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 -9دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز (نویسنده مسوول)sa.pourtaher@gmail.com :
 2و  -9دانشیار و استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 -4استاد ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گوتینگن آلمان
تاریخ پذیرش9911/92/22 :
تاریخ دریافت9911/92/22 :

چکیده
توسعه انتخاب ژنومی استراتژی های جدیدی را در اصالح نژاد حیوانات ایجاد کرده است .هدف از این مطالعه بررسی کارایی
انتخاب ژنومی در برنامههای اصالح نژادی مرغان بومی بود .در این مطالعه یک سناریوی مرجع با تعداد  3333پرنده با استفاده از
اطالعات فنوتیپی و شجرهای شبیهسازی شد و پیشرفت ژنتیکی با روش قطعی توسط نرمافزار  ZPLAN+ارزیابی گردید .این
سناریو با دو برنامه اصالحی ژنومی به منظور تعیین بهترین استراتژی برای کاربرد اطالعات ژنومی در مرغان بومی مقایسه شد .در
سناریوی ژنومی اول از اطالعات ژنومی هر دو جنس و در سناریوی ژنومی دوم تنها از اطالعات ژنومی خروسها استفاده شد .در
هر دو سناریو ژنومی تعداد کاندیداهای انتخابی نر بین  333تا  1033خروس متغیر بود و چهار اندازه از جمعیت مرجع (،033
 1033 ،1333و یا  2333پرنده) در نظر قرار گرفت .فاصله بیننسلی در سناریوی مرجع برابر با  14/0ماه بود .در هر دو سناریوی
ژنومی ،انتخاب در زودترین زمان ممکن از لحاظ بیولوژیکی انجام شد .بههمین دلیل فاصله بیننسلی به  3ماه کاهش یافت .در
سناریوهای ژنومی رشد ژنتیکی و سود اقتصادی برنامه اصالحی افزایش یافت ( 0434333ریال تا  13031313ریال سود بهازای
هر واحد حیوانی در سناریوی دو) .دقت شاخص انتخاب در سناریوی مرجع برای مسیر خروسها  3/01و برای مسیر مرغها 3/03
بود .دقت در سناریوهای ژنومی در مقایسه با سناریوی مرجع افزایش داشت ( 3/06تا  .)3/60این مطالعه نشان داد افزایش دقت
و کاهش فاصله بیننسلی در سناریوهای ژنومی تأثیر مثبت بر سود و رشد ژنتیکی داشت .بنابراین کاربرد اطالعات ژنومی کارایی
برنامههای اصالحی را در مرغان بومی افزایش داد .با تکیه بر نتایج بدست آمده از این مطالعه ،میتوان انتخاب ژنومی را در
برنامههای اصالحی ژنومی مرغان بومی کشور به کار برد .برای کاهش هزینهها نیز پیشنهاد میشود کاربرد تراشههای  SNPبا
تراکم پایین بررسی شود.
واژههای کلیدی :انتخاب ژنومی ،مرغان بومی ،رشد ژنتیکی ،شبیهسازیZPLAN+ ،
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مقدمه
انتخاب طیور در برنامههای اصالحی مرسوم با استفاده از
اطالعات فنوتیپی و شجرهای بود .مشکالتی از جمله جمع
آوری رکوردهای فنوتیپی ،پایین بودن دقت پیشبینی
ارزشهای اصالحی حیوانات ،باال بودن فاصله بیننسلی و نرخ
رشد ژنتیکی پایین متخصصان اصالح نژادی را بهطرف
تکنیکهای اصالحی نوین از جمله انتخاب ژنومی سوق
میدهد ( .)21انتخاب ژنومی برای اولین بار توسط نجاتی و
همکاران ( )22با بیان این گفته که استفاده از اطالعات
مولکولی در تشکیل ماتریس روابط اللی منجربه باال رفتن
ارزشهای اصالحی میشود آغاز شد ( )2سپس بهطور رسمی
توسط موویزین و همکاران ( )99پیشنهاد شد .پرورش ماکیان
در ایران و انتشار آن از طریق این کشور تاریخچهای بسیار
کهن دارد .ایران (پرشیا) یک امپراطوری بزرگ از  1قرن قبل
از میالد تا تقریبا قرن  1میالدی بود و از هند (دهلی) تا
دریاهای سیاه و مدیترانه گسترده بود .در آن زمان و بعد از آن،
در قرون وسطی ایران در محل تقاطع راهها برای حمل و نقل
محصوالت ،از قبیل ماکیان از شرق به غرب ،هم از طریق
خشکی و هم از طریق دریا قرار داشت .جنگهای زیادی در
حوالی ایران و کشورهای همسایه در طی این دورهها نیز
توسعه و گسترش جمعیتهای ماکیان را تسهیل کرد.
حفاریهای باستان شناسی حضور ماکیان را در ایران در
زمانهای باستان تأیید کرده است ( .)91بر اساس تحقیقات
 Westو  Zhouاستخوانهای یافت شده در ایران در سه

