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 چکیده

جبیگبُ ًؾبًگز، ثِ کوک ؽجیِ عبسی تصبدفی تؾکیل ؽذُ ٍ ثب  5000کزٍهَسٍهی ثب  5ثزای صًَهی  200جوؼیتی ثب اًذاسُ هَثز  

عپظ ثِ رٍػ تصبدفی، تؼذاد . در جبهؼِ ایجبد ؽذ 2/0آهیشؽْبی تصبدفی طی ًغلْبی پی در پی، هتَعط ػذم تؼبدل پیَعتگی 

ثز ثز دٍ صفت تؼییي ؽذُ ٍ اثزات آًْب ثِ رٍؽی اس تَسیغ ًزهبل چٌذ هتغیزُ ًوًَِ گیزی جبیگبُ ثِ ػٌَاى جْؼ تبثیزگذار هَ 200

فزد گغتزػ یبفتِ ٍ دٍ رٍػ هختلف  6000جبهؼِ ثِ . ؽذ کِ پبراهتزّبی صًتیکی هَرد ًظز ثزای دٍ صفت ّوجغتِ ایجبد گزدد

رٍػ . دقت ارسیبثی هَرد هقبیغِ آهبری قزار گزفتٌذ ارسیبثی صًَهیک ثزای ثْجَد ّذف اًتخبة دٍ صفتی، طزاحی ٍ اس ًظز هیشاى

. اٍل ثز اعبط ارسیبثی صًَهیک تک هتغیزُ ثِ ؽکل جذاگبًِ ثزای دٍ صفت ٍ عپظ تؾکیل هؼبدلِ ثزآٍرد ّذف اًتخبة اًجبم ؽذ

اى رکَردّبی در رٍػ دٍم کِ ثِ ػٌَاى ایذُ ًَ هؼزفی گزدیذ، ثزای افزاد جبهؼِ هزجغ، ارسػ هؼبدلِ ّذف اًتخبة، ثِ ػٌَ

اختالف هؼٌی . صًَهیک ٍارد ؽذ کِ ًتیجِ آى ثزآٍرد ارسؽْبی اقتصبدی ًؾبًگزّب در یک هزحلِ ثَد RHSفٌَتیپی در هبتزیظ 

ثٌبثزایي رٍػ دٍم کِ طی آى تٌْب یکجبر هبتزیظ ّبی ارسیبثی  (p <0.01)داری ثیي هیبًگیي دقت دٍ رٍػ هؾبّذُ ًگزدد 

 .عجبتی کوتز پیؾٌْبد پذیز اعتتؾکیل هیؾًَذ ثِ ػلت ثبر هحب

 ارسیبثی صًَهیک، ّذف اًتخبة، ارسػ اقتصبدی: واژه های کلیدی

 

 مقدمه

اعت کِ صًَتیپ هبرکزّب ٍ فٌَتیپ در یک  SNPگشیٌؼ صًَهیک ؽکلی اس گشیٌؼ ثِ کوک ًؾبًگزّبی هلکَلی ثغیبر هتزاکن 

اس ایي اثزات ثزآٍرد ؽذُ هی تَاى ثزای . جوؼیت هزجغ را ثزای ثزآٍرد اثزات تؼذاد سیبدی هبرکز در عزتبعز صًَم ثکبر هیگیزد

َهیک چٌذ در ارسیبثی صً. پیؼ ثیٌی ارسػ اصالحی کبًذیذاّبی گشیٌؼ ثز پبیِ تٌْب صًَتیپ هبرکزّبی آًْب ثْزُ ثزداری ًوَد

صفتِ، ثزای ّز یک اس صفبت ارسؽْبی ًؾبًگزی جذاگبًِ ثزآٍرد هیگزدد ٍ عپظ اس ایي ثزآٍردّبی گًَبگَى ثزای ثزآٍرد 

ایي پضٍّؼ در راعتبی پیؾٌْبد رٍؽی اعت کِ ثتَاًذ در یک هزحلِ ثزای ًؾبًگزّب . ؽبخص اقتصبدی افزاد ثْزُ ثزداری هیؾَد

