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چکیده

برای شناسایی جایگاه های صفات کمی ) (QTLموثر بر رشد روی کروموزوم دو در بلدرچین از یک
طرح تالقی  F2استفاده شد .در این تحقیق یک جمعیت سه نسلی از تالقی دوجانبه دو سویه
بلدرچین ژاپنی (نر سفید تخمگذار × ماده وحشی گوشتی و نر وحشی گوشتی × ماده سفید
تخمگذار) ایجاد شد .رکوردهای فنوتیپی صفات مربوط به رشد پرندگان نسل  )422( F2ثبت شدند.
تمامی پرندگان مربوط به هر سه نسل برای  4نشانگر ریزماهواره موجود بر روی کروموزوم دو تعیین
ژنوتیپ شدند .تجزیه و تحلیل  QTLبه روش مکان یابی درون فاصله ای مبتنی بر رگرسیون در 3
مدل مختلف آماری انجام شد .در مدل اول اثر افزایشی و غلبه  QTLبرازش شد و صفات وزن بدن
چهار هفتگی ( ،)P>0/05میانگین افزایش وزن روزانه در دو تا سه هفتگی ( )P>0/05و نسبت کلیبر
یک تا دو هفتگی ( )P>0/05معنی دار شدند .در مدل دوم اثر متقابل  QTLو هچ بررسی شد .برای
چهار صفت وزن بدن در دو هفتگی ( ،)P>0/05وزن بدن در چهار هفتگی ( ،)P>0/05میانگین
افزایش وزن روزانه یک تا دو هفتگی ( )P>0/01و نسبت کلیبر یک تا دو هفتگی (QTL ،)P>0/05
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استفاده از نقشه یابی  QTLبرای بررسی تعدادی از صفات رشد و شاخص نسبت کلیبر
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معنی دار شناسایی شد .در مدل سوم اثر متقابل جنس با اثر افزایشی و غلبه  QTLبررسی شد و
 1/58بود .در این تحقیق تعدادی از نواحی ژنومی مرتبط با رشد و صفات وابسته شناسایی شد.
واژه های کلیدی :بلدرچین ژاپنی ،نقشه یابی  ،QTLنشانگرهای ریزماهواره
مقدمه

