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هاي ژاپنی هاي انتخاب براي افزایش نرخ رشد در بلدرچیناستراتژي

2زادهنوید قوي حسینو1جواد احمدپناه

چکیده
تابع . سازي شدهاي مختلف شبیههاي ژاپنی، برنامهدر این تحقیق، به منظور بررسی برنامه اصالح نژادي مناسب براي بلدرچین

صفت وزن الشه از پنج مرتبطجهت بررسی استفاده از نشانگرهاي ژنتیکی.  امل صفات وزن بدن و وزن تخم بودشهدف اصالح نژداي
سازي قطعی برنامه انتخاب خونی به وسیله شبیهبینی میزان پیشرفت ژنتیکی و نرخ همپیش. برنامه اصالح نژادي مختلف استفاده شد

در برنامه دوم، صفت . برنامه اول تنها از فنوتیپ صفات وزن بدن و وزن تخم استفاده شددر . هاي مجزا انجام شداي با نسلتک مرحله
پاسخ ژنتیکی . وزن الشه و در برنامه سوم نیز صفات غیرمستقیم الشه از جمله وزن سینه و وزن پشت در شاخص انتخاب گنجانده شد

درصد از واریانس 50و 20، 10، 5که QTLکمک نشانگر، اطالعات هاي انتخاب بهدر برنامه. در هر دو حالت براي وزن بدن کاهش یافت
فرضی، در واریانس QTLدر برنامه اول سهم . شدندکنند در تابع شاخص انتخاب در نظر گرفته ژنتیکی صفت وزن الشه را توصیف می

سبت به حالت پایه افزایش نشان داد درصد ن1/3ژنتیکی وزن الشه پنج درصد بود، پیشرفت ژنتیکی براي صفت وزن الشه به میزان 
درصد از 50اي که در حالت چهارم که فرضی نیز مشهود بود، به گونهQTLکه این روند افزایشی براي حاالت دیگر سهم واریانس 

زن پاسخ ژنتیکی براي صفت و. درصد رسید42فرضی بیان شده بود این افزایش به QTLواریانس ژنتیکی صفت وزن الشه به وسیله 
منجر به QTLبنابراین، استفاده از اطالعات . افزایش یافتQTLالشه به مقدار قابل قبولی با توجه به مقادیر متفاوت واریانس ناشی از 

.توان کاندیداهاي برتر از نظر ژنتیکی را با درجه اعتماد باالتري گزینش نمودهاي اصالحی شده و میافزایش دقت برآورد ارزش

ژاپنیاصالح نژادي، بلدرچینهايسازي، انتخاب، رشد ژنتیکی، برنامهشبیه: ديکلیهايواژه

مقدمه
در 1920هاي ژاپنی در سال تولید گسترده بلدرچین

هاي تخمی به ژاپن شروع شده است که در ابتدا الین
اي که در سال به گونه. وسیله برنامه انتخاب بوجود آمدند

قطعه 170×106ین به بیش از مقدار تولید بلدرچ2002
در کشورهاي برزیل، چین، فرانسه، هند، ژاپن، اسپانیا و 

بنابراین یک روند رو به رشدي در ). 13،15(آمریکا رسید 
جهت افزایش تولید گوشت بلدرچین در دنیا بوجود آمده 

هاي اصالح نژادي براي این که این امر سبب ایجاد برنامه
بهمربوطصفات. ه استپرندگان در نقاط مختلف شد

ران، سینه، چربی و دیگر امعاء و (و اجزاي آن الشه، نهیس
آنهاي ریرکوردگکهی هستند صفاتجمله، از )احشاء بدن

ماًیمستقتوانینمبنابراین واست مشکلروي حیوان زنده 
انتخابدر منظورنیاي برا. )1(دادانجامانتخابآنهاي برا

استفادهاطالعات خویشاوندانازمادهونرهاي پرنده
، که سبب کاهش چشمگیر پیشرفت ژنتیکی )25(شودیم

