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 چکیده

هیای بررسیی ثثیرثت میادری د ردییابی ژن  هدف:. تخم مرغ موثر بر صفات کیفی های عمدهنردیابی ژ زمینه مطالعاتی:

 ی کیفی صیفاتپی  ث  رکیوردبردثری  حاضیر  تحقیق در روش کار:مرغان بومی آذربایجان عمده صفات کیفی دثخل تخم 

 صیورت بی  میرغصفات دثخلی تخم  در عمده هایژن تفرق ثحتمال آذربایجان  بومی هایمرغ جمعیت در مرغ تخم دثخلی

. رفیتگ قیرثر آنیالیز مورد عمده ژن شاخص د بیزی آنالیز ث  ثستفاده با د متغیره تک حیوثنی مدل یک با ثستفاده ث  مجزث

 عمیده ژن تفیرق متغییره تک مدل نتایج ث  ثستفاده با شده محاسب  عمده ژن شاخصبر ثساس نتایج بدست آمده   نتایج:

 نسیبت سفیده  pH  رده  pH رده  ثرتفاع  رده  عرض  رده  د ن شامل آذربایجان بومی مرغان تخم دثخلی صفات برثی

. گرفیت قرثر تایید مورد سفیده د  رده خشک ماده مقدثر نهایت در د سفیده د  رده درصد  رده  ضریب سفیده  ب   رده

 میرغ  تخیم دثخلیی کیفییتبرثی صفات  ژن عمده د شاخص با ردش عمده ژن تفرق تأیید ب  توج  : بانتیجه گیری نهایی

د ن  صیفات شیود  بیرثیعمده موقعی ک  تمامی جمعیت در نظر گرفت  می د ک  ثحتمال تفرق ژنشوچنین نتیج  گیری می

ثین بنیابر گیرد. قرثر می تایید مورد گوشتی –سفیده   د ن آلبومین  شاخص  رده د  لک  خونی   pH   رده   رده  عرض

ی در ثیستگاه مرغ خوثهرثن ناتن-های عمده مانند طرح برثدرثنثجرثء طرحهای دقیق ردیابی ژنتوثن با صفات میثین  برثی

ثن ثثیر های عمده رث با دقت باال ردیابی د ضمن تعیین میزبومی آذربایجان غربی د ثستفاده ث  مارکرهای ریزماهوثره  ژن

 عیین نمود.ها رث نیزدقیقا تها  محل قرثر گیری آنها بر ردی کردمو دمثین ژن

 

  بومی مرغ  کیفیت  سفیده  تفرق ژن :کلیدی واژگان

 
 مقدمه

 لحاظ ث  یکی ث  نژثدهایی ثست ک  آذربایجان بومی مرغ

 باالیی کرچی د میزثننبوده  خوب  یاد تخمگذثری

 هایردش ث  ثستفاده با ژنتیکی  ساختار تغییر. دندثر

در بین صفات . ثست پذیر ثمکان آمیخت  گری  د بهگزینی

 برثی ال م مرغ چون موثد تخم دثخلی ثجزثینیز  ترکیب 
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درآدری  جوج  ردی برتوثنند می کنندمی فرثهم رث جنین

 د )هارتمن دثشت  باشند  مستقیمی تأثیر جوج  د کیفیت

های ثنفرثدی تشخیص ژندر ثین میان   (.2000 همکارثن

دهای مفیدی توثند کاربرهای عمده( می)ب  خصوص ژن

های با مشخص کردن ژن ثدالدثشت  باشد چرث ک  

 های ثنتخاب ژنتیکی حیوثنات رثتوثن  برنام ثنفرثدی می

صفاتی ک   ب  دیژه برثی صفات با توثرث پذیری پایین د

 شوند رث باال برد )علیجانی دفقط در یک جن  بیان می

-توثند آللثانیا تکنولوژی ثنتقال ژن می ( 1388همکارثن 

های مضر رث شناسایی د ث  های ثیجاد کننده بیماری

نوثقص موجود ثالثا ها جلوگیری نماید. ثیجاد ثین بیماری

وری نامحددد ژنی در تبعین صفات کمی برطرف ئدر ت

های تر درک ما رث ث  پدیدههای دثقعیوریئشده ت

(. 1996ژنتیکی توسع  خوثهد دثد )فالکونر د مکی 

نشان دثد ک  نشانگرهای ژنتیکی  (1923) ساک 

توثنند در تعیین عوثمل ژنتیکی تاثیر گذثر بر صفات می

مورد ثستفاده قرثر  (1QTL) کمی یا جایگاه صفات کمی

ردش   عمدهگیرند. یک ردش ساده برثی تشخیص ژن
2MGI   بر  ثین ردش(. 1979ثست )کارلین د همکارثن