تیجِ آى ثزآٍرد ؽبخص اقتصبدی افزاد کبًذیذا در یک هزحلِ خَاّذ ثَد ایي کبر هیتَاًذ صزفِ ارسػ اقتصبدی ثزآٍرد ًوبیذ کِ ً

هطبلؼبت چٌذ عبل گذؽتِ ًؾبى دادًذ اگز ثتَاى تؼذاد سیبدی ًؾبًگز را کِ  .جَیی درخَری در هیشاى هحبعجبت در پی داؽتِ ثبؽذ

. زد هی تَاى ثزای حیَاًبت ارسػ اصالحی صًَهیک پیؼ ثیٌی کزدرٍی کل صًَم پزاکٌذُ ؽذُ اًذ  ّوشهبى در حیَاًبت صًَتبیپ ک

اصل ثز ایي اعت کِ کل صًَم، ایجبد  ٍّب ٍ یب صًْبی تأثیز گذار ثزصفت ًیغت  QTLدیگز ًیبسی ثِ تؼییي هَقؼیت در ایي رٍػ 

رٍػ هزعَم .  (2007، درٍط ٍ ّوکبراى. 2001هیٍَیغیي ٍ ّوکبراى، ) .کٌٌذٓ کل تٌَع صًتیکی هَجَد در صفت هی ثبؽذ

ارسیبثی صًَهیک ثذیي تزتیت اعت کِ ّز یک اس صفبت جذاگبُ هَرد ارسیبثی صًَهیک قزار هیگیزًذ ٍ عپظ در ؽبخص اًتخبة 

رٍؽی را ثزای ارسیبثی صًَهیک چٌذ صفتِ ارایِ کزدًذ کِ ( 2012)ٍ  جیب ٍ جبًیک ( 2011)تیغزٍتب ٍ ّوکبراى . قزار هیگیزًذ

 در ایي رٍؽْب ارسؽْبی اصالحی افزاد ثزای / هبتزیظ رٍاثط خَیؾبًٍذی ثْیٌِ ؽذُ ثب اطالػبت ًؾبًگزّب ثَداعبط آى ثکبرگیزی 



 

 

درایي هطبلؼِ رٍؽی ارایِ هیؾَد کِ طی آى ارسػ ًْبیی ًؾبًگزّب ثزای هجوَع . دٍ صفت ثِ ؽکل هغتقین قبثل دعتزعی اعت

 . صفبت افزاد ثزآٍرد هیگزدد

 

 مواد و روشها

دٍآللی  SNPًؾبًگز  5000هتؾکل اس هَرگبًی  1کزٍهَسٍم  5هَرد ًظز  صًَم. ؽذفزد ؽجیِ عبسی  200جوؼیتی پبیِ هتؾکل اس  

rدر ٍاحذ  2/0آهیشؽْبی تصبدفی طی ًغلْبی هتوبدی جْت رعیذى ثِ ػذم تؼبدل . ثب فَاصل یکغبى در ًظز گزفتِ ؽذ
طزاحی   2

در ًظز گزفتِ  ثب عطَح هختلف ّوجغتگی /4ٍ  3/0ٍ ٍراثت پذیزی  300ٍ  600اًحزاف هؼیبر فٌَتیپی ثِ تزتیت  دٍ صفت ثب. ؽذ

در اداهِ تؼذاد . افشایؼ یبفتفزد ًز  1000فزد هبدُ ٍ  5000فزد ؽبهل  6000جوؼیت ثِ اًذاسُ ًوًَِ گیزی  عپظ ثِ کوک. ؽذ

ی تبثیزگذار ثز رٍی دٍ صفت گشیٌؼ ٍ اثزات آًْب اس تَسیغ ًزهبل چٌذ ًؾبًگز اس هجوَػِ ًؾبًگزّب ثِ ػٌَاى جْؼ ّب 200