منطقه وجود داشتهاند :دو کشف در تپه یحیی (جنوب شرقی
ایران) به ترتیب متعلق به  9322تا  9122سال قبل از میالد و
 9222سال قبل از میالد و دیگری در تخت سلیمان (شمال
غربی ایران) متعلق به  9222سال قبل از میالد ( .)91از
طرفی مرغان بومی حدود  32درصد گلههای ملی موجود در
قارههای افریقا و آسیا را بهخود اختصاص میدهند ( .)1مرغان
بومی میتوانند زمینه ساز بهبود ژنتیکی و ایجاد نژادهای
متنوع سازگار با شرایط محلی باشند ( .)1اما متأسفانه حدود
 12درصد نژادهای مرغ بومی در معرض خطر میباشند (.)1
نژادهای بومی هر کشور سرمایه ملی و ذخایر ژنی هر کشور
محسوب میشوند ( .)9این نژادها از لحاظ حفظ تنوع ژنتیکی،
سازگاری باال به شرایط محیطی نامساعد ،قدرت تحمل باال در
برابر بیماریها و ماندگاری باال نسبت به نژادهای خارجی
دارای اهمیت باال از نظر اصالح نژادی برای هر کشوری
میباشند .نژادهای بومی نقش مهمی را در زندگی بخش قابل
توجهی از جمعیتهای بشری در نواحی گرمسیر از نظر
اقتصادی-اجتماعی بازی میکنند ( .)24بنابراین ،تالش برای
بهبود ژنتیکی و شرایط مدیریتی جهت بهبود تولیدات آنها از
اهمیت خاصی برخوردار است ( .)91از طرفی استفاده از
نشانگرهای ژنتیکی در انتخاب و اصالح نژاد بهطور مهیجی
پیشرفت ژنتیکی را تسریع میکند ( )91و مطالعه ساختار
ژنتیکی نژادهای بومی برای حفاظت از منابع ژنتیکی الزم و
ضروری است ( .)92با توجه به این امر و با توجه به اینکه اگر
چه مطالعات ژنومی متعددی روی طیور در ایران انجام شده
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اعت ( ،)26،24،22،15،14اها تا کٌَى کارایی اًتخاب صًَهی
در تزًاهِّای اصالحی هزغاى تَهی هَرد تزرعی قزار ًگزفتِ
اعتّ ،ذف اس ایي هطالعِ تزرعی کارایی تزًاهِّای اصالحی
هزعَم ٍ صًَهی در هزغاى تَهی تَدّ .وچٌیي ایي تزًاهِّا
تزای یافتي تْتزیي اعتزاتضی اس لحاظ عَد اقتصادی ٍ رؽذ
صًتیکی تا یکذیگز هقایغِ ؽذًذ .تا تَجِ تِ ّشیٌِّای تاالی
اًتخاب صًَهی هٌطقی تًِظز هیرعذ کِ در اتتذا عٌاریَّای
هتفاٍت اس طزیق ؽثیِعاسی کاهپیَتزی هَرد هطالعِ قزار
گیزًذ .تزای ایي هٌظَر اس ؽثیِعاسی کاهپیَتزی تا ًزمافشار
 ZPLAN+اعتفادُ ؽذ (.)23
مواد و روشها
در ایي هطالعِ تا اعتفادُ اس پاراهتزّای صًتیکی ٍ فٌَتیپی
هزتَط تِ هزغاى تَهی اعتاى اصفْاى یک تزًاهِ اصالحی تا
رٍػ اًتخاب هزعَم (عٌاریَی هزجع) ٍ دٍ تزًاهِ اصالحی تا
رٍػ اًتخاب صًَهی ؽثیِعاسی ؽذ .تعذاد حیَاًات ؽثیِعاسی
ؽذُ در عٌاریَی هزجع ؽاهل  3380پزًذُ تَد.
صفات ّذف اصالحی در ایي هطالعِ ؽاهل ،هتَعط تعذاد
تخنهزغ تَلیذ ؽذُ تَعط ّز هزغ طی ّ 12فتِ اٍل تَلیذ
(ٍ ،)ENسى تذى در ّ 12فتگی (  ،)BWعي تلَغ جٌغی
( ،)ASMهتَعط ٍسى تخنهزغ طی ّفتِّای 32 ٍ 30 ،28
( )AEWتَدًذ.
سناریوی مرجع

در ایي هطالعِ یک عٌاریَی هزجع تا تعذاد  3380پزًذُ
تزای یک دٍرُ اصالحی  20عالِ هذلعاسی ؽذ .پاراهتزّای