ثساس ثنحرثف ثر ش ژنتیکی هر فر ند ث  میانگین 

هرکدثم ث  دثلدین محاسب   دثلدین د ثنحرثف فر ند ث 

برثی ثدلین بار  ثین ثنحرثف با ثستفاده ث   شود.می

گیری مقدثر فنوتیپی تعریف شد )کارلین د ثندث ه

ثین ( 1986)های بعد فاموال (. در سال1979همکارثن 

 های ثصالحی با ردششاخص رث بر ثساس ثر ش

BLUP  های ثین ردش نسبت ب  دیگر ردش .توضیح دثد

تر ثست د صرف  جویی در عمده آسانشناسایی ژن

در  (.2005شود )ثدیاکو د همکارثن دقت د هزین  می

آ مایشات مختلفی  دجود ژن عمده موثر بر نیز گذشت  

. اندرث گزثرش د بررسی کردهردی برخی صفات 

 ردی بر موثر عمده هایژن (1388ن )همکارث د علیجانی

                                                           
   quantitative trait locusجایگاه صفات کمی 1

 
2 Major gene index شاخص ژن عمده 

 رث در مرغان بومیمختلف تخم مرغ  ثقتصادیصفات 

 د آیوچیانیز  2005در سال  .نددثد قرثربررسی  مورد

بر  عمده هایژن ردیابی برثی  MGIث  ( 2005) همکارثن

 هامرغ جنسی بلوغ سن د مرغ تخم تولید صفات ردی

 پی صفات ثین برثی عمدهژن دجود ب  د کرده ثستفاده

  .بردند

عبارتند ث :  شاخص ژن عمدهمزثیای ثستفاده ث  ردش 

( 2های دیگر تر بودن ثین ردش نسبت ب  ردشساده( 1

در ثین ( 3 د شوددر ثین ردش  مان کمتری صرف می

هدف ثین تحقیق   شود.ردش هزین  کمتری صرف می

های عمده صفات بررسی ثثرثت مادری د ردیابی ژن

 بود.مرغان بومی  کیفی دثخل تخم

 

 هامواد و روش

 بومی مرغ مرکز هایدثده ث ثنجام ثین تحقیق  برثی 

 مرغان ک  ثردمی  ثستفاده شد. صفاتی در آذربایجان

 شوندمی ثنتخاب مرثکز ثین در آنها برثساس بومی

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

 باشدمی جنسی بلوغ سن در د ن تخمگذثری د ثدل

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

 هایجوج  ک یک  ثصالحی سالن شامل د رسیده خود

 هایجوج  د دنشومی نگهدثری آن در ماه 5/4 ث  کمتر

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

 بستر در ک  قطع  2500 حددد پن دد در باال ب 

 ک  ثصلی ثصالحی یا پردرش شوند. سالنمی نگهدثری

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

 گذثریتخم الن  همرثه ب  قف  یک در 1 ب  12

 هاخردس د مرغ کل د شوندمی نگهدثری ثیچهارخان 

جوج  شناسایی برثی. شوندمی نگهدثری قف  98 در

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

 یک در) بدن د ن صفات. شدمی  ده پا شماره ماه 5/4

 تخم تعدثد  (جنسی بلوغ هنگام د هفتگی 12 د 8 رد گی 

 30  28در ) مرغ تخم د ن  (تولید ثدل ماه س  در) مرغ

 شوندرکورد گیری می جنسی بلوغ سن د( هفتگی32 د
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بطور  تخمگذثر طیور عملکرد صفات(. 1376 نام بی)

