1979برثی ثر یابی MGI

شاخص فوق برثی خانوثدههایی(خردسهایی) ک بیش

پارثمتر ثنحرثف بر س سطح کوچک ( )0α/5متوسط (

ث ده فر ند دثشتند نیز محاسب شد.

 )α=1د بزرگ ( )α=2تأکید میشود .همان طور ک در
باال آمده ثست ثین ثر شهای ثصالحی نتاج د دثلدین ک

نتایج و بحث

در معادل فوق مورد ثستفاده قرثر گرفت ثند با برآدرد

میانگین شاخص ژن عمده ثندث هگیری شده برثی صفات

با ردش بیزی د قرثر

دثخلی تخم مرغ توسط مدل تک متغیر در جددل  1نشان

د کودثریان

مؤلف دثریان

دثدن آن در معادالت مختلط [ ]2بدست میآید.

دثده شده ثست .ثگر چ ثین شاخص یکی ث ردشهای

[]2
𝟏−

̂
𝐲 𝐑`𝐗
𝐙 𝟏𝐗`𝐑−𝟏 𝐗 𝐗`𝐑−
𝐛
]
𝟏−
𝟏−
[ = ] [ ] 𝟏−
𝐆 𝐙`𝐑 𝐗 𝐙`𝐑 𝐙 +
𝐲 𝟏𝐙`𝐑−
𝐮
̂

آماری برثی تشخیص ژنهای عمده ثست ثما نسبت ب
[

سایر ردشهای آماری قدرت کمتری دثرد یرث ثین
شاخص مانی ژن عمده رث تشخیص میدهد ک

ژن
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عمده  %20دثریان
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فنوتیپی رث تشخیص دهد .در

ما ندرثن برثی هر چهار صفت سن بلوغ جنسی د ن

صورت ثمکان برثی تشخیص دقیق ثین ژنها بهتر ثست

بدن در  8د  12هفتگی میانگین د ن تخم در طول 84

ث ردش تجزی د تحلیل تفرق بیزی همرثه با ردشهای

رد تخمگذثری د تعدثد تخم گذثشت شده در طول ددره

ملکولی ثستفاده شود .آرجنت د همکارثن ( )2003طی

تولید تخم تفرق ژنعمده رث تأیید نمودند در حالیک

بررسی حضور ژن عمده برثی برخی صفات تولیدمثلی

برثی جمعیت مرغهای بومی آذربایجان دجود ژنعمده

در خرگوش با ثنجام س آ مون بارتلت فین د آنالیز

تنها برثی صفت د ن تخم تأیید شد .هاجا د همکارثن

تفرق پیچیده ب ثین نتیج رسیدند ک ژن عمده مؤثر

( )2005با ثستفاده ث آنالیز بیزی ژنهای عمدهثی ک

برثی صفات ظرفیت رحمی د تعدثد ردیان جایگزین

ردی صفت بیماری ثستخوثن در خوکها ثثر دثشت رث

شونده دجود دثرد .نتایج آنالیز تفرق پیچیده حضور

شناسایی کردند.

یک ژنعمده با ثثر بزرگ رث در صفات تعدثد ردیان

ثیالهی د همکارثن ( )2004با ثستفاده ث آنالیز بیزی د

جایگزین شونده د قابلیت نده ماندن ردیان نشان دثد

ژنهای عمده موثر ردی صفت

نمون گیری گیب

کل رث توضیح

سیالیت شیر رث گزثرش کردند .علیجانی د همکارثن

میدثد .هاگر د همکارثن ( )2004با ثستفاده ث یک مدل

( )1388ژنهای عمده تأثیرگذثر بر ردی چهار صفت

مختلط ب طور جدثگان دثده های دد الین تحت ثنتخاب

ثقتصادی سن بلوغ جنسی د ن بدن د ن تخممرغ د

د یک الین کنترل ث یک جمعیت پای مرغها رث مورد

تعدثد تخممرغ تولیدی در دد مرکز ثصالح نژثدی

بررسی قرثر دثدند .ثستنباط مدل ب دسیل نمون گیری

ما ندرثن د آذربایجانغربی رث با ردشهای مختلف

ک ب ترتیب  0/47د  0/39ث دثریان

گیب

برثی دثدههای د ن بدن در  20د  40هفتگی د نیز

میانگین د ن تخم تا

 40هفتگی ثنجام شد .ثثرثت

آماری مورد ردیابی قرثر دثدند .نتایج آ مون نرمالیت
حاکی ث تفرق ژنها برثی چهار صفت ثقتصادی در هر

ثفزثیشی د غالبیت ناشی ث ژنوتیپ ها در لوکوس عمده

دد مرکز ثصالحنژثدی بود.

