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 چکیده

ّذف اص اًجام ایي تحقیق، تشسسی استفادُ اص اطالعات طًَهیک تش پیطشفت طًتیکی گاٍّای ضیشی دس یک تشًاهِ سایج آصهَى ًتاج 

ساصی تػادفی کاهپیَتشی استفادُ ٍ یک تذیي هٌظَس اص ضثیِ . سال هَسد تشسسی قشاس گشفت 25پیطشفت طًتیکی دس طَل . تَد

جوعیت گاٍ ضیشی تا استفادُ اص ًشم افضاس تشًاهِ ًَیسی ٍیظٍال تیسیک طشاحی ٍ استشاتظی ّای هَسد ًظش تش سٍی آى اعوال 

طالعات تشًاهِ آصهَى ًتاج گاٍّای ضیشی تذٍى استفادُ اص ا -1ّای هَسد هقایسِ دس ایي تحقیق عثاست تَدًذ اص  استشاتظی. گشدیذ

دس اًتخاب طًَهیک اًتخاب حیَاًات تش . تشًاهِ آصهَى ًتاج گاٍّای ضیشی تا استفادُ اص اطالعات طًَهی افشاد -2طًَهی افشاد 

اساع اسصش اغالحی طًَهیک دس تذٍ تَلذ اهکاى پزیش تَدُ ٍ اًتخاب هادساى گاٍّای ًش جَاى ٍ ّوچٌیي اًتخاب گاٍّای ًش 

ًتایج ایي تحقیق ًطاى داد کِ استفادُ اص . گیشد آًْا تِ عٌَاى گاٍّای ًش فعال تش ایي اساع غَست هیجَاى تِ هٌظَس استفادُ اص 

اطالعات طًَهی افشاد دس یک تشًاهِ آصهَى ًتاج هٌجش تِ افضایص قاتل تَجِ  پیطشفت طًتیکی دس چْاس هسیش اًتخاب ضاهل گاٍّای 

دسغذ  64/135ٍ  68/45، 71/64، 49/93ٍ گاٍّای ضیشی تِ تشتیة تِ هیضاى  ًش فعال، گاٍّای ًش جَاى، هادساى گاٍّای ًش جَاى

 . گشددًسثت تِ یک تشًاهِ سایج آصهَى ًتاج هی

 اطالعات طًَهیک، پیطشفت طًتیکی، آصهَى ًتاج، گاٍ ضیشی : های کلیدی واژه

 

 مقدمه

تَاى تش اساع اسصش  حیَاًات سا هی. تاضذ اغالحی حیَاًات هیّای اغالح ًظاد دام یکی اص اّذاف هْن، تشآٍسد اسصش  دس تشًاهِ

تیٌی اسصش  تشای پیص(. 1376اهام جوعِ کاضاى، )اغالحی تشآٍسد ضذُ آًْا اًتخاب ٍ تشای تَلیذ ًسل آیٌذُ هَسد استفادُ قشاس داد

ضَد کِ  ًٍذاى اٍ استفادُ هیاغالحی یک حیَاى تشای یک یا چٌذ غفت، اص سکَسد یا هطاّذات هشتَط تِ خَد حیَاى ٍ خَیطا

دس ضوي، آصهَى عولکشد ٍ آصهَى ًتاج ًیض دٍ سٍش تکویلی تشای تاهیي اطالعات ٍ سکَسد تشای .تاضٌذ هعوَال اص یک ًسل ًیض هی

تا پیطشفت طًتیک هَلکَلی ٍ اهکاى سدیاتی ٍ ضٌاسایی چٌذ ضکلی (. 1997کاهشٍى، )تیٌی اسصش اغالحی حیَاًات هی تاضٌذ پیص

ّا سا دس اختیاس داضتِ  SNPایي اهکاى تِ ٍجَد آهذُ است کِ ًقطِ طًتیکی حیَاًات تش اساع  (SNP)ک ًَکلَتیذ هٌفشد دس ی

ضَد ایي است کِ چگًَِ هی تَاى اص ایي اطالعات تشای افضایص سشعت پیطشفت  سَالی کِ دس ایٌجا هطشح هی( .2006ضفش، )تاضین

ّای  ًظادی دام ّای اغالح جٌثِ ّای تاثیش اًتخاب طًَهی تش پیطشفت طًتیکی دس استشاتظی طًتیکی استفادُ ًوَد؟ اص ایي سٍ هطالعِ