 دثخلی خصوصیات مربوط ب  دصفات شد تهی  منظم

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

 هاد  دثحد سفیده  د ن سفیده  ثرتفاع مرغ  تخم د ن

 د ن گوشتی  یا خونی لک دجود   رده  رنگ مقیاس

 سفیده  pH  رده  pH  رده  ثرتفاع    رده عرض  رده 

  رده  شاخص سفیده  خشک ماده  رده  خشک ماده

 نسبت د  سفیده درصد  رده  درصد    رده ضریب

 .  سفیده ب   رده

 محاسبه شاخص  ژن عمده روش

برثی محاسب  ثر ش ثصالحی ث  تمامی ثطالعات موجود 

با در نظر  در فایل شجره د تمامی ردثبط خویشادندی

گرفتن بهترین مدل  ثستفاده شد  سپ  با ثستفاده ث  

 ب  صورتعمده  برثی صفات فرمول  یر شاخص ژن

 جدثگان  محاسب  شد:

[1] 

     𝐌𝐆𝐈(𝐩 , 𝛂) =

∑
𝟏

𝐤𝐢

𝐧
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ثم  iثم مادر  jثر ش ثصالحی فر ند ،[1] ک  در فرمول

ثم i ثر ش ثصالحی مادر 𝐌𝐢ثر ش ثصالحی پدر د 𝐏و

تعدثد فر ندثن مادرثست  kتعدثد فر ندثن پدر د  nثست. 

رث  2د 1  5/0ه ثست ک  مقادیر پارثمتر شناخت  شد αد 

  MGI یابیثر  یبرث(. 1979گیرد )کارلین د همکارثن می

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

1=α )بزرگ د (2=α )همان طور ک  در  .شودمید یتأک

ی ثصالحی نتاج د دثلدین ک  هاثر شباال آمده ثست ثین 

با برآدرد  ثندگرفت در معادل  فوق مورد ثستفاده قرثر 

دثریان  د کودثریان  با ردش بیزی د قرثر  مؤلف 

 آید.بدست می[ 2]دثدن آن در معادالت مختلط 

[2] 

[ 𝐗`𝐑−𝟏𝐗    𝐗`𝐑−𝟏𝐙 
 𝐙`𝐑−𝟏𝐗  𝐙`𝐑−𝟏𝐙 + 𝐆−𝟏 

] [�̂�
�̂�

] = [
𝐗`𝐑−𝟏𝐲

𝐙`𝐑−𝟏𝐲
]  

بترتیب  �̂� د 𝐲   �̂� بردثرهای  [2]در معادالت مختلط 

نشاندهنده بردثر رکوردها  بردثر ثثرثت ثابت د بردثر 

ب  ترتیب   𝐙 د  𝐗ریسهای تماثر شهای ثصالحی بوده  

ماتریسهای طرح ثرتباط دهنده رکوردها ب  ثثرثت ثابت د 

 𝐑های ماتری تصادفی ثر ش ثصالحی حیوثنات بوده د

کوثریان  ثثرثت -های دثریان نیز بترتیب ماتری  𝑮د 

های  شکویاریان  ثر-باقیمانده د ماتری  دثریان 

 باشد.ی میثصالح

برثی بدست آدردن شاخص ژن عمده ث  نرم  در عمل

ب  ثین  .دش ثستفاده  Excelد  SAS    Foxpro هایثفزثر

 نرم ثفزثربدست آمده ث    Solutionترتیب ک  ثبتدث فایل 

Gibbs1F90 ج  ب  مدل برگزیده رث برثی هر صفت با تو

مدل مورد بررسی در   8 )ث  بیننموده  هر صفت جدث 

ثر شهای  SASثین مطالع ( د با ثستفاده ث  نرم ثفزثر 

 فایل متنی ذخیره شد.  د بصورت ثصالحی ثستحرثج 

 محیطبرنام  نویسی در ث  ثین فایل د در ثنتها با ثستفاده

Excel  2د  1   5/0در س  سطح    شاخص ژن عمده 

. برثی تایید تفرق ژن عمده ث  آمدبدست  K پارثمتر برثی

 :عبارت بودند ث شرط ال م  3طریق شاخص ژن عمده 

( ثختالف بین مقدثر 2شود.  1ث   تربزرگ MGI( مقدثر 1

MGI(K`)  دMGI(K)  ثفزثیش یابد )یعنی با ثفزثیشk 

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

نیز ثفزثیش  MGI(K)مقدثر  K( با ثفزثیش مقدثر 3 .یابد

 یابد.