برثی هم صفات معنی دثر ثعالم شد( .)P< 0/05همچنین

آیوچیا د همکارثن ( )2005ث شاخص ژنعمده برثی

ثفزثیشی ناشی ث لوکوس عمده در هم صفات

ردیابی ژنهای عمده بر ردی صفات رثندمان تولید تخم

معنی دثر ثعالم شد ( .)P< 0/05دثنکام د همکارثن(

مرغ د سن بلوغ جنسی در الین رد ثیلند ثستفاده کرده د

 )2006با ثستفاده ث یک مدل حیوثنی با ثثرثت پلی ژنی د

ب دجود ژنعمده برثی ثین صفات پی بردند .رثچیلد د

ثثرثت آللی  QTLدثدههای د ن  48هفتگی جوج های

همکارثن ( )1996با ثستفاده ث ردشهای آماری دجود

گوشتی ک ث دد آ مایش با دهی رشد د صفات الش

ژنعمده موثر ردی صفات تولید مثلی خوکهای ماده رث

بدست آمده بود رث مورد بررسی قرثر دثدند د ب ثین

تشخیص دثدند .لوسکی د همکارثن ( )2001حضور ژن

نتیج رسیدند ک ثین  QTLثحتمالی ک در دثمن

عمده رث برثی صفت سن بلوغ جنسی د د ن بدن رث با

نشانگر مورد بررسی آنها فرض شده بود عامل 34

ثستفاده ث تفرق ژن عمده در گل لگهورن ک ثثر فوق

دثریان

درصد دثریان

ژنتیکی در نرها د  24درصد دثریان

ژنتیکی در مادهها در آ مایش با دهی رشد د نیز عامل
 19درصد دثریان

ژنتیکی در نرها د  6درصد دثریان

ژنتیکی در مادهها در آ مایش صفات الش بوده ثست.
علیجانی د همکارثن ( )2010در یک بررسی با ثستفاده ث
ردش آنالیز تفرق بیزی در جمعیت مرغهای بومی

غلب ردی ثین صفت رث دثشت گزثرش کردند.
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باید خاطر نشان ساخت ک مرغان بومی ث نظر ژنتیکی

برثی صفات عرض رده د ن رده  pHسفیده د ن

در مقایس با نژثدهای خارجی د یا مرغهای الین ک

آلبومین شاخص رده د لک خونی – گوشتی مورد

برثی سالهای متوثلی د در نسلهای متعدد تحت

تایید قرثر میگیرد ثما در صورتیک خانوثدههای ناتنی

شدیدترین برنام ثنتخابی بود هثند د بنابرثین ب همگنی

پدری با تعدثد بیش ث  10فر ند در نظر گرفت شود

ژنتیکی باالیی رسیدهثند تنوع ژنتیکی باالیی دثرند .بنابر

برثی صفات رنگ رده د ن رده عرض رده ثرتفاع

ثین محاسب شاخص ژن عمده در کل جمعیت باید با

رده  pHرده  pHسفیده ،د ن آلبومین دثحد هاد،

دقت باالیی بررسی شود .بنابرثین در ثین تحقیق عالده

شاخص رده نسبت رده ب سفیده

تفرق ژن عمده

بر محاسب شاخص ژن عمده در کل جمعیت د بررسی

مورد تایید قرثر میگیرد .ال م ب ذکر ثست ک با

ثدلی برثی حضور ژن عمده ب دسیل ثین شاخص برثی

ثستفاده ث ردش شاخص ژن عمده فقط تفرق کلی ژنها

ثطمینان ث دجود یا عدم دجود ژن عمده بطور کل

مورد تایید قرثر میگیرد د مشخص نیست ک ثین ژنها

پدرثنی ک بیش ث  10فر ند دثشتند ثنتخاب شده د

بر ردی کدثم کردمو دم ها بوده د میزثن ثثر آنها چ

میانگین شاخص ژن عمده برثی پدرثنی ک بیش ث 10

مقدثر میباشد .با ثین حال با توج ب هزین های

فر ند دثشتند محاسب د در جددل  2نشان دثده شد.

کارهای مولکولی ک دقیقترین ردشها برثی ردیابی

با توج ب جددل 3مشاهده می شود ک

با در نظر

یاد

ژنهای عمده میباشند ثستفاده ث ثین ردشها برثی

گرفتن معیارهایی ک قبالَ ثشاره شد میتوثن نتیج

کاهش هزین ها د بررسیهای مقدماتی

گرفت ک موقعی ک تمامی جمعیت در نظر گرفت

میباشد.

ضردری

میشود د با ردش شاخص ژن عمده تفرق ژن عمده
جدول  -1میانگین  MGIاندازهگیری شده در حیوانات برای صفات کیفی داخلی تخم مرغ توسط مدل تک متغیره
Table1- The average values of MGI in animals for internal egg quality traits using univariate animal model
سطوح K
Levels of
K

ارتفاع
سفیده

رنگ زرده

(میلیمتر)

Ycolor

0.80213
0.77965
0.69278

0.70185
0.62180
0.64273

AH

)MGI(0.5
)MGI(1
)MGI(2

وزن زرده

عرض زرده

ارتفاع زرده

(گرم)

(میلیمتر)