استفاده از انتخاب به کمک . شودخونی میو افزایش هم
براي صفات مذکور اثرات مطلوبی بر MAS(1(نشانگر 

MASبنابراین استفاده از ). 11(پارامترهاي ذکر شده دارد 
اصله نسل و افزایش سبب افزایش صحت انتخاب، کاهش ف

QTLاطالعات حاصل از ). 6(شود پیشرفت ژنتیکی می
تواند براي افزایش پیشرفت ژنتیکی و همچنین افزایش می

هاي اصالحی به وسیله کاهش فاصله قابلیت اعتماد ارزش
توسعه ). 19(نسل و افزایش شدت انتخاب به کار رود 

گرهاي و نشان) AFLP2)16هاي ژنتیکی بلدرچین با نقشه
ها براي QTLبه عنوان راهی براي شناسایی ) 9(ریزماهواره 

البته قبل از تالش براي . اندصفات مختلف استفاده شده
هاي اصالح هاي عمده و ورود آنها به برنامهشناسایی ژن

مشاهده شده در یک QTLنژادي، آزمون شناسایی وجود 
مستقل هاي اسکن اولیه ژنوم به وسیله استفاده از جمعیت

در ) 5(زاده و همکاران اسماعیلی). 20(باشد ضروري می
یک بررسی روي یک جمعیت بلدرچین ژاپنی که به منظور 

هاي مرتبط با صفات وزن بدن در سنین QTLشناسایی 
مختلف و همچنین صفات مربوط به ضریب تبدیل غذایی 

هاي مرتبط به این صفات QTLانجام داده بودند، توانستند 
سانتی مورگان روي کروموزوم 23تا صفرصله را در فا

)ajavad65@gmail.com: نویسنده مسوول(اه گیالن، دانشجوي دکتري، دانشگ-1
، دانشگاه گیالندانشیار-2

14/2/93: تاریخ پذیرش22/11/92:  تاریخ دریافت

1- Marker Assisted Selection                                                                                                 2- Amplified fragment length polymorphism

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی اثر . پیدا کنند1شماره 
ن و هاي انتخاب مختلف براي وزن بداستفاده از استراتژي

هاي ژاپنی با استفاده از صفات الشه در بلدرچین
هاي عالوه بر اثرات استراتژي. است1سازي قطعیشبیه

خونی، اثرات استفاده مختلف بر پیشرفت ژنتیکی و نرخ هم
از اطالعات نشانگرهاي مرتبط با صفات الشه نیز در برنامه 

. انتخاب بررسی خواهد شد

هامواد و روش
ساختار جمعیت 

سازي شد که در هاي مجزا شبیهیک جمعیت با نسل
ماده به طور 4نر به 1ماده با نسبت 400نر با 100آن 

12نتاج که شامل 24هر ماده . یابندتصادفی آمیزش می
نتاج از هر جنس تولید 48ماده و هر نر نیز 12نر و 
) 12×400(4800کل تعداد نتاج هر جنس شامل . کردند

ها به عنوان در میان نتاج، بهترین نرها و ماده. نتاج بود
نر از میان 100در ابتدا . والدین نسل بعد انتخاب شدند

نتاج قابل دسترس 4800ماده از میان 400نتاج و 2400
براي تشکیل جمعیت پایه فرض شده است . انتخاب شدند

واینبرگ بوده و- که جمعیت بزرگ و در تعادل هاردي
کوردگیري ). 1شکل (همچنین در تعادل فاز گامتی است  

صفات نیز به این صورت فرض شده است که وزن بدن 

)BW4( وزن الشه ،)CW4( وزن سینه ،)BrW4 ( و وزن
هفتگی در نرها و وزن 4مربوط به سن ) BaW4(پشت 
ها هفتگی در ماده8نیز مربوط به سن ) EW8(تخم 