هَرد اعتفادُ در ایي هطالعِ تز پایِ اطالعات هزغاى تَهی
اعتاى اصفْاى تَد .تعذاد پزًذُ در ّز ًغل هؾاتِ تَدُ ٍ تزاتز
تا  80خزٍط ٍ  800هزغ تَد .در یک اًتخاب اٍلیِ2500 ،
جَجِ هادُ اس  4000جَجِ پزٍرؽی ٍ  800جَجِ خزٍط اس
 4000جَجِ خزٍط پزٍرؽی تز پایِ اطالعات ٍالذیٌی ٍ ٍسى
تذى در ّ 12فتگی اًتخاب ؽذًذ .عپظ ایي حیَاًات تا 5
هاّگی پزٍػ دادُ ؽذًذ .تا آهیشػ ایي حیَاًات تِ ًغثت 10
تِ  ٍ 1جوعآٍری رکَردّای فٌَتیپی صفات ایي حیَاًات ،در
دٍهیي هزحلِ اس اًتخاب اس  4000هزغ تَلیذی تزاعاط یک
ؽاخص تزکیثی اس اطالعات ٍالذیٌی ،ؽخصی ٍ اطالعات
خَاّز -تزادراى تٌی ٍ ًاتٌی 800 ،هزغ اًتخاب ؽذ .در اًتخاب
خزٍطّا ًیش  80خزٍط اس تیي  800خزٍط تز پایِ اطالعات
ٍالذیٌی ،خَاّز -تزادر تٌی ٍ ًاتٌی اًتخاب ؽذًذّ .وِ هزغاى
اعن اس اًتخاب ؽذُ ٍ اًتخاب ًؾذُ در طَل کل دٍرُ تَلیذ
(ّ 57فتگی) تزای داؽتي عولکزد تَلیذی تزای ًغل تعذ
ًگْذاری ؽذًذ .جذٍل  1اًحزاف هعیار فٌَتیپی ٍ ضزایة
اقتصادی صفات هَرد هطالعِ را ًؾاى هیدّذ ٍ جذٍل 2
ّوثغتگیّای فٌَتیپی ٍ صًَتیپی ٍ ٍراثتپذیزی را ًؾاى
هیدّذ .ضزایة اقتصادی تزاعاط هعادلِ ارایِ ؽذُ در هطالعِ
کیاًی هٌؼ ٍ ّوکاراى ( )10تا قزار دادى پاراهتزّای تِ رٍس
تذعت آهذ .ضزایة اقتصادی تزای اعتفادُ در
ًزمافشار  ZPLAN+تز اعاط اًحزاف هعیار فٌَتیپی ٍ ٍاحذ
پَل یَرٍ تیاى ؽذ .پاراهتزّای صًتیکی ٍ فٌَتیپی اس هطالعِ
قاضی خَاًی ٍ ّوکاراى ( )5اعتخزاج ؽذ.

جذٍل  -1اًحزاف هعیار فٌَتیپی ٍ ضزایة اقتصادی صفات هَرد اعتفادُ در ؽثیِعاسی تزًاهِّای اصالحی

برنامههای اصالحی ژنومی

در ًزمافشار  ZPLAN+تزای ّز صفت در عٌاریَی هزجع
یک صفت ّوتای صًَهی تا داؽتي ارسػ اصالحی صًَهی
تزآٍرد ؽذُ ( )GEBVتزای آى صفت تز پایِ اًذاسُ جوعیت
هزجع تعزیف هیگزددً .حَُ ٍارد کزدى اطالعات صًَهی در
ؽاخص اًتخاب تَعط دکزس ( )3گغتزػ یافت کِ تعذّا
تَعط هابرلند ( )8اصالح ؽذ .ایي رٍػ تِ ّوثغتگی تیي
ارسػّای اصالحی حقیقی ٍ صًَهیک (^ً )rQQیاس دارد .ایي
ّوثغتگی تز پایِ رٍػ تذعت آهذُ تَعط ارتِ ٍ ّوکاراى
( )4طثق راتطِ سیز تذعت آهذ.

] [ DOI: 10.29252/rap.9.19.83

در ایي هطالعِّ ،شیٌِّای هتغیز تزای پزٍرػ یک خزٍط
یا هزغ طی یک دٍرُ ّ 20فتِای  440000ریال در ًظز
گزفتِ ؽذّ ،شیٌِ تغذیِ در سهاى تَلیذ تا هصزف رٍساًِ 0/11
کیلَگزم داى ( 13000ریال قیوت ّز کیلَگزم داى) 200000
ریال فزض ؽذّ .شیٌِّای هزتَط تِ درهاى ( 200000ریال)
ٍ ّشیٌِ هزتَط تِ آسهَى عولکزد ( 200000ریال) تِاسای ّز
پزًذُ در ًظز گزفتِ ؽذ .ایي ّشیٌِّا تِطَر تقزیثی اس ایغتگاُ
اصالح ًضادی هزغ تَهی گزفتِ ؽذ .اس آًجایی کِ تعییي
کویت ّشیٌِّای ثاتت کِ در ارتثاط تا عاختارّای اصالحی
اعت ،هؾکل هیتاؽذ ّشیٌِّای ثاتت در عٌاریَی هزجع در
ًظز گزفتِ ًؾذ .اگز عٌاریَّای ها اس ًظز اًذاسُ جوعیت
یکغاى تاؽٌذ ایي کار تأثیزی در هقایغِ تزًاهِّای اصالحی
ًخَاّذ داؽت .اها تا تَجِ تِ ایٌکِ ایي ّشیٌِّا پزداخت
ؽذُاًذ در آخز کار تایذ اس عَد حاصل کغز ؽًَذ .در ایي
ؽثیِعاسی ًزخ تْزُ تزای ّشیٌِّای تٌشیل یافتِ  ٍ %4تزای
درآهذ تٌشیل یافتِ  %5فزض ؽذ .تِهٌظَر ارسیاتی ٍ هقایغِ
عٌاریَّای هختلف اصالحیً ،تایج گشارػ ؽذُ ؽاهل رؽذ