ک  بیش  هایی()خردسهاییشاخص فوق برثی خانوثده

  فر ند دثشتند نیز محاسب  شد. ث  ده

 

 نتایج و بحث

گیری شده برثی صفات میانگین شاخص ژن عمده ثندث ه

نشان  1دثخلی تخم مرغ توسط مدل تک متغیر در جددل 

 هایردش ث  یکی شاخص ثین چ  ثگردثده شده ثست. 

 ب  نسبت ثما ثست  عمده هایژن تشخیص برثی آماری

 ثین  یرث دثرد کمتری قدرت آماری هایردش سایر

 ژن  ک  دهدمی تشخیص رث عمده ژن  مانی شاخص
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 در. دهد تشخیص رث فنوتیپی دثریان  %20 عمده

 ثست بهتر هاژن ثین دقیق تشخیص برثی ثمکان صورت

 هایردش با همرثه بیزی تفرق تحلیل د تجزی  ردش ث 

 طی( 2003) همکارثن د آرجنت .شود ثستفاده ملکولی

 تولیدمثلی صفات برخی برثی عمده ژن حضور بررسی

 آنالیز د فین بارتلت  آ مون س  ثنجام با خرگوش در

 مؤثر عمده ژن ک  رسیدند نتیج  ثین ب  پیچیده تفرق

 جایگزین ردیان تعدثد د رحمی ظرفیت صفات برثی

 حضور پیچیده  تفرق آنالیز نتایج. دثرد دجود شونده 

 ردیان تعدثد صفات در رث بزرگ ثثر با عمدهژن یک

 دثد نشان ردیان  ماندن  نده قابلیت د شونده جایگزین

 توضیح رث کل دثریان  ث  39/0د  47/0 ترتیب ب  ک 

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

 ثنتخاب تحت الین دد های دثده جدثگان   طور ب  مختلط

 مورد رث هامرغ پای  جمعیت یک ث  کنترل الین یک د

 گیرینمون  دسیل  ب  مدل ثستنباط. دثدند قرثر بررسی

 نیز د هفتگی 40 د 20 در بدن د ن هایدثده برثی گیب 

 ثثرثت .شد ثنجام هفتگی 40  تا تخم د ن میانگین

 عمده لوکوس در ها ژنوتیپ ث  ناشی غالبیت د ثفزثیشی

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

 صفات هم  در عمده لوکوس ث  ناشی ثفزثیشی دثریان 

 )همکارثن د کامدثن (.>P 05/0) شد ثعالم دثر معنی

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

 هایجوج  هفتگی 48 د ن هایدثده   QTL آللی ثثرثت

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

 ثین ب  د دثدند قرثر بررسی مورد رث بود آمده بدست

 دثمن  در ک  ثحتمالی  QTL ثین ک  رسیدند نتیج 

 34 عامل بود  شده فرض آنها بررسی مورد نشانگر

 دثریان  درصد 24 د نرها در ژنتیکی دثریان  درصد

 عامل نیز د رشد با دهی آ مایش در هاماده در ژنتیکی

 دثریان  درصد 6 د نرها در ژنتیکی دثریان  درصد 19

 .ثست بوده الش  صفات آ مایش در هاماده در ژنتیکی

 ث  ثستفاده با بررسی یک در (2010) همکارثن د علیجانی

 بومی هایمرغ جمعیت در بیزی  تفرق آنالیز ردش

 د ن جنسی  بلوغ سن صفت چهار هر برثی ما ندرثن 

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

 ددره طول در شده گذثشت  تخم تعدثد د تخمگذثری رد 

 حالیک  در نمودند  تأیید رث عمدهژن تفرق تخم  تولید

 عمدهژن دجود آذربایجان  بومی هایمرغ جمعیت برثی

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

ثی ک  های عمده( با ثستفاده ث  آنالیز بیزی ژن2005)

ها ثثر دثشت رث ردی صفت بیماری ثستخوثن در خوک

 شناسایی کردند.