. باشدمی
ص انتخابهدف اصالحی و شاخ

هفتگی 4هدف اصالحی ترکیبی از صفات وزن بدن در 
هاي اقتصادي صفات مذکور به ارزش. و وزن تخم بود

در نظر ) Monetary units(صورت واحدهاي تبدیل شده 
H:تابع هدف اصالحی به این صورت است. گرفته شد = V × EBV + V × EBV

هاي به ترتیب ارزشVو Vدر این معادله 
هفتگی و 4اقتصادي تبدیل شده براي صفات وزن بدن در 

و EBVهمچنین . باشندهفتگی می8وزن تخم در  EBVهاي اصالحی برآورد شده نیز به ترتیب ارزش
8هفتگی و وزن تخم در 4براي صفات وزن بدن در 

QTLهنگام مقایسه اثرات .هفتگی در نظر گرفته شدند
به صفت وزن الشه، وزن الشه نیز در هدف اصالحی مرتبط

. عالوه بر صفات ذکر شده در نظر گرفته شده است
واریانس صفات از تحقیق انجام ) کو(اطالعات مربوط به 

اقتباس شده ) 10(شده به وسیله خالداري و همکاران 
).1جدول (است 

.شونددرصد از نرها بعد از آزمون الشه حذف می50الگوي برنامه اصالح نژادي که - 1شکل

1- Deterministic simulation

روزگی١
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صفات وزن بدن، وزن) زیر قطر(و  فنوتیپی ) روي قطر(هاي ژنتیکی ، همبستگی)قطر(پذیري وراثت- 1جدول 
هفتگی8هفتگی و وزن تخم  در 4الشه، وزن سینه و وزن پشت در سن 

تخمپشتسینهالشهبدن1صفت
262/095/090/090/045/0بدن
86/022/088/089/020/0الشه
73/043/023/070/001/0سینه
57/071/029/015/007/0پشت
21/026/015/005/032/0تخم

.باشندصفات مربوط به وزن می-1
.باشدمی16/0تا صفردامنه اشتباه استاندارد برآوردها -2

به منظور بررسی صفات مستقیم الشه و همچنین 
نژادي مختلف صفات غیرمستقیم، سه طرح اصالح

سازي شد که در طرح پایه انتخاب بر اساس وزن بدن شبیه
و وزن تخم انجام گرفت و همه کاندیداهاي انتخاب در 

در طرح دوم عالوه بر صفات هدف . دسترس بودند
اصالحی، صفت وزن الشه نیز در شاخص انتخاب منظور 

درصد از نرهاي کاندیداي انتخاب 50شد که سبب حذف 
فات رکوردگیري شده همچنین در طرح سوم همه ص. شد

شامل وزن بدن، وزن الشه، وزن سینه، وزن پشت، وزن پا 
. و وزن تخم در معادله شاخص انتخاب در نظر گرفته شد

درصد از کاندیداهاي انتخاب نر در 50در این طرح نیز 
هاي اول و دسترس نبودند بنابراین هدف از مقایسه طرح

ردگیري دوم حذف نیمی از پرندگان نر به منظور رکو
صفات مربوط به الشه و اثر آن در میزان پاسخ ژنتیکی 

). 2جدول (باشد براي صفات تابع هدف می

سناریوهاي مختلف انتخاب براي صفات مذکور- 2جدول 
کاندیداهاي انتخاب

1صفات موجود در شاخصمادهنربرنامه

48004800BW4, EW8)پایه(1

224004800BW4, EW8, CW4

324004800BW4, EW8, CW4, BaW4, BrW4

روزگی56در سن ) EW8(هفتگی و وزن تخم 4در سن ) BaW4(و وزن پشت ) BrW4(، وزن سینه )CW4(، وزن الشه )BW4(وزن بدن -1

به منظور بررسی اثرات استفاده از نشانگرهاي ژنتیکی 
طرح اصالحی در 4خونی نیز بر پیشرفت ژنتیکی و نرخ هم