ّذف اص اًجام ایي تحقیق، تشسسی استفادُ اص اطالعات طًَهیک تش . سسذ ًاپزیش تِ ًظش هی ای اهشی ضشٍسی ٍ اجتٌاب هضسعِ

 .پیطشفت طًتیکی گاٍّای ضیشی دس یک تشًاهِ سایج آصهَى ًتاج هی تاضذ

  



 

 

 ها مواد و روش

دس ایي تحقیق تِ هٌظَس تشسسی استفادُ اص اطالعات طًَهیکی تش پیطشفت طًتیکی گاٍّای ضیشی اص سٍش ضثیِ ساصی تػادفی 

تشًاهِ  -1دٍ استشاتظی طشاحی ٍ هَسد هقایسِ قشاس گشفت کِ ضاهل . کاهپیَتشی، تا تِ کاسگیشی تشًاهِ ٍیظٍال تیسیک استفادُ ضذ

تشًاهِ آصهَى ًتاج گاٍّای ضیشی تا استفادُ اص  -2 (TBV)ی ضیشی تذٍى استفادُ اص اطالعات طًَهی افشادآصهَى ًتاج گاٍّا

دس ضثیِ ساصی غفت فشؼ گشدیذ کِ ایي غفت تٌْا ًاضی اص اثش طًتیک افضایطی ٍ اثش . ضذ هی (GBV)اطالعات طًَهی افشاد

 .اص هذلی تِ ضشح صیش استفادُ ضذتشای ضثیِ ساصی هقادیش طًتیکی ٍ فٌَتیپی . هحیطی هی تاضذ

Yij=µ+ai+eij 

تشای ضثیِ ساصی سکَسدّا اص هقادیش فشضی استفادُ . اثش عَاهل تاقی هاًذُ هی تاضذ eijاثش طًتیکی افضایطی ٍ  aiکِ دس ایي هذل  

 .دس ًظش گشفتِ ضذ 25/0ّوچٌیي ٍساثت پزیشی غفت . گشدیذ

 ساختاس جوعیت                 

ضذ ٍ جْت جلَگیشی اص تْشُ طًتیکی اضافی ًاضی اص سضذ جوعیت، ساع گاٍ ضیشی دس ًظش گشفتِ  10000جوعیت تشاتش اًذاصُ 

 5تا  1تشای دٍسُ ضیشٍاسی . تشای ثاتت ًگِ داضتي تعذاد گاٍّای ضیشی اص حزف استفادُ گشدیذ. ایي اًذاصُ ثاتت دس ًظش گشفتِ ضذ

ساع گاًٍش  20ّشسالِ (. 1983ّاًسي ٍ ّوکاساى، )دس ًظش گشفتِ ضذ 1ٍ  34/0، 29/0، 26/0، 22/0ًسثت حزفی تِ تشتیة تشاتش

دسغذ  50ّش سال . ساع دس ًظش گشفتِ ضذ 10ضذ ضذ ٍ تعذاد گاٍّای ًش فعال کِ جْت ایجاد ًسل آیٌذُ استفادُ جَاى آصهَى 

دس اًتخاب طًَهیک اًتخاب حیَاًات تش . تَلیذ ضذگاٍ ًشجَاى  20تْتشیي گاٍّای فعال تا تْتشیي گاٍّای هادُ تالقی ًوَدُ ٍ 

اساع اسصش اغالحی طًَهیک دس تذٍ تَلذ اهکاى پزیش تَدُ ٍ اًتخاب هادساى گاٍّای ًش جَاى ٍ ّوچٌیي اًتخاب گاٍّای ًش 

 25تِ هذت  دس ایي تحقیق ضثیِ ساصی. جَاى تِ هٌظَس استفادُ اص آًْا تِ عٌَاى گاٍّای ًش فعال تش ایي اساع غَست هی گیشد

دس ّش دٍ استشاتظی رکش ضذُ  تشتشی طًتیکی دس . سال اٍل ضثیِ ساصی اسصیاتی طًتیکی ٍ اًتخاب اًجام ًطذ 5سال اداهِ یافت ٍ دس 

هسیش اًتخاب، ضاهل گاٍّای ًش فعال، گاٍّای ًش جَاى، هادساى گاٍّای ًش جَاى ٍ گاٍّای ضیشدُ هَسد تشسسی ٍ هقایسِ قشاس  4

تشتشی طًتیکی تِ غَست . تاس تکشاس گشدیذ ٍ ًتایج تشای توام تکشاسّا هیاًگیي گیشی ضذ 25تحقیق ضثیِ ساصی دس ایي . گشفت