استفاده از هیبریداسیون فلورسانس درجا

بلدرچین ژاپنی ( ،)Coturnix japonicaدر
حدود قرن یازدهم به عنوان یک پرنده آواز خان

)(FISHنشان داد که نظام ژنی بلدرچین ژاپنی

خانگی ،اهلی شد و از  1910به عنوان یک

به طور کامل شبیه به مرغ است .به منظور تعیین

پرنده دارای ارزش غذایی معرفی شد .جنبه های

محل و شناسایی ژن های موثر بر صفات

مختلف استفاده از این پرنده در وهله اول از

اقتصادی مهم و بیماری های زمینه ای و

نظر اهمیت اقتصادی به عنوان یکی از گونه

همچنین برای مقایسه کروموزوم بلدرچین و

های تولید کننده تخم و گوشت (دارای طعم

مرغ ایجاد یک نقشه ژنتیکی در بلدرچین ژاپنی

منحصر به فرد) میباشد .در ژاپن و جنوب شرقی

الزم است .گذشتهاً نقشه های پیوستگی ژنتیکی

آسیا تولید تخم آن برتری دارد در حالی که

بلدرچین ژاپنی با استفاده از نشانگرهای ریز

گوشت آن محصول اصلی در اروپا بشمار می

ماهواره توسط کایانگ ) Kayang (2004و چند

رود .در وهله دوم ،هزینه کم نگهداری ،وجود

شکلی طول قطعات تکثیر شده ) (AFLPتوسط

اندازه کوچک بدن ( ،)80-300فاصله نسلی

راسوت ) Roussot (2003ایجاد شده است (.)3

کوتاه ،مقاومت در برابر بیماری ها و تولید تخم

تنوع ژنتیکی صفات کمی به طور معمول توسط

باال و استفاده از آن به عنوان موردی مناسب در

چندین ژن کنترل می شود که تحت تأثیر محیط

پژوهش ها آزمایشگاهی از دالیل اهمیت این

قرار دارند .پیشرفت های چشمگیری که در سال

پرنده است ( .)1مانند مرغ ،بلدرچین ژاپنی نیز

های گذشته در زمینه نشانگرهای مولکولی

متعلق به خانواده  Phasianidaeاست .برای

ایجاد شده است و از طرف دیگر ابداع روش

درک بهتر رابطه تکاملی بلدرچین و مرغ ،وجود

های آماری و بیومتریک پیشرفته و تلفیق آن ها

نشانگرهایی برای تکثیر متقابل  DNAاین دو

با دانسته ها حاصل از نشانگرهای مولکولی،

گونه الزم است ( .)2مطالعه سیتوژنتیک با

امکان بررسی دقیق تر و جزئی تر صفات کمی
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صفت معنی داری یافت نشد .واریانس  QTLهای شناسایی شده در این پژوهش در محدوده -16/67

"نصیری فر و همکاران ،استفاده از نقشه یابی " ...QTL

توان تعداد و جایگاه ژن های کنترل کننده یک

نر و  25پرنده ماده) از بین پرندگان نسل F1

صفت کمی ( )QTLرا شناسایی و پارامترهای

برای تولید نسل دوم ( )F2انتخاب شدند .از

ژنتیکی (اثرها افزایشی ،غلبه و اپیستازی) و

تالقی پرندگان نسل  F1تعداد  422پرنده نسل

سهم اثرها فنوتیپی آنها را برآورد کرد (.)4

 246( F2پرنده نر و  176پرنده ماده) در طی 5

مطالعات بسیار زیادی به منظور نقشه یابی

هچ متوالی تولید شد .برای تولید نسل اول

جایگاه های صفات کمی در طیور صورت

( ،)F1هر پرنده نر در نسل  Pبا یک پرنده ماده

گرفته است و  QTLهای معنی دار فراوانی

تالقی داده شد و در نسل  F1هر پرنده نر با سه

برای صفات مختلف در مرغ گزارش شده است

پرنده ماده (به صورت چرخشی و هر سه روز

( .) 5-6-7در بلدرچین نیز چندین مطالعه به

یک بار با یکی از پرندگان ماده) تالقی داده شد.

منظور شناسایی  QTLهای مرتبط با صفات

به منظور رکوردگیری فنوتیپی از پرندگان نسل

مختلف مانند وزن بدن در  5هفتگی بر روی

 ،F2رکوردهای صفات رشد ،شامل وزن تولد و

کروموزوم دو ) Minvielle (2005و همچنین بر

وزن یک تا پنج هفتگی بوسیله ترازویی با دقت

روی صفات رشد و الشه بر روی کروموزوم

 0/1اندازه گیری شد .نسبت کلیبر (Kleiber

های  1،3و 5انجام شده است ( )10-9-8اما بر

) Ratioمربوط به دوره های زمانی  1تا 2

روی صفات رشد در کروموزوم دو پژوهش ها

هفتگی 2 ،تا  3هفتگی 3 ،تا  4هفتگی 4 ،تا 5

چندانی صورت نگرفته است و هدف از انجام

هفتگی و هچ تا  5هفتگی با استفاده از رابطه

این پژوهش شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با

ارائه شده توسط کلیبر ) (Kleiber, 1947و با

صفات رشد روی کروموزوم شماره دو در یک

تقسیم میانگین افزایش وزن روزانه در هر یک

جمعیت  F2بلدرچین ژاپنی است.