نظر گرفته شد که در آنها واریانس ناشی از نشانگرهاي 
و 20، 10، 5صفت وزن الشه به ترتیب QTLمرتبط با 

اطالعات . درصد از واریانس ژنتیکی را بیان کرده بود50
QTL در ارزش ژنوتیپی کل به عنوان یک صفت که با وزن

دارد 1پذیري معادل الشه همبستگی داشته و وراثت
فرض دیگر عدم وجود اثرات پلیوتروپی . مدنظر قرار گرفت

صفات موجود در شاخص وزن الشه و دیگرQTLبین 
همچنین . انتخاب بود، در نتیجه همبستگی صفر فرض شد

ژنیک در نسل پایه نیز و اجزاي پلیQTLهمبستگی بین 
و وزن الشه به مقدار QTLهمبستگی بین . صفر فرض شد

بستگی داشته و مقدار اثر آن نمایانگر بخشی ) QTL)qاثر 
QTLوسیله از واریانس ژنتیکی صفت الشه بوده که به 

جهت محاسبه همبستگی ژنتیکی . شودفرضی بیان می
و ژنیک از روابط و اجزاي پلیQTLوزن الشه با 

همبستگی فنوتیپی وزن الشه با . استفاده شد
QTLو ژنیک از روابط و اجزاي پلی

بدست آمدند که در این روابط 
واریانس فنوتیپی ). 20(د باشپذیري وزن الشه میوراثت
QTL 1پذیري برابر وراثت(برابر با واریانس ژنتیکی بوده (

واریانس باشد که میکه به صورت 
همچنین واریانس فنوتیپی بخش . ژنتیکی وزن الشه است

برآورد شد در این ژنی نیز به صورت پلی
باشد واریانس ژنتیکی وزن الشه میرابطه نیز 

خونی به بینی میزان پیشرفت ژنتیکی و نرخ همپیش). 16(
اي با سازي قطعی برنامه انتخاب تک مرحلهوسیله شبیه

) SelAction)18افزار هاي مجزا و با استفاده از نرمنسل
این برنامه نرخ پیشرفت ژنتیکی را با استفاده از . انجام شد

بینی نااریب خطی چند صفتی محاسبه پیشروش بهترین 
همچنین مقدار کاهش در واریانس ناشی از . کندمی

و شدت انتخاب را براي ) 2(گیرد انتخاب را نیز در نظر می
هاي شاخص اندازه جمعیت محدود و همبستگی بین ارزش

در این برنامه ). 12(کند اعضاي خانواده را تصحیح می
آمیزشی به صورت سلسله فرض بر آن است که ساختار
خونی بر اساس بینی نرخ هممراتبی و تصادفی است و پیش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 7

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-577-fa.html


169...............................................................................................................................1394پاییز و زمستان / 12شماره / سال ششم/ پژوهشهاي تولیدات دامی

جهت محاسبه ). 23(است 1تئوري سهم ژنتیکی بلند مدت
Excel Solverافزار نیز از نرمQTLیر واریانس مقاد

. استفاده شده است

نتایج و بحث
مقادیر پیشرفت ژنتیکی براي صفات وزن بدن و وزن 

نشان 2مختلف در شکل هاي انتخاب تخم به ازاي شاخص
شود در حالت اول که همانطور که مشاهده می.داده شد

صفات تابع هدف صفات موجود در شاخص انتخاب با 

یکسان بود مقادیر پیشرفت ژنتیکی براي صفات وزن بدن 
و 149/9هفتگی به ترتیب 8هفتگی و وزن تخم در 4در 

در این برنامه مقدار ). 2شکل (دست آمدند گرم به352/0
در برنامه دوم که . بود364/0خونی به ازاي هر نسل نیز هم

خاب، صفت وزن عالوه بر صفات مذکور در تابع هدف انت
337/0خونی به الشه نیز در نظر گرفته شده بود مقدار هم