هتغیزُ ثِ ؽکلی ًوًَِ گیزی ؽذ کِ ػالٍُ ثز ٍاریبًغْبی صًتیکی افشایؾی هزثَط ثِ ّز یک اس آًْب، عطَح هختلف ّوجغتگی 

د ثِ طَر تصبدفی اس جبهؼِ گشیٌؼ ٍ فز 1000جوؼیتی هتؾکل اس . ًیش ثزقزار ثبؽذ( 8/0ٍ  5/0ٍ  2/0) صًتیکی افشایؾی ثیي صفبت

فزد دیگز ثِ ػٌَاى جوؼیت  1000جوؼیتی ؽبهل . ثِ هٌظَر ارسیبثی اثزات هبرکزی ثِ کبر گزفتِ ؽذ  هزجغثِ ػٌَاى جوؼیت 

اثزات  پیؾجیٌیثزای  BLUP رٍػ .ًذاصالحی صًَهیک ثِ کبر گزفتِ ؽذ ّبی ی ارسػ گشیٌؼ ٍ ثِ هٌظَر هحبعجِ آسهَى، 

فزض ؽذ افزاد جوؼیت هزجغ اس ثزآٍرد ارسؽْبی اصالحی  .(1هؼبدلِ ) ثِ کبر گزفتِ ؽذ هزجغدر افزاد جوؼیت  ًؾبًگزّب

ٍاریبًظ خطبی (. 3هؼبدلِ )ثزخَردارًذ کِ ایي ارسؽْب ثب افشٍدى جشء خطب ثِ ارسػ اصالحی ٍاقؼی فزد ؽجیِ عبسی ؽذًذ 

    حی صفت پیؾجیٌی ثزای ّز صفت ثب اعتفبدُ اس ٍاریبًظ ارسػ اصال
. ثزآٍرد گزدیذ( 4)ثب هؼبدلِ      ٍ دقت ارسیبثی    

 .در ًظز گزفتِ ؽذ 8/0ٍ  3/0ثزای دٍ صفت ثِ تزتیت    هیشاى

(1)هؼبدلِ   [Z´Z + Iα][g]=[Z´Y]          
     

      
(2)هؼبدلِ                     

                     (3)هؼبدلِ 

هؼبدلِ 

(4)        
             

دٍ صفت ٍ دٍ ضزیت ( ؽجیِ عبسی ؽذُ)ثِ کوک ارسؽْبی اصالحی راعتیي ( 5)ثز اعبط هؼبدلِ  (H)ًخغت ّذف گشیٌؼ 

دٍ  ثزای ًؾبًگزّباثزات : رٍػ هزعَم. اقتصبدی فزضی هحبعجِ گزدیذ ٍ در اداهِ دٍ رٍػ هختلف ثزای پیؾجیٌی آى ارایِ هیؾَد

در اداهِ ثِ کوک دٍ  .ثِ کبر گزفتِ ؽذآسهَى، افزاد جبهؼِ ی  ثزآٍرد ؽذُ ٍ در هحبعجِ ی ارسػ اصالحی صًَهیک صفت جذاگبًِ

در ایي هؼبدلِ    هقذار ( 6هؼبدلِ )افزاد تؾکیل ؽذ  Hّز فزد ثزای دٍ صفت، هؼبدلِ ثزآٍرد  (GEBV)ارسػ اصالحی صًَهیک 

 .ؾکیل هبتزیغْب ٍ تکزار ثز رٍی آًْب ًیبس هیجبؽذدر ایي رٍػ ثِ دٍ ثبر ت. خَاّذ ثَد Hپیؾجیٌی 

هؼبدلِ 

(5) 

هؼبدلِ                 

(6) 

                   

ثذیي هٌظَر پیؼ اس ارسیبثی صًَهیک ثزای ّز فزد ثز هجٌبی ارسػ اصالحی پیؾجیٌی ؽذُ پلیضًیک دٍ صفت ٍ  : رٍػ پیؾٌْبدی 