تش پیطشفت طًتیکی دس استشاتظی پایِ دس ّش سال کِ اص اطالعات طًَهیکی استفادُ ضذُ تَد ًسثت پیطشفت طًتیکی دس استشاتظی 

 .هحاسثِ گشدیذ

 

 نتایج و بحث

ًسثت تِ استشاتظی پایِ  تشای  استفادُ اص اطالعات طًَهیکی دس کل افشاد کی تِ غَست دسغذ تشتشی استشاتظیهیضاى پیطشفت طًتی

ًتایج تشتشی طًتیکی تیي سال ّای یاصدّن تا تیست ٍ پٌجن . ّش سال هحاسثِ ضذ ٍ تِ غَست هیاًگیي کل تکشاسّا گضاسش گشدیذ

اب طًتیکی تا سال پٌجن ٍ ضشٍع آى اص سال ضطن است ٍ تا تَجِ تِ ایٌکِ علت ایي اهش عذم اًجام اًتخ. اًتخاب گضاسش گشدیذ

تشای جایگضیٌی گاٍّای ضیشدُ فعلی تا حیَاًات ًسل آیٌذُ حذاقل یک فاغلِ ًسلی الصم است تٌاتشایي گضاسش تشتشی طًتیکی اص 

َهی افشاد دس یک تشًاهِ آصهَى ًتاج هٌجش تِ ًتایج ایي تحقیق ًطاى داد کِ استفادُ اص اطالعات طً. سال یاصدّن دس ًظش گشفتِ ضذ

افضایص قاتل تَجِ  پیطشفت طًتیکی دس چْاس هسیش اًتخاب ضاهل گاٍّای ًش فعال، گاٍّای ًش جَاى، هادساى گاٍّای ًش جَاى ٍ 

 .  گشدددسغذ ًسثت تِ یک تشًاهِ سایج آصهَى ًتاج هی 64/135ٍ  68/45، 71/64، 49/93گاٍّای ضیشی تِ تشتیة تِ هیضاى 



 

 

ّای یاصدّن تا تیست ٍ پٌجن  سًٍذ طًتیکی غفت تَلیذ ضیش سا دس گاٍّای ضیشدُ دس دٍ استشاتظی تشسسی ضذُ تیي سال 1ًوَداس 

تِ طَس کلی ًتایج حاغل اص ایي تحقیق ًطاى داد کِ استفادُ اص اطالعات طًَهی هٌجش تِ افضایص پیطشفت طًتیکی تِ . دّذ ًطاى هی

اغلة تحقیقات گزضتِ دس خػَظ تاثیش اًتخاب تش اساع اطالعات طًَهی ًیض هَیذ . گاٍّای ضیشدُ هی ضَدهیضاى قاتل تَجِ دس 

گضاسش کشد کِ استفادُ اص اطالعات طًَهیکی دس هقایسِ تا یک تشًاهِ آصهَى ًتاج  تاعث ( 2006)ضفش . ایي هَضَع هی تاضذ

دس تحقیقی کِ تش سٍی ( 2008)سًَسَى ٍ ّوکاساى . ضذُ استپیطشفت طًتیکی سِ تا چْاس تشاتشی دس گاٍّای ضیشی کاًادا 

جوعیت گاٍّای ضیشی ایشًذ اًجام دادًذ گضاسش کشدًذ کِ استفادُ اص اًتخاب طًَهی دس گاٍّای ًش تاعث افضایص پیطشفت طًتیکی 

داد کِ  ًطاى هی( 2011)اى ًتایج تحقیق هک ّیَج ٍ ّوکاس. . ضَد دسغذ ًسثت تِ یک تشًاهِ هعوَل آصهَى ًتاج هی 50تِ هیضاى 

گٌجاًذى اطالعات فٌَتیپی تِ ّوشاُ استفادُ اص ساختاس طًَتیپی گاٍّای هادُ تاعث سِ تشاتش ضذى پیطشفت طًتیکی ًسثت تِ یک 

 .ضَد هی BLUPسٍش هعوَل 
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 ّای یاصدّن تا تیست ٍ پٌجن سًٍذ طًتیکی غفت تَلیذ ضیش دس گاٍّای ضیشدُ دس استشاتظی ّای هختلف تیي سال -1ًوَداس 

 

(TBV)y = 117.4x - 1242. 

R² = 0.999 

(GBV)y = 175.1x - 1489. 

R² = 0.998 
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