( با ثستفاده ث  آنالیز بیزی د 2004ی د همکارثن )ثیاله

های عمده موثر ردی صفت گیری گیب  ژننمون 

 همکارثن د علیجانی .سیالیت شیر رث گزثرش کردند

 صفت چهار ردی بر تأثیرگذثر دهعم ایهژن( 1388)

 د مرغتخم د ن بدن  د ن جنسی  بلوغ سن ثقتصادی

 نژثدی ثصالح مرکز دد در تولیدی مرغتخم تعدثد

 مختلف هایردش با رث غربیآذربایجان د ما ندرثن

 نرمالیت  آ مون نتایج. دثدند قرثر ردیابی مورد آماری

 هر در ثقتصادی صفت چهار برثی هاژن تفرق ث  حاکی

 .بود نژثدیثصالح مرکز دد

 برثی  عمدهژن ث  شاخص( 2005) همکارثن د آیوچیا

 تخم تولید رثندمان صفات بر ردی عمده هایژن ردیابی

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

رثچیلد د  .بردند پی صفات ثین برثی عمدهژن دجود ب 

های آماری دجود ( با ثستفاده ث  ردش1996همکارثن )

های ماده رث عمده موثر ردی صفات تولید مثلی خوکژن

( حضور ژن 2001تشخیص دثدند. لوسکی د همکارثن )

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

ثستفاده ث  تفرق ژن عمده در گل  لگهورن ک  ثثر فوق 

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

در مقایس  با نژثدهای خارجی د یا مرغهای الین ک  

د تحت متعد برثی سالهای متوثلی د در نسلهای

بنابرثین ب  همگنی د  ثندشدیدترین برنام  ثنتخابی بود ه

بنابر  .باالیی دثرند   تنوع ژنتیکیثندژنتیکی باالیی رسیده

ثین محاسب  شاخص ژن عمده در کل جمعیت باید با 

در ثین تحقیق عالده  ندقت باالیی بررسی شود. بنابرثی

 بر محاسب  شاخص ژن عمده در کل جمعیت د بررسی

 برثی شاخص ثین دسیل  ب  عمده ژن حضور برثی ثدلی 

  بطور کل عمده ژن دجود عدم یا دجود ث  ثطمینان

 شده د ثنتخاب  دثشتند فر ند 10 ث  بیش ک  پدرثنی

 10میانگین شاخص ژن عمده برثی پدرثنی ک  بیش ث  

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

در نظر  با ک   شود می مشاهده 3جددل ب  توج  با 

 نتیج  توثنمی شد  ثشاره قبالَ ک  معیارهایی گرفتن

ک  موقعی ک  تمامی جمعیت در نظر گرفت   گرفت

 عمده ژن تفرق  عمده ژن شاخص ردش با شود دمی

د ن  سفیده  pH  رده د ن    رده عرض صفات برثی

 مورد گوشتی –لک  خونی   دشاخص  رده   آلبومین

های ناتنی ک  خانوثدهثما در صورتی گیردمی قرثر تایید

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

ثرتفاع   عرض  رده  د ن  رده   رده رنگصفات  یبرث

 ،دثحد هاد  د ن آلبومین ،دهیسف pH   ردهpH   رده

تفرق ژن عمده     نسبت  رده ب  سفیده  شاخص  رده

ک  با ب  ذکر ثست گیرد. ال م قرثر می دمورد تایی

تفرق کلی ژنها ن عمده فقط  ثستفاده ث  ردش شاخص ژ

گیرد د مشخص نیست ک  ثین ژنها مورد تایید قرثر می

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

با توج  ب  هزین  های   یاد   با ثین حالباشد. مقدثر می

ها برثی ردیابی ترین ردشکارهای مولکولی ک  دقیق

برثی  هاثستفاده ث  ثین ردش  باشندهای  عمده میژن

های مقدماتی   ضردری ها د بررسیکاهش هزین 

باشد.می

 

 فرزند  10بیش از  با گیری شده برای پدراناندازه MGIمیانگین  -2جدول 
Table2- The average values of MGI for sire having more than 10 offspring  

 

 Kسطوح 

Levels 

of K 

ارتفاع 

سفیده 

-)میلی

 متر(
AH 

رنگ 

 زرده
Ycolor 

وزن 

 زرده

 )گرم(
YW 

 عرض زرده

 متر()میلی
YWIDTH 

ارتفاع 

 زرده

-)میلی

 متر(
YH 

زرده 
pH 

YpH 

سفیده 
pH 

ApH 

 