از دوره های زمانی ذکر شده در باال به وزن

مواد و روش ها

متابولیکی پرنده در انتهای همان دوره محاسبه

جمعیت نقشه یابی و رکوردگیری فنوتیپی

شد که در این رابطه ،ADG :میانگین افزایش

تعداد  8جفت پرنده از سویه سفید (تخمگذار)

وزن روزانه محاسبه شده برای یک بازه زمانی

و  8جفت پرنده از سویه وحشی (گوشتی) به

مشخص و  ،W0.75وزن متابولیکی در انتهای

عنوان نسل والد ( )Pانتخاب و تالقی دو طرفه

بازه زمانی مورد نظر است (.)11

بین آنها (نر سفید × ماده وحشی و نر وحشی ×

)1
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را فراهم کرده است .به کمک این روش ها می

ماده سفید) انجام شد .تعداد  34پرنده ( 9پرنده
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میکرولیتر 0/5 ،MgCl2میکرولیتر ،dNTP
استخراج  DNAو تعیین ژنوتیپ

پرایمر برگشت 16/5 ،میکرو لیتر آب استریل و
 0/3میکرولیتر آنزیم تک پلی مراز به ازای هر

در هنگام کشتار از تمام پرندگان هر سه نسل

نمونه ،تکثیر یافتند .واکنش  PCRتحت شرایط

خون گیری بعمل آمد .نمونههای خون وارد

زیر انجام شد :واسرشته سازی ابتدایی ( 5دقیقه

لولههای حاوی ماده ضد انعقاد  EDTAشد.

با دمای  95درجه سانتی گراد) ،سپس 30

سپس نمونه ها به فریزر منتقل شد و تا زمان

چرخه شامل مراحل واسرشته سازی ( 30ثانیه با

استخراج در دمای  -20درجه سانتیگراد

دمای  95درجه سانتی گراد) ،اتصال آغازگر به

نگهداری شد .استخراج  DNAبا روش نمکی

رشته الگو ( 30ثانیه با دمای بهینه هر آغازگر)،

انـجـام گـرفـت ( .)12در این پژوهش4 ،

بسط توسط پلیمراز ( 45ثانیه با دمای  72درجه

جایگاه ریزماهواره روی کروموزوم دو بلدرچین

سانتی گراد) و در نهایت مرحله بسط نهایی (5

ژاپنی مورد مطالعه قرار گرفت (جدول،1

دقیقه با دمای  72درجه سانتی گراد) (.)13

شکل )1و پرندگان هر سه نسل (تعداد 472

جهت الکتروفورز محصوالت  PCRو تفکیک

پرنده) برای این  4نشانگر ریزماهواره تعیین

قطعات حاصله از ژل پلی آکریل آمید واسرشته

ژنوتیپ شدند .نشانگرهای ریزماهواره با استفاده

ساز  8درصد استفاده شد .برای رنگ آمیزی ژل

از واکنش زنجیره ای پلیمراز ( )PCRو در

از روش رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد

حجم کلی  25میکرولیتر شامل 2 :میکرولیتر

(.)14

2/5 ،DNAمیکرولیتر بافر  ،PCRیک
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" ...QTL  استفاده از نقشه یابی،"نصیری فر و همکاران

 مشخصات کلی نشانگرهای ریزماهواره مورد مطالعه در این تحقیق-1جدول
Table 1. General characteristics of the microsatellites markers used in this study
a

نشانگر

موقعیت

توالی آغازگر برگشت

توالی آغازگر رفت

Marker Position
Name
(cM)

Reverse primer (5'-3')

Forward primer (5'-3')

GUJ0073

0 CAACTGCAAAGACAACATCC

GCTGCTATTCTGTTGATGTG

GUJ0069

13

CACCAACCACCTTCATCTTC TTCAGGGTAGCAGTCATCTC

GUJ0084

44

TCCCGTCTCCCGATGTGTTT

ACTCCTCCTCTTTCTCCCTC

GUJ0093

60 AGCCATAGAGGGCTATTAAG

CTCTTGTATTGTAACTGGGC

دامنه

دمای

اندازه

بهینه

b

آللی

اتصال

Size
range
(bp)
144160
201211
159165
213231

c

 دمای بهینه اتصال آغازگر به رشته الگوc ، جفت بازb ، موقعیت نشانگرها روی کروموزوم دو بلدرچین ژاپنی بر اساس نقشه پیوستگیa
a