درصد 4/7به ازاي هر نسل تقلیل یافت که این میزان 
. کاهش نسبت به حالت اول بود

هاي انتخاب متفاوترشد ژنتیکی صفات وزن بدن و وزن تخم با استفاده از شاخص- 2شکل 

کاندیداهاي انتخاب جهت درصد از 50در این برنامه 
رکوردگیري وزن الشه حذف شده بودند که این کاهش را 

توان به حذف افراد و همچنین کاهش همبستگی بین می
و شاخص اعضاي خانواده نسبت داد چون انتخاب افراد تنی

خونی هاي انتخاب سبب افزایش همدر برنامهناتنی
. شودمی

ت در تابع شاخص به منظور بررسی افزایش صفا
انتخاب بر پاسخ ژنتیکی و صحت انتخاب، صفات 
غیرمستقیم الشه از جمله وزن سینه و وزن پشت نیز به 

در 485/0صحت انتخاب از . شاخص انتخاب افزوده شدند
افزایش . در حالت سوم تغییر یافت496/0دو حالت اول به 

. منابع اطالعات سبب افزایش صحت انتخاب شده است
توان بیشتر بودن صحت انتخاب در این حالت را میالبته 

به افزایش واریانس شاخص انتخاب در اثر منظور نمودن 
صفات غیرمستقیم الشه در شاخص انتخاب نسبت داد چرا 
که این عامل رابطه مستقیم با صحت انتخاب دارد و در اثر 

.یابدافزایش آن صحت افزایش می

متوسط تا زیاد وزن بدن با توجه به همبستگی ژنتیکی 
با صفات غیرمستقیم الشه، مقدار پیشرفت ژنتیکی براي 

. هاي قبل افزایش نشان داده استوزن بدن نسبت به حالت
هاي اول و دوم تنها به میزان این افزایش نسبت به حالت

صفاتی که در شاخص انتخاب آورده . درصد بوده است4/0
و همچنین با صفات شوند باید قابل رکوردگیري باشندمی

تابع ژنوتیپ کل همبستگی ژنتیکی باالیی داشته باشند 
در این بررسی با توجه به اینکه تابع هدف انتخاب ) 4(

شامل صفات وزن بدن و وزن تخم بودند همبستگی 
ژنتیکی بین صفات غیرمستقیم الشه و وزن تخم کم 

کی و هاي ژنتیواریانس)کو(در عمل مقادیر . اندبرآورد شده
دست آمده و فنوتیپی از مقادیر اطالعات مختلف به

اند که این خطاها بر کارایی همچنین با خطا برآورد شده
بنابراین افزایش صفات در ). 18(گذارند شاخص تأثیر می

)کو(هاي شاخص انتخاب سبب ناسازگاري ماتریس
با توجه به این موضوع، برخی از . واریانس خواهند شد

اند که صفات ناکارآمد را بر اساس هاد کردهمحققین پیشن
بینی حذف کنند حداقل کردن میانگین مربع خطاي پیش

بنابراین هنگام وارد کردن صفات در شاخص انتخاب ). 4(
. شوداین مسئله در نظر گرفته می

به منظور بررسی اثر نشانگرهاي ژنتیکی بر پاسخ 
الح نژاد براي صفت خونی در برنامه اصهمژنتیکی و میزان

وزن الشه چهار برنامه اصالح نژادي مختلف در نظر گرفته 
در برنامه . ده شدنشان دا3ج آن در جدول شد که نتای

انس ـدرصد از واری5رضی ـفQTLی اول که ـاصالح
1- Long-term genetic contribution theory
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ژنتیکی صفت وزن الشه را بیان کرده بود رشد ژنتیکی به 
نسبت به حالت پایه افزایش نشان داد که درصد1/3میزان 

QTLاین روند افزایش براي حاالت دیگر مقادیر مختلف 

اي که در حالت چهارم که فرضی نیز مشهود بود، به گونه
درصد از واریانس ژنتیکی صفت وزن الشه به وسیله 50

QTL درصد رسید42فرضی بیان شده بود این افزایش به .