سفیده

(میلیمتر)

pHزرده

YW

YWIDTH

YH

YpH

pH
ApH

0.91193
0.91761
1.03536

0.94076
0.95612
1.09666

0.80059
0.76771
0.86078

0.65366
0.53290
0.49911

1.00508
1.08243
1.38042

وزن
آلبومین

واحد هاو

(گرم)

HU

AW

0.78922
0.68268
0.59501

0.96006
1.00212
1.24980

شاخص

لک گوشتی

زرده ()%

()%

YI

Spot

0.85254
0.98005
1.18483

0.83031
0.84056
1.62717

جدول  -2میانگین  MGIاندازهگیری شده برای پدران با بیش از  10فرزند
Table2- The average values of MGI for sire having more than 10 offspring
نسبت
ارتفاع
سطوح K
Levels
of K

سفیده

رنگ

(میلی-

زرده

متر)

Ycolor

AH
)MGI(0.5
)MGI(1
)MGI(2

0.802
0.779
0.692

1.013
1.034
1.031

وزن
زرده
(گرم)
YW

1.033
1.068
1.132

ارتفاع
عرض زرده

زرده

(میلیمتر)

(میلی-

YWIDTH

متر)

زرده
pH
YpH

سفیده
pH
ApH

1.052
1.099
1.157

آلبومین
(گرم)
AW

YH
1.035
1.087
1.171

وزن

واحد
هاو
HU

شاخص
زرده
()%
YI

زرده
به
سفیده
()%

ضریب
زرده
()%
YC

وزن

وزن

درصد

درصد

خشک

خشک

زرده

سفیده

سفیده

زرده

YP

AP

(گرم)

(گرم)

Adry

Ydry

1.051
1.100
1.160

1.029
1.071
1.133

Rya
1.085
1.163
1.317

1.035
1.074
1.124

0.926
0.926
0.987

0.789
0.682
0.595

1.068
1.152
1.402

1.067
1.135
1.253

1.052
1.080
1.112

1.027
1.063
1.157

1.047
1.121
1.300
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 فرزند بوده وهمچنین ژن عمده در صفات مورد10  اندازهگیری شده برای پدرانی که دارای بیش ازMGI  میانگین-3 جدول
بررسی آنها ردیابی شده است
Table3- The average values of MGI for sire having more than 10 offspring and also was detected major gene in
their traits
نسبت

وزن

وزن

خشک

خشک

درصد

درصد

زرده

سفیده

سفیده

زرده

)(گرم

)(گرم

AP

YP

Ydry

Adry

1.02931
1.07123
1.13306

1.05
1.10
1.16

1.01834
1.07312
1.24792

1.02764
1.06387
1.15737

ضریب

زرده به

زرده

سفیده

)%(

)%(

YC

Rya

1.04922
1.09610
1.15734

1.06702
1.13597
1.25340

شاخص
)%( زرده

وزن
آلبومین

YI

)(گرم

1.06840
1.15282
1.40287

1.09446
1.17930
1.27584

سفیده
pH
ApH

زرده
pH
YpH

AW

ارتفاع
زرده
)(میلیمتر
YH

1.02291
1.06241
1.12790

1.08535
1.16335
1.31780

1.03517
1.08785
1.17127

عرض زرده

وزن زرده

K سطوح

)(میلیمتر

)(گرم

YWIDTH

YW

Levels of
K

1.04922
1.09463
1.14292

1.02847
1.06893
1.14306

MGI(0.5)
MGI(1)
MGI(2)

منابع مورد استفاده
 گزثرش ثدثره کل پردرش د ثصالح نژثد طیور د نبور ثهدثف دستورثلعملها د ردشهایی ثجرثیی طرح ملی مرثکز. 1376 .بی نام
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Abstract
BACKGROUND: Detecting major genes affecting internal egg quality traits. OBJECTIVES:

Evaluation of maternal effects and detecting major genes affecting internal egg quality traits of
Azerbaijan native fowls. METHODS: After data collection of internal egg quality traits from
Azerbaijan native fowls, the probabilities of major genes segregation were separately studied in all
traits with a univariate animal model using Bayesian analysis and major gene index (MGI)
procedure. RESULTS: The major gene index calculated using outputs from univariate animal model
and segregation of major genes was confirmed for internal egg quality traits including yolk weight,
yolk width, albumen pH, yolk pH, yolk to albumen weight ratio, yolk index, yolk and albumen
percentages and finally for yolk and albumen dry matter values in Azerbaijan native fowls.
CONCLUSION: Given that major gene segregation was confirmed using MGI and for internal egg
quality traits, it is concluded that probability of major gene segregation is confirmed for traits such
as yolk weight, yolk width, albumen pH, albumen weight, yolk index and spot when is considered
all population. Therefore, by using an accurate major gene detecting designs like half-sib family
design in West Azerbaijan’s native fowl breeding center and using molecular markers, it is possible
to accurately detect the major genes for these traits and also determine the effects of these genes and
their location on fowl chromosome, accurately.
Key Words: gene segregation, quality, albumen, native fowl