وزن 

 آلبومین

 )گرم(
AW 

واحد 

 هاو
HU 

شاخص 

 زرده

)%( 
YI 

نسبت 

زرده 

به 

 سفیده

)%( 
Rya 
 

ضریب 

 زرده

)%( 
YC 

درصد 

 زرده
YP 

درصد 

 سفیده
AP 

وزن 

خشک 

 سفیده

 )گرم(
Adry 

وزن 

خشک 

 زرده

 )گرم(
Ydry 

MGI(0.5) 0.802 1.013 1.033 1.052 1.035 1.085 1.035 0.926 0.789 1.068 1.067 1.052 1.027 1.047 1.051 1.029 
MGI(1) 0.779 1.034 1.068 1.099 1.087 1.163 1.074 0.926 0.682 1.152 1.135 1.080 1.063 1.121 1.100 1.071 
MGI(2) 0.692 1.031 1.132 1.157 1.171 1.317 1.124 0.987 0.595 1.402 1.253 1.112 1.157 1.300 1.160 1.133 

 هداخلی تخم مرغ توسط مدل تک متغیرکیفی گیری شده در حیوانات برای صفات اندازه MGI میانگین  -1جدول 

Table1- The average values of MGI in animals for internal egg quality traits using univariate animal model  
 

 Kسطوح 

Levels of 

K 

ارتفاع 

سفیده 

 متر()میلی
AH 

 رنگ زرده
Ycolor 

 وزن زرده

 گرم()
YW 

 عرض زرده

 متر()میلی
YWIDTH 

 ارتفاع زرده

 متر()میلی
YH 

 pHزرده 
YpH 

سفیده 
pH 

ApH 

 

وزن 

 آلبومین

 )گرم(
AW 

 واحد هاو
HU 

شاخص 

 )%( زرده
YI 

 لک  گوشتی

)%( 
Spot 

MGI(0.5) 0.80213 0.70185 0.91193 0.94076 0.80059 0.65366 1.00508 0.96006 0.78922 0.85254 0.83031 
MGI(1) 0.77965 0.62180 0.91761 0.95612 0.76771 0.53290 1.08243 1.00212 0.68268 0.98005 0.84056 
MGI(2) 0.69278 0.64273 1.03536 1.09666 0.86078 0.49911 1.38042 1.24980 0.59501 1.18483 1.62717 
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ژن عمده در صفات مورد وهمچنین  بوده فرزند  10گیری شده برای پدرانی که دارای بیش از اندازه MGIمیانگین  -3جدول 

 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  

 Kسطوح 

Levels of 

K 

 وزن زرده

 )گرم(
YW 

 عرض زرده

 متر()میلی
YWIDTH 

ارتفاع 

 زرده

 متر()میلی
YH 

زرده 
pH 

YpH 

سفیده 
pH 

ApH 

 

وزن 

 آلبومین

 )گرم(
AW 

شاخص 

 )%( زرده
YI 

نسبت 

زرده به 

 سفیده

)%( 
Rya 

 

ضریب 

 زرده

)%( 
YC 

درصد 

 زرده
YP 

درصد 

 سفیده
AP 

وزن 

خشک 

 سفیده

 )گرم(
Adry 

وزن 

خشک 

 زرده

 )گرم(
Ydry 

MGI(0.5) 1.02847 1.04922 1.03517 1.08535 1.02291 1.09446 1.06840 1.06702 1.04922 1.02764 1.01834 1.05 1.02931 
MGI(1) 1.06893 1.09463 1.08785 1.16335 1.06241 1.17930 1.15282 1.13597 1.09610 1.06387 1.07312 1.10 1.07123 
MGI(2) 1.14306 1.14292 1.17127 1.31780 1.12790 1.27584 1.40287 1.25340 1.15734 1.15737 1.24792 1.16 1.13306 

 

 مورد استفاده منابع

ثجرثیی طرح ملی مرثکز هایی ها د ردش. گزثرش ثدثره کل پردرش د ثصالح نژثد طیور د  نبور  ثهدثف  دستورثلعمل1376بی نام. 

 پشتیبانی مرغ بومی. معادنت ثمور دثم  د ثرت جهاد سا ندگی.

نام  کارشناسی ثرشد ژنتیک د ثصالح . ثر یابی گادهای نژثد مونبلیارد با ثستفاده ث  مدل رگرسیون تصادفی. پایان1385خاش ث. 

 دثم. دثنشکده کشادر ی. دثنشگاه تهرثن )پردی  ثبوریحان(.