صًتیکی تزای ّز صفت ،رؽذ صًتیکی پَلی کل تِ اسای ّز
ٍاحذ حیَاًی ،فاصلِ تیيًغلی ،پاراهتزّای اقتصادی تٌشیل
یافتِ ؽاهل درآهذّاّ ،شیٌِّا ٍ عَد تَدًذ .تزای هقایغِ تْتز،
ارسػّای تذعت آهذُ اس عٌاریَی هزجع تِ  100درصذ
تٌظین گؾت ٍ ًتایج تذعت آهذُ اس عٌاریَّای صًَهی ًغثت
تِ ارسػّای عٌاریَی هزجع تیاى ؽذ.
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Table . Phenotypic standard deviation and economic weigh of traits in simulation of breeding program
ضزایة اقتصادی
اًحزاف هعیار فٌَتیپی
صفات
0/91
16/01
تعذاد تخنهزغ تَلیذی در ّ 12فتِ اٍل تَلیذ ()No.
0/26
215/13
ٍسى تذى در ّ12فتگی ()gr
0/03
3/46
هتَعط ٍسى تخنهزغ در ّفتِّای )gr( 32 ٍ 30 ،28
-0/34
21/07
عي تلَغ جٌغی ()day
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در ایي هعادلِ  :wفاکتَر تٌظین تَدُ کِ دلتی اس  GEBVتَدُ
کِ تِطَر فزضی تا اعتفادُ اس تزاشِ اعٌیپی هتزاکن تا جوعیت
هزجع تا اًذاسُ تیًْایت تذعت آهذُ اعت .در ایي هطالعِ w
تزای تزاشِ اعٌیپی  50kتِطَر تمزیثی  0/9در ًظز گزفتِ شذ
 :لاتلیت اعتواد GEBV
( :N ،)15اًذاسُ جوعیت هزجع،
 :تعذاد لطعات
حیَاًات هَجَد در جوعیت هزجع ٍ
کزٍهَسٍهی تفزق یافتِ تِطَر هغتمل کِ اس هعادلِ سیز کِ
تزگزفتِ اس هطالعِ گَدارد ( )6اعت ،تذعت آهذ.

 :Neاندازه جوعیت هزجع تَدُ کِ در ایي هطالعِ ً 80ز در
ًظز گزفتِ شذ :L ،طَل صًَم تز حغة هَرگاى کِ  32فزض
شذ ( )15کِ تا تَجِ تِ ایي همذار Me ،تزاتز  554تذعت آهذ.
در ایي هطالعِ دٍ تزًاهِ اصالح ًضادی تز پایِ اطالعات صًَهی
(عٌاریَی صًَهی )II ٍ Iشثیِعاسی شذ.

سناریوی ژنومی I

در ایي عٌاریَ اطالعات صًَهی اس ّز دٍ جٌظ تِ
اطالعات فٌَتیپی هَجَد در عٌاریَی هزجع اضافِ شذ.
کاًذیذّای اًتخاتی در عي  8هاّگی تزای اصالح ًضاد
اعتفادُ شذًذ .تا تَجِ تِ ایٌکِ در  8هاّگی اطالعات فٌَتیپی
خَد حیَاى هَجَد ًویتاشذ تٌْا اس اطالعات ٍالذیٌی ٍ
اطالعات صًَهی تزای اًتخاب حیَاًات اعتفادُ شذ .تعذاد
خزٍطّای تعییي صًَتیپ شذُ  800تا  1600حیَاى تَد ٍ
تعذاد هزغّای تعییي صًَتیپ شذُ شاهل  2500هزغ اًتخاب
شذُ در هزحلِ دٍم اًتخاب تَد.
سناریوی ژنومی II

ایي عٌاریَ هشاتِ عٌاریَی  Iتَدُ فمط در ایي عٌاریَ تٌْا
اطالعات صًَهی  800تا  1600خزٍط اعتفادُ شذ .در ّز دٍ
عٌاریَ صًَهی ّشیٌِّای هتغیز تزای تعییي صًَتیپ یک پزًذُ
 60هیلیَى ریال هعادل  150یَرٍ فزض شذ .کل ّشیٌِ هزتَط
تِ تزآٍرد  GEBVاس طزیك ضزب تعذاد حیَاًات هَجَد در
جوعیت هزجع در  60هیلیَى ریال حاصل هیگزدد .عایز
ّشیٌِّا هشاتِ عٌاریَی هزجع هیتاشذ.