نژادي مختلفهاي اصالح خونی و صحت انتخاب در برنامهپیشرفت ژنتیکی، درصد هم-3جدول 
)گرم(رشد ژنتیکی 

QTLواریانسبرنامه
صحت انتخابوزن الشهوزن تخموزن بدنخونی میزان هم1

035/014/930/067/548/0پایه
1535/005/930/089/548/0
21035/001/931/099/549/0
32035/086/831/037/651/0
45034/026/831/007/853/0
.بیان شده استQTLدرصدي از واریانس ژنتیکی که بوسیله -1

بنابراین استفاده از انتخاب به کمک نشانگر، انتخاب 
گیري آنها مشکل و پر پرندگان را براي صفاتی که اندازه

از دست رفتن کاندیداهاي هزینه بوده و همچنین سبب
اگرچه استفاده از ). 4(شوند مفید خواهد بود انتخاب می

سبب کاهش پاسخ ژنتیکی براي صفت وزن QTLاطالعات 
بدن شده است ولی این کاهش براي وزن بدن به مقدار 
ناچیزي بوده است، به طوري که در سه حالت اول این 

50فرضی QTLکاهش مشهود نبود اما هنگامی که مقدار 
درصد از واریانس ژنتیکی صفت وزن الشه را بیان کرده بود 

پاسخ ژنتیکی . درصد بود8این کاهش نسبت به حالت پایه 
براي صفت وزن الشه به مقدار قابل قبولی با توجه به 

. افزایش یافتQTLمقادیر متفاوت واریانس ناشی از 
دقت منجر به افزایش QTLبنابراین استفاده از اطالعات 

توان کاندیداهاي برتر هاي اصالحی شده و میبرآورد ارزش
. از نظر ژنتیکی را با درجه اعتماد باالتري گزینش نمود

نشان دادند هنگامی که ) 25(داران و امامقلی بگلی زره
درصد از واریانس ژنتیکی صفت 5تنها QTLاطالعات 

ي کند به طور مؤثرتولید تخم در مرغان بومی را بیان می
. شودسبب افزایش پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادي می

همچنین سایر محققین براي گاو شیري ذکر کردند که 
درصد واریانس 50تا 5مورد استفاده از QTLهنگامی که 

کنند پاسخ اقتصادي از ژنتیکی صفات اقتصادي را بیان می
پاکدل و ). 19(دهد درصد افزایش نشان می22تا 5

نیز توانستند حساسیت به آسیت را هنگامی ) 15(همکاران 
درصد از واریانس ژنتیکی را 5هاي مرتبط تنها QTLکه 

هاي اصالح نژادي که براي برنامه. بیان کردند کنترل کنند
توانند حداکثر استفاده را از اند میکوتاه مدت طراحی شده

در مرحله اول سبب MASاین مسئله ببرند چرا که 
شود اما در طوالنی مدت به دلیل ب میافزایش صحت انتخا

کاهش تنوع ژنتیکی ناشی از انتخاب اثر بخشی این 
هاي انجام گروهی از بررسی). 4(یابد ها کاهش میبرنامه

اند که در این اي متمرکز شدهشده روي انتخاب تک مرحله
- 6ها برآوردها براي افزایش پیشرفت ژنتیکی از بررسی
هاي کارایی طرح. اندبوده) 22(صد در+105تا ) 22(درصد 

به چندین عامل از قبیل بخشی MASاصالح نژادي بر پایه 
شود، بیان میQTLاز واریانس ژنتیکی که به وسیله 

، طراحی برنامه اصالحی و همچنین QTLهاي فراوانی آلل
در . گیرد وابسته استافق زمانی که ارزیابی صورت می

از واریانس ژنتیکی درصد5فرضی QTLطرح اول که 
خونی نسبت به صفت وزن الشه را بیان کرده بود نرخ هم