 ثستان بومی مرغهای صفات ثقتصادی برخی برثی بزرگاثر ژنهای ردیابی د ژنتیکی پارثمترهای برآدرد. 1391نسب م. صالحی

نام  کارشناسی ثرشد. دثنشکده ی علوم دثمی. دثنشگاه علوم کشادر ی د آماری. پایان مختلف ردشهای ث  ثستفاده با ثصفهان

 منابع طبیعی گرگان.

 صفات ث  برخی برثی عمده هایژنردیابی . 1388 .ج ل ل جان  د ق رحیمی  ح یگان  مهربانی  ث جوثرمی نجاتی  ص علیجانی

 .15-27 فح  هایص .2 شماره دثمی  علوم پژدهش های ی مجل  .آماری ردش های ث  ثستفاده با ثیرثن بومی مرغان ثقتصادی

ی کارشناسی ثرشد. مرغان بومی ما ندرثن. پایان نام . برآدرد ضرثیب ثقتصادی صفات مهم تولیدی در 1378کیانی منش ح. 

 دثنشگاه ما ندرثن.

Alijani S, Yegane Mehrabani H, Nejati Javaremi A, Rahimi GH and Janss LLG, 2010. Bayesian segregation 

analysis to detect major genes influencing four economically important traits in two Iranian native 

pedigreed chickens. The 10th Iranian Statistical Conference. University of Tabriz. 
Argente MJ, Blasco A, Ortega JA, Haley CS and Visscher PM,2003. Analysis for the presence of major gene 

affecting uterine capacity in unilaterally ovariectomized rabbits. Genetics. 163: 1061-1068. 
Falconer DS and Mackay TFC, 1996. Introduction to Quantitative Genetics. 4th eition. London, Longman. 

465p. 
Famula TR, 1986. Identifying single genes of large effect in quantitative traits using best linear unbiased 

prediction. Journal of Animal Science 63: 68-76. 

Hagger C, Janss LLG, Kadarmideen HN and Stranzinger G, 2004. Bayesian inference on major loci in 

related multigeneration selection lines of laying hens. Poultry Science 83: 1932-1939. 

Haja N and Luc LG, 2005. Evidence of a major gene from Bayesian segregation analyses of liability to 

Osteochondral diseases in Pigs. Genetetic Science 71: 1195-1206. 

Hartmann C, Johansson K, Strandberg E and Wilhelmson M, 2000. One generation divergent selection on 

large and small yolk proportion. British Poultry Science 41: 280–286. 

Ilahi H and Kadarmideen HN, 2004. Bayesian segregation analysis of milk flow in Swiss dairy cattle using 

Gibbs sampling. Genetic Selection Evolution 36: 563-576. 

Karlin S, Carmelli D and Williams R, 1979. Index measures for assessing the model of Inheritance of 

continuously distributed traits: I. Theory and justification. Theoretical Population Biology 16: 81-106. 



  21                                                                      صفات کیفی داخل تخم مرغان بومی آذربایجانموثر بر هاي عمده ردیابی ژنبررسی اثرات مادري و 

Meyer K, 1997. Estimates of genetic parameters for weaning weight of beef cattle accounting for direct-

maternal environmental covariances. Livestock Production Science 52: 187-199. 

Ochiai A, Ishida T, Oyama K and Mukai F, 2005. Trial for detecting carriers with major genes in a selected 

layer line. Animal Science Journal 76: 195-201. 

SAS Institute, 2003. SAS/STAT User’s Guide: Statistics. Release 9.1. SAS Institute Inc. 

Van Kaam JBCHM, Bink MCAM, Maizon DO, Van Arendonk JAM and Quaas RL, 2006. Bayesian 

reanalysis of a quantitative trait locus accounting for multiple environments by scaling in broilers. Animal 

Science 84: 2009-2021. 

  



 1395سال /3شماره  26هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهشو ...                                                                                        یجانیعل رنجبر،     22

Evaluation of maternal effects and detecting major genes affecting internal egg 

quality traits of Azerbaijan native chickens 
 

M Ranjbar1, S Alijani2, SA Mirghelenj3* and H Daghighkia2 

 

Received: May 30, 2015       Accepted: September 13, 2016 
1MSc Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran 
2Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, 

Tabriz, Iran 
3Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, 

Tabriz, Iran 
*Corresponding author: Email: a_mirghelenj@yahoo.com 

 
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  

 
 