Markers position on chromosome 2 of Japanese quail based on linkage map (cM),
Annealing Temperature.

b

Base pair,

c

. نشان دهنده نشانگرها و موقعیت هر یک بر روی کروموزوم دو بلدرچین ژاپنی-1 شکل
Fig. 1- Indicative of markers and position of them on chromosome 2 of Japanese quail.

95

TA
(˚C)
52
54
55
60

به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع

گرفته شد .تعیین آستانه های معنی دار

آوری شده از مدل آماری زیر استفاده شد.

کروموزومی در سطوح  5درصد و 1درصد با

)2

استفاده از روش تبدیل محاسبه شد (.)15

Yijkl    H i  S j  aPak  dPdk  eijkl

مقادیر بدست آمده از تجزیه و تحلیل تعداد ده

در مدل فوق Yijkl ،فنوتیپ مشاهده شده افراد

هزار سری داده برای ایجاد یک توزیع تجربی

 µ ،lمیانگین جمعیت Hi ،و  Sjاثرها ثابت

از آماره آزمون تحت فرض صفر مبنی بر عدم

هچ و جنس به ترتیب a ،و  dاثرها افزایشی

وجود  ،QTLرتبه بندی شدند .تجزیه و

(اختالف ژنوتیپ های هموزیگوت  qqبا

تحلیلها

 )QQو غلبه ( انحراف از میانگین  Qqاز

با

استفاده

از

نرم

افزار

آنالین  GridQTLانجام شد.

میانگین دو ژنوتیپ هموزیگوت  qqو ،)QQ
 Pakاحتمال شرطی حیوان  kبرای حمل آلل

نتایج و بحث

سویه وحشی Pdk ،احتمال شرطی حیوان k

خالصه آماری داده های فنوتیپی صفات مورد

که هتروزیگوس باشد و  eijklاثر تصادفی

بررسی پرندگان نسل  F2بلدرچین ژاپنی در

باقیمانده است .عالوه بر مدل فوق ،اثرها

جدول ( )2آورده شده است .نتایج نشان می

متقابل نوبت جوجه کشی و جنس با اثر

دهد که واریانس مقادیر مشاهده شده از تنوع

افزایشی یا غلبه  QTLنیز در دو مدل دیگر

گسترده ای برخوردار است که ممکن است به

برآورد شد .برای تجزیه و تحلیل  QTLاز

دلیل تفاوت ژنتیکی میان پرندگان نسل F2

روش نقشه یابی درون فاصله ای مبتنی بر

باشد.

رگرسیون استفاده شد ( .)8بر اساس مدل های
آماری فوق ،یک  QTLدر فواصل یک سانتی
مورگان در طول کروموزوم دو برازش شد.
نقطه ای که دارای حداکثر آماره  Fبود به
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تجزیه و تحلیل QTL

عنوان محتمل ترین موقعیت  QTLدر نظر

"نصیری فر و همکاران ،استفاده از نقشه یابی " ...QTL
جدول  -2خالصه آمار توصیفی دادههای فنوتیپی پرندگان نسل F2
Table 2. Summary of Descriptive statistics, phenotypic data of F2 generation

10.1
20.6
19.8
16.6
15.1
12.0
27.9
23.1
18.5
21.0
28.4
12.4
13.8
12.5
12.8
15.3
29.5
5.1

0.69
4076
9.30
13.55
17.96
18.15
0.65
0.79
0.91
1.14
1.32
0.51
0.03
0.02
0.02
0.02
0.03
0.005