جذٍل  -2پاراهتزّای هَرد ًیاس تزای شثیِعاسی صفاتٍ :راثتپذیزی (لطز جذٍل)ّ ،وثغتگیّای فٌَتیپی (پاییي لطز) ٍ ّوثغتگیّای
صًتیکی (تاالی لطز)

نتایج و بحث
سناریوی مرجع

فاصلِ تیيًغلی در ایي عٌاریَ  14/5هاُ تَد .دلت
شاخص اًتخاب در سهاى اًتخاب در هغیز هزغّا تزاتز تا 0/63
ٍ در هغیز خزٍطّا تزاتز تا  0/61تَد .رشذ صًتیکی عاالًِ
تزای ّز صفت در عٌاریَی هزجع در جذٍل  3آهذُ اعت.

درآهذ تٌشیل یافتِ تِ اسای ّز ٍاحذ حیَاًی تزاتز 6052800
ریال تَدّ .شیٌِّای هتغیز تِاسای ّز ٍاحذ حیَاًی تزاتز
 1194570ریال تَد ٍ عَد حاصل اس ایي تزًاهِ 4870300
ریال تذعت آهذ کِ تا تعذاد  2500پزًذُ در ّز ٍاحذ حیَاًی
عَد تِ اسای ّز پزًذُ تزاتز  1948ریال خَاّذ تَد.

جذٍل  -3رشذ صًتیکی عالیاًِ در عٌاریَی هزجع ،تیاى شذُ تز اعاط ٍاحذ اًحزاف هعیار صًتیکی

Table . Genetic gain per year in the reference scenario, expressed in genetic standard deviation
رشذ صًتیکی
صفات
0/07
)No.( EN
3/5
)gr( BW
0/02
)gr( AEW
-0/24
)day( ASM
 :ENهتَعط تعذاد تخنهزغ تَلیذی تَعط ّز هزغ طی ّ 12فتِ اٍل تَلیذ; ٍ :BWسى تذى در ّ 12فتگی;  :AEWهتَعط ٍسى تخنهزغ طی ّفتِّای ٍ 32 ٍ 30 ،28
 :ASMعي تلَغ جٌغی هیتاشذ.

فاصلِ تیيًغلی در ایي عٌاریَ تزاتز  8هاُ تَدّ .شیٌِ
آسهَى عولکزد هزغّا ًیش در ایي عٌاریَ کاّش ًیافت .درآهذ
تٌشیل یافتِ تا افشایش تعذاد حیَاًات تعییي صًَتیپ شذُ ٍ تا
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سناریوی ژنومی I

افشایش تعذاد پزًذُ در جوعیت هزجع افشایش یافت .عَد
حاصل اس ایي عٌاریَ تزای توام تعذاد حیَاًات تعییي صًَتیپ
شذُ ( 800تا  1600خزٍط) ًغثت تِ عٌاریَی هزجع تاالتز
تَد اها ّواىطَرکِ در شکل  1هشاّذُ هیشَد تعذ اس 1200
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Table . Parameters for simulation of traits: heritability (diagonal), phenotypic correlation (below diagonal) and
)genetic correlation (above diagonal
عي تلَغ جٌغی
هتَعط ٍسى تخنهزغ
تعذاد تخن هزغ
ٍسى تذى در ّ 12فتگی (گزم)
صفات
(رٍس)
(گزم)
(عذد)
1
-0/67
-0/47
-0/22
0/18
تعذاد تخن هزغ ()No.
-0/04
0/29
0/22
0/03
ٍسى تذى در ّ 12فتگی ()g
0/25
0/24
0/11
-0/12
هتَعط ٍسى تخنهزغ)gr( 2
0/27
0/16
-0/03
-0/63
عي تلَغ جٌغی ()day
 -2هتَعط ٍسى تخنهزغ طی ّفتِّای 32 ٍ 30 ،28
 -1تعذاد تخنهزغ تَلیذی در ّ 12فتِ اٍل تَلیذ
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خريض تعییه شوًتیپ شذٌ سًد یک ريوذ کاَشی تٍخًد
گرفتٍ است .سًد حاصل از تروامٍ شوًمی  Iدارای روجی تیه
 2825565ریال تا  6891965ریال تًد (شکل  1Aتا .)1D
تغییرات رشد شوتیکی مًرد اوتظار صفات مًرد مطالعٍ برای
مرغان بًمی برای چُار جمعیت مرجع وسبت بٍ سىاریًی
مرجع مقایسٍ شد (شکل  2Aتا  .)2Dدر َر چُار جمعیت
مرجع ،رشد شوتیکی تمام صفات وسبت بٍ سىاریًی مرجع