توان حالت پایه تغییري نشان نداد که البته این امر را می
با توجه به اینکه . خونی در حالت پایه نسبت دادبه نرخ هم

در حالت پایه نیمی از پرندگان نر از دسترس انتخاب خارج 
ب کاهش روابط خویشاوندي و شوند و از این طریق سبمی

همچنین کاهش همبستگی شاخص اعضاي خانواده شده و 
بنابراین از . شودخونی میاز این طریق سبب کاهش هم
هاي حاوي خونی در برنامهجمله دالیل کاهش نیافتن هم

توان به انتخاب نرها بر اساس اطالعات میQTLاطالعات 
QTLي انتخاب و و همچنین در دسترس بودن کاندیداها

. افزایش تعداد خویشاوندان در دسترس انتخاب اشاره کرد
این در حالی است که نرها در برنامه پایه بر اساس 

اما به طور کلی . شونداطالعات تنی و ناتنی انتخاب می
خونی در حالت پایه و همچنین سایر حاالت که مقادیر هم

شده در نظر گرفتهQTLمقادیر مختلف واریانس ناشی از 
هاي درصد بود که این مقدار براي الین1بود کمتر از 

) 14(موریس و پوالت ). 12(باشد طیور مقداري بهینه می
هاي گوشتی خونی براي الینپیشنهاد کردند که سطح هم

درصد نگه داشته شود تا مقدار رشد 1مرغ باید زیر 
به طور کلی نتایج این تحقیق نشان . ژنتیکی حداکثر باشد

گیري باال در تابع داد که افزودن صفات با هزینه اندازه
دار پاسخ شاخص انتخاب نه تنها سبب افزایش معنی

شود بلکه در مواردي نیز سبب به وجود آمدن ژنتیکی نمی
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واریانس )کو(هاي مشکالتی از قبیل ناسازگاري ماتریس
همچنین نشان داده شد که استفاده از . خواهد شد

داري هاي انتخاب به طور معنیبرنامهدرQTLاطالعات 
سبب افزایش پیشرفت ژنتیکی صفاتی از قبیل الشه که 

البته . شودباشد میگیري آن مشکل و پرهزینه میاندازه
سودمندي استفاده از اطالعات نشانگر به تجزیه و تحلیل 

هاي اصالح نژادي اقتصادي و نسبت درآمد به هزینه برنامه
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Selection Strategies for Increased Growth Rate in Japanese Quails

Javad Ahmadpanah1 and Navid Ghavi Hossainzade2

Abstract
In this study, selection strategies were simulated to find optimal selection strategy in Japanese

quails. Breeding goal was consisted of body weight and egg weight traits. Effects of using genetic
markers related to carcass weight were investigated by five different selection strategies. In this
case, breeding goal included body weight, egg weight and carcass weight. Deterministic simulation,
based on single stage selection and discrete generation, was used for predicting genetic gain and
rate of inbreeding. In the first (base) program, phenotypic information was available on body and
egg weights. In the second program, information on body and egg weights along with carcass
weight were included in selection index and in the third program, with taking into account the
indirect carcass measurements in selection index, including breast weight and back weight, genetic
gain was increased for body weight compared with two previous mentioned programs. Genetic gain
for body weight was decreased by including indirect carcass measurements in selection index. In
marker assisted selection programs, QTL information that described 5, 10, 20 and 50% of genetic
variation in carcass weight was also included in selection index. In the next step, within the first
breeding program which assumed QTL described 5% of genetic variance for carcass weight, genetic
progress of carcass weight was increased 3.1% in relation to base program. This increasing trend
was observed for other cases with different values of genetic variance described by assumed QTL.
In the fourth program which assumed QTL described 50% of genetic variance for carcass weight,
this increase reached to 42%. Genetic response for carcass weight was increased appropriately with
considering different values of genetic variance due to QTL. Therefore, the use of QTL information
resulted in increase in the accuracy of breeding values and it could be possible to select genetically
superior candidates with greater reliability values.
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