9.50
41.40
74.80
124.10
168.30
202.70
4.86
6.21
8.03
11.33
7.90
5.59
0.30
0.25
0.31
0.42
0.46
0.10

تعداد

صفت

حداقل

میانگین

Trait

Min

Mean

Number

W0
W1
W2
W3
W4
W5
ADG.0-1
ADG.1-2
ADG.2-3
ADG.3-4
ADG.4-5
ADG.0-5
KR.0-1
KR.1-2
KR.2-3
KR.3-4
KR.4-5
KR.0-5

4.80
11.30
21.00
15.90
63.10
82.50
0.59
0.79
1.73
2.01
1.60
2.17
0.10
0.07
0.09
0.06
0.04
0.01

6.8
23.1
47.6
83.0
120.9
153.1
2.3
3.5
5.0
5.4
4.6
4.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.9
0.2

422
419
420
420
417
353
419
418
418
416
348
353
419
418
418
416
348
353

 :W0aوزن هچ؛  :W1-W5وزن زنده از  1تا  5هفتگی (گرم) ؛  :KR.01-05نسبت کلیبر در سنین  1تا  5هفتگی؛  :ADG.01-05افزایش
وزن روزانه در سنین  1تا  5هفتگی (گرم) ؛  bمیانگین تصحیح شده صفت برای اثرها ثابت مدل؛  cانحراف معیار باقی مانده برازش شده بر
اساس اثرها ثابت.
a

W0: hatching weight;W1–W5: live weight at 1 (W1), 2 (W2), 3 (W3), 4 (W4) and at 5 (W5) weeks of
age (g); KR.01–05 and ADG.01–ADG.05: Kleiber ratio and average daily gain (g) between consecutive
ages, respectively; b Trait mean adjusted for fixed effects included in the model. c Residual standard
deviation after fitting the basic fixed effects.

برای شناسایی  QTLهای موثر بر صفات

نسبت کلیبر یک تا دو هفتگی ()P>0/05

مورد مطالعه ،از سه مدل آماری مختلف

معنی دار شدند .اثر معنی دار (غلبه ژنی) و

استفاده شد .در مدل اول اثر افزایشی و غلبه

موقعیت ( QTLصفر سانتی مورگان) برای

 QTLبرازش شد و سه صفت وزن بدن در

همه این صفات یکی بود .نزدیکترین نشانگر

سن چهار هفتگی ( ،)P>0/05میانگین افزایش

به موقعیت این  QTLها نشانگر GUJ0069

وزن روزانه در دو تا سه هفتگی ( )P>0/05و
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درصد ضریب انحراف معیار
حداکثر
c
تغییرات
باقی مانده
Max
CVدرصد
r.s.d

b

a
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.( آمده است2  و شکل3 (جدول

 نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل در.بود

QTL  خالصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اثر افزایشی و غلبه- 3 جدول
Table 3. Summary results of Additive and Dominance QTL effect
a

صفت

Trait
W4
ADG.2-3
KR.1-2

b

موقعیت

Position
(cM)
0
0
0

c

QTL اثر

F آماره

QTL effect

افزایشی
غلبه
FValue Additive(s.e) Dominance(s.e)
4.50*
0.02(0.12)
-0.51(0.17)
4.54*
-0.04(0.12)
-0.53(0.17)
5.19*
0.06(0.14)
-0.65(0.20)

درصد
واریانس
QTL
VQTL
)(درصد
1.58
1.68
2.11

نشانگر
مجاور
Closest
Marker
GUJ0073
GUJ0073
GUJ0073

موقعیتb ، هفتگی2  تا1  نسبت کلیبر:KR.1-2 ، ) هفتگی (گرم3  تا2  افزایش وزن روزانه:ADG.2-3 ، ) هفتگی (گرم4  وزن زنده:W4a
.. درصد5  * آستانه های معنی داری در سطحc ،روی کروموزوم دو بلدرچین ژاپنی بر اساس نقشه پیوستگیQTL
a

W4: live weight at 4 week of age (gr); ADG.2-3 average daily gain (gr); KR.1-2: Kleiber ratio, b QTL
Location on chromosome 2 of Japanese quail based on linkage map. c *, P < 0.05.