باالتر بًد .رشد شوتیکی صفت  ASMمىفی میباشد کٍ رشد
شوتیکی مىفی برای ایه صفت مطلًب است زیرا َر چٍ سه
بلًغجىسی کاَش یابد تًلید حیًان افسایش مییابدَ .مچىیه
با افسایش تعداد خريسَای تعییه شوًتیپ شدٌ ي افسایش
تعداد حیًاوات در جمعیت مرجع رشد شوتیکی در َمٍ صفات
افسایش وشان داد.
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شکل  -1سًد ي َسیىٍَا (مجمًع; درآمذ) ترای سىاریًی شوًمی  .Iوتایج تا سىاریًی مرجغ مقایسٍ شذٌ است (درآمذ سىاریًی مرجغ تٍ 155
درصذ تىظیم شذٌ است) .شکلَای  C ،B ،Aي  Dتٍ ترتیة وتایج جمعیتَای مرجغ تا 1255 ،1555 ،255ي  5555پروذٌ را وشان میدَىذ.
 :Refسىاریًی مرجغ
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Figure . Profit and costs (sum=return) for genomic scenario I, results compared to reference scenario (return of
reference scenario set to
). Figures of A, B, C and D showed results of reference population with
,
,
and
birds. Ref: reference scenario
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شکل  -2رشذ شوتیکی صفات در مرغان تًمی در سىاریًی  Iتا سىاریًی مرجع (وتایج سىاریًی مرجع تٍ  100درصذ تىظیم شذٌ است) مقایسٍ
شذٌ است .شکلَای  C ،B ،Aي  Dتٍ ترتیة وتایج جمعیتَای مرجع تا 1500 ،1000 ،500ي  2000پروذٌ را وشان میدَىذ :EN .متًسط
تعذاد تخممرغ تًلیذی تًسط َر مرغ در َ 12فتٍ ايل تًلیذ;  :BWيزن تذن در َ 12فتگی;  :AEWمتًسط يزن تخممرغ طی َفتٍَای
 30 ،27ي  32ي  :ASMسه تلًغ جىسی میتاشذ.

Figure . Genetic gain in native hens in the genomic scenario I compared to reference scenario (results of reference
scenario set to
). Figures of A, B, C and D showed results of reference population with
,
,
and
birds. EN: egg number at the first
weeks; BW : Body weight in
weeks of age; AEW: average egg weight
in ,
and weeks and ASM: mean age at sexual maturity
سناریوی ژنومی II
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در ایه سىاریً ویس ماوىذ سىاریًی شوًمی  Iفاصلٍ تیهوسلی
از  14/5ماٌ تٍ  7ماٌ کاَش یافت .در ایه سىاریً فرض شذ
کٍ اوتخاب تعذ از آزمًن عملکرد مرغَا ادامٍ یافتٍ است ي
َسیىٍَای آزمًن عملکرد کاَش ویافت .درآمذ تىسیل شذٌ
ترای ایه سىاریً تا چُار جمعیت مرجع ي تعذاد متغیر پروذٌ
تعییه شوًتیپ شذٌ دارای روجی تیه  12451370ریال تا
 14141010ریال تٍ ازای َر ياحذ حیًاوی تًدَ .سیىٍَا ي
سًد تىسیل یافتٍ در مقایسٍ تا سىاریًی مرجع در شکل 3
وشان دادٌ شذٌ است .سًد حاصل ترای َمٍ پروذٌَای تعییه
شوًتیپ شذٌ تاالتر از سىاریًی مرجع تًد ( 1434770ریال تا

 10131310ریال تٍ ازای َر ياحذ حیًاوی)َ .سیىٍَای متغیر
تٍازای َر ياحذ حیًاوی در ایه سىاریً تا کمتریه تعذاد پروذٌ
تعییه شوًتیپ شذٌ دي تراتر َسیىٍَای سىاریًی مرجع
( 2373210ریال) تًد ي تا تاالتریه تعذاد پروذٌ تعییه شوًتیپ
شذٌ تقریثا سٍ تراتر َسیىٍَای متغیر در سىاریًی مرجع تًد
( 3124170ریال) .رشذ شوتیکی ترای صفات مًرد مطالعٍ در
مرغان تًمی در شکل  4وشان دادٌ شذٌ است .رشذ شوتیکی در
ایه سىاریً ویس ترای َمٍ صفات تاالتر از سىاریًی مرجع تًد.
الثتٍ افسایش رشذ شوتیکی ترای صفت  ASMمىفی ي در
جُت مطلًب تًد.

] [ Downloaded from rap.sanru.ac.ir on 2023-01-08

تعذاد خريض َای تعییه شوًتیپ شذٌ

درصدی از سناریوی مرجع

300

1200

درصدی از سناریوی مرجع

300

BW12

EN
350

کارایی انتخاب ژنومی در برنامههای اصالح نژاد مرغان بومی 88 ........................................................................................................................... .........................