. ثِ ػٌَاى رکَرد ٍارد هذل ارسیبثی صًَهیک ؽذ (I)تؾکیل ٍ هقذار ؽبخص( 8هؼبدلِ )ؽبخص گشیٌؼ ضزایت اقتصبدی هؼبدلِ 

عپظ اس ارسؽْبی ثزآٍرد ؽذُ ثزای ًؾبًگزّب ارسػ اصالحی صًَهیک اقتصبدی . در ایي حبلت هبتزیظ ّب ثِ صَرت سیز هیجبؽذ

 .ّز فزد پیؾجیٌی هیؾَد
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      ، تکزار ؽذًذ ٍ در ّز تکزار (8/0ٍ  5/0،   2/0)ثبر ثزای عِ عطح هختلف ّوجغتگی ثیي دٍ صفت  30ّز اعتزاتضی 

عپظ ثب تجذیل لگبریتوی دادُ ّب ًزهبل عبسی ؽذُ . ثزای دٍ اعتزاتضی عٌجیذُ ؽذ(  Hثب      ّوجغتگی ارسؽْبی پیؾجیٌی ؽذُ)

 .دٍ اعتزاتضی اًجبم ؽذ      اعتیَدًت ثیي هیبًگیي   tٍ آسهَى آهبری 

 

 نتایج و بحث

دٍ اعتزاتضی هزعَم ٍ پیؾٌْبدی را  (     )دقت ارسیبثی ( 1)ًوَدار

ًتبیج ثیبًگز ایي ثَد کِ ثزای ّیچ یک اس عطَح . ًوبیؼ هیذّذ

ّجغتگی دٍ صفت اس ًظز آهبری اختالف هؼٌی داری ثیي ػولکزد دٍ 

ثِ ًظز هیزعذ اختالف  اگزچِ .(p < 0.01)رٍػ ارسیبثی ٍجَد ًذارد

صفت اًذک  اًذکی در کبرآهذی رٍػ پیؾٌْبدی سهبًی کِ ّجغتگی دٍ

. اگزچِ ایي اختالف هؼٌی دار ًؾذُ اعت( 092/0)اعت ٍجَد دارد 

هؼٌی دار ًؾذى اختالف ثیي دٍ اعتزاتضی اس ًظز هیشاى دقت ارسیبثی 

ثیبًگز ایي ًکتِ اعت کِ رٍػ پیؾٌْبدی ثِ ؽکل کبرآهذی هیتَاًذ هیشاى هحبعجبت را ارسیبثی صًَهیک کبّؼ دّذ چزاکِ در اعي 

ًیش ًؾبى داُ ثَد کِ ( 2012)ًتبیج  جیب ٍ جبًیک. ر هبتزیظ ّبی صًَهیک تؾکیل ٍ تکزار ثز رٍی آًْب اًجبم هیؾَدرٍػ تٌْب یکجب

 Genomicدرصذ ًغجت ثِ سهبًیکِ  3چٌذ صفتِ اعتفبدُ هیؾَد حذاکثز  Genomic BLUPدقت ارسیبثی سهبًیکِ اس رٍػ 

BLUP ٍثب تَجِ ثِ ( 2012)ت کِ هیشاى هحبعجبت در رٍػ جیب ٍ جبًیک تک صفتِ ثکبرثزدُ هیؾَد ارایِ هیذّذ ثب ایي تفب

ضزٍرت تؾکیل هبتزیظ رٍاثط صًَهیک ثِ هزاتت اس آًچِ کِ در رٍػ پیؾٌْبدی ایي پضٍّؼ ارایِ گزدیذ، ثیؾتز ثَدُ در ضوي 

دی ایي پضٍّؼ ثذعت آٍردى اثزات هبرکزی در رٍػ آًْب خَد ًیبسهٌذ پزٍعِ ی هحبعجبتی جبًجی اعت کِ در رٍػ پیؾٌْب

 . چٌیي هحذٍدیتی ٍجَد ًذارد
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هیبًگیي دقت ارسیبثی دٍ رٍػ هَرد  -1ًوَدار 
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