B

سود

A

هزینه

سود

250

هزینه

250

درصدی از سناریوی مرجع

200

150

150

100

100
50

1600

1200

50
0

0
800

1600

Ref

تعداد خروس های تعیین ژنوتیپ شده

1200

سود

250

250

هزینه

درصدی از سناریوی مرجع

200

200

150

150
100

100

50

50

0
1600

Ref

تعداد خروس های تعیین ژنوتیپ شده

درصدی از سناریوی مرجع

1200

800

C

0
1600

1200

800

Ref

تعداد خروس های تعیین ژنوتیپ شده

شکل  -3سود و هزینهها (مجموع= درآمد) برای سناریوی ژنومی  .IIنتایج با سناریوی مرجع مقایسه شده است (درآمد سناریوی مرجع به 011
درصد تنظیم شده است) .شکل های  C ،B ،Aو  Dبه ترتیب نتایج جمعیتهای مرجع با  0011 ،0111 ،011و  0111پرنده را نشان میدهند.
 :Refسناریوی مرجع
Figure 3. Profit and costs (sum=return) for genomic scenario II, results compared to reference scenario (return of
reference scenario set to 100%). Figures of A, B, C and D showed results of reference population with 500, 1000,
1500 and 2000 birds. Ref: reference scenario

] [ Downloaded from rap.sanru.ac.ir on 2023-01-08

سود

800

Ref

تعداد خروس های تعیین ژنوتیپ شده

D

هزینه

درصدی از سناریوی مرجع

200

] [ DOI: 10.29252/rap.9.19.83

پصيَشُای تًلیذات دامی سال وُم /شمارٌ  /11تُار 91 ...................................................................................................................................................... 1311
B
ASM

AEW

BW12

A
EN

300

ASM

BW12

AEW

EN

250

100

درصدی از سناریوی مرجع

150

250
200
150
100
50

50

0

0
1600

1200

1600

800

تعذاد خريض َای تعییه شوًتیپ شذٌ

1200

ASM

AEW

800

تعذاد خريض َای تعییه شوًتیپ شذٌ

D
BW12

C
EN

300

300
ASM

AEW

BW12

EN

250

100

درصدی از سناریوی مرجع

150

250

درصدی از سناریوی مرجع

200

200
150
100

50

1600

800

تعذاد خريض َای تعییه شوًتیپ شذٌ

0
1600

1200

800

تعذاد خريض َای تعییه شوًتیپ شذٌ

شکل  -4رشد ژنتیکی صفات در مرغان بومی در سناریوی  IIنسبت به سناریوی مرجع (به  011درصد تنظیم شده) مقایسه شده
است .شکل َای  C ،B ،Aي  Dتٍ ترتیة وتایج جمعیتَای مرجع 1500 ،1000 ،500ي  2000را وشان میدَىذ :Ref .سىاریًی مرجع.

Figure . Genetic gain in native hens in the genomic scenario II compared to reference scenario (results of reference
scenario set to
). Figures of A, B, C and D showed results of reference population with
,
,
and
birds. EN: egg number at the first
weeks; BW : Body weight in
weeks of age; AEW: average egg weight
in ,
and weeks and ASM: mean age at sexual maturity

دقت برنامههای اصالحی
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دقتی از شاخص اوتخاب در زمان اوتخاب در دي سىاریًی
شوًمی در مقایسٍ تا سىاریًی مرجع در شکل  5وشان دادٌ
شذٌ است .وتایج وشان داد کٍ دقت اوتخاب در دي سىاریًی
شوًمی تراتر تًدٌ ي وسثت تٍ سىاریًی مرجع تاالتر تًد کٍ ایه
امر تٍ دلیل استفادٌ از اطالعات شوًمی میتاشذ.
وتایج وشان داد کٍ در َر دي سىاریًی شوًمی مطالعٍ شذٌ،
اطالعات شوًمی تأثیر مثثتی تر رشذ شوتیکی پًلی
( )monetary genetic gainدارد .دقت اطالعات شوًمی ي
اوذازٌ جمعیت مرجع اثر زیادی تر سًد حاصل از اوتخاب

شوًمی داشت .محاسثات عملی ترای دیگر حیًاوات مسرعٍای
تا  ZPLANي  ZPLAN+ريوذ مشاتُی را وشان میدَذ
( .)22،12در سىاریًَای شوًمی افسایش رشذ شوتیکی تا افسایش
َسیىٍَای متغیر تاالخص َسیىٍَای مرتًط تٍ تعییه شوًتیپ
َمراٌ تًدَ .سیىٍَای تاالی مرتًط تٍ تعییه شوًتیپ حیًاوات
در جمعیت مرجع ،تروامٍَای اصالحی را تا ایه چالش ريتري
میکىذ کٍ آیا سًد حاصل پاسخگًی ایه َسیىٍَا خًاَذ تًد.
یکی از راحلَایی کٍ می تًاوذ قسمتی از ایه َسیىٍَا را
جثران کىذ کسة درآمذَای تسرگتر است.
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در سٌاریَی هرجغ اًتخاب خرٍضّا ٍ هرؽّا بؼذ از آزهَى
ػولکرد هرؽّا (در سي یک سالگی) اًجام ضذ .ایي اهر هٌجر
بِ فاصلِ بیيًسلی  11/5ضذ .در سٌاریَی شًَهی II ٍ I
اًتخاب پرًذُّا تٌْا بر اساض اطالػات شًَهی ٍ اطالػات
ٍالذیٌی (خَاّر– برادر تٌی ٍ ًاتٌی پذری) صَرت گرفت .ایي
اهر باػث کاّص فاصلِ بیيًسلی بِ  8هاُ ضذ.
ایي هطالؼِ پایِای برای افسایص کارایی برًاهِّای
اصالحی شًَهی در هرغاى بَهی از دیذگاُ اقتصادی فراّن
ساخت .ایي هطالؼِ ًطاى داد کِ بذٍى اًتظار برای اطالػات
ػولکردی هرغاى هیتَاى رًٍذ شًتیکی ٍ رضذ شًتیکی پَلی را
افسایص داد .در ًْایت با تَجِ بِایي هطالؼِ درست است کِ
ًویتَاى ّسیٌِّای هربَط بِ اًتخاب شًَهی را کاّص داد
ٍلی اطالػات شًَهی با افسایص دقت اًتخاب ٍ کاّص فاصلِ
بیيًسلی در سٌاریَی شًَهی  II ٍ Iکارایی اًتخاب ٍ رضذ
شًتیکی صفات هَرد هطالؼِ را افسایص دادّ .وچٌیي ایي
هطالؼِ تأثیر هثبت استفادُ از اطالػات شًَهی را در در
برًاهِّای اصالحی هرغاى بَهی ًطاى داد .با تکیِ بِ ًتایج

GSC

بذست آهذُ از ایي هطالؼِ ،هیتَاى با یک برًاهِ اصالحی
شًَهی دقیق از پتاًسیل شًتیکی هرغاى بَهی کطَر استفادُ
کرد .کاربرد ایي ًتایج در برًاهِّای اصالح ًصادی شًَهی
بذیي صَرت خَاّذ بَد کِ دیگر ًیازی بِ هٌتظر هاًذى برای
اتوام رکَردگیری حیَاًات تا یکسالگی ًخَاّذ بَد ٍ اًتخاب
بْتریي حیَاًات در کمتریه زمان از لحاظ سه بیولوژیکی
امکانپذیر خواهذ بود .ایي اهر کاّص ّسیٌِّای هربَط بِ
ًگْذاری ٍ رکَردگیری حیَاًات را بِ دًبال خَاّذ داضت .با
تَجِ بِ استفادُ از اطالػات شًَهی پیصبیٌی هیضَد کِ ًرخ
ّنخًَی ًیس ًسبت بِ برًاهِ اصالحی هرسَم افسایص خیلی
کوتری داضتِ باضذ .کِ ایي اهر باػث حفظ تٌَع شًتیکی در
هرغاى بَهی خَاّذ ضذ .در ضوي رضذ شًتیکی بذست آهذُ در
صفات بِ رٍش شًَهی باالتر هیباضذ کِ ایي اهر سَد حاصل
از برًاهِّای اصالحی را افسایص هیدّذ.
با تَجِ بِ باال بَدى ّسیٌِّای هربَط بِ تؼییي شًَتیپ
پرًذگاى پیطٌْاد هیضَد تراضِّای اسٌیپی با تراکن پاییي
هَرد بررسی ٍ هطالؼِ قرار گیرًذ.
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Abstract
The development of genomic selection has created new strategies in animal breeding
programs. The aim of this study was to investigate the efficiency of genomic selection in
breeding programs of native hens. In this study, a reference scenario with
birds using
pedigree and phenotypic information was simulated and the expected genetic progress was
derived deterministically with the software of ZPLAN+. The reference scenario was compared
with two genomic breeding programs to determine the best strategy for implementing genomic
information in breeding programs of native hens. In scenario I, the genomic information of both
sexes was used, but in scenario II, only one's of males was used. In both scenarios, the number
of genotyped male selection candidates was varied between
and
males and four size of
the reference population including ( ,
,
or
birds) were considered. The
generation interval of . months was in the reference scenario. In both genomic scenarios,
breeders of both sexes were select at the biologically earliest possible age. So, the generation
interval was reduced to eight months. All genomic scenarios increased the genetic gain and the
economic profit of the breeding program (€
. to €
. profit per animal unit in scenario
II). The accuracy of the selection index in reference scenario was . and . for cocks and
hens, respectively. This study showed that the increase of accuracy and decrease of general
interval in genomic scenarios has a positive effect on the profit and genetic gain. So, application
of genomic information increased the efficiency of breeding programs in native fowl. Based on
the results of this study, genomic selection can be used in genomic breeding programs of native
fowls. To reduce costs, it is also recommended to investigate the application of low-density SNP
chips.
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