5  خط افقی آستانه های معنی دار در سطح.QTL  غلبه، حاصل از برازش مدل اثر افزایشیF  پروفیل آماره-2 شکل
.درصد را نشان می دهد
Fig. 2- Test statistic curves resulted from the fitting model additive and dominance
effect of QTL. The horizontal line represent of significant thresholds in 5% level.

98

شد .بر اساس نتایج حاصل از این تجزیه و

ها برای صفات وزن بدن در  2و  4هفتگی،

تحلیل برای چهار صفت وزن بدن در دو

نشانگر  GUJ0069و برای صفات میانگین

هفتگی ( ،)P>0/05وزن بدن در چهار هفتگی

افزایش وزن روزانه یک تا دو هفتگی و نسبت

( ،)P>0/05در موقعیت صفر سانتی مورگان و

کلیبر یک تا دو هفتگی GUJ0073بود .اثر

میانگین افزایش وزن روزانه یک تا دو هفتگی

متقابل این  QTLها با هچ چهارم معنی دار

( )P>0/01و نسبت کلیبر یک تا دو هفتگی

بود .نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل در

( )P>0/05در موقعیت  13و  12سانتی

)جدول

مورگان به ترتیب QTL ،معنی دار شناسایی

99
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در مدل دوم اثر متقابل  QTLو هچ بررسی

شد .نزدیکترین نشانگر به موقعیت این QTL

 و هچQTL  خ الصه نتایج حاصل از برازش مدل اثر متقابل-4 جدول
Table 4. Summary results of fitting model QTL by hatch interaction

درصد
b
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a

صفت

Trait

موقعیت

Position
(cM)

آمارهc F
F-Value

واریانس
QTL
VQTL
)(درصد

نشانگر
مجاور
Closest
Marker

W2

0

2.17*

2.17

GUJ0073

W4

0

2.11*

9.82

GUJ0073

ADG.1-2

13

2.73**

4.03

GUJ0069

KR.1-2

12

2.55**

16.67

GUJ0069

100

 و هچQTL اثر متقابل
هچ
Hatc
h
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

QTL by hatch interaction
افزایشی

غلبه

Additive(s.e)

Dominance(s.e)

0.40(0.25)
0.48(0.36)
-0.46(0.24)
-0.14(0.27)
0.44(0.26)
0.23(0.25)
-0.09(0.38)
-0.41(0.24)
-0.08(0.27)
0.47(0.26)
0.41(0.19)
0.55(0.28)
-0.34(0.18)
-0.11(0.21)
0.26(0.20)
0.33(0.23)
0.69(0.34)
-0.30(0.22)
-0.25(0.25)
0.11(0.24)

0.47(0.40)
0.16(0.40)
-0.58(0.35)
-0.93(0.35)
-0.03(0.47)
0.06(0.41)
-0.23(0.40)
-0.61(0.35)
-1.13(0.35)
-0.36(0.47)
-0.08(0.28)
0.41(0.32)
-0.49(0.26)
-0.74(0.25)
-0.19(0.33)
-0.41(0.34)
0.52(0.38)
-0.70(0.31)
-0.82(0.30)
-0.55(0.41)

 W2aو  :W4وزن زنده در  2و  4هفتگی (گرم) :ADG.1-2 ،افزایش وزن روزانه  1تا  2هفتگی (گرم)  :KR.1-2 ،نسبت کلیبر  1تا 2
هفتگیb ،موقعیت  QTLروی کروموزوم دو بلدرچین ژاپنی بر اساس نقشه پیوستگی c ،آستانه های معنی داری به ترتیب در سطح  5و 1
W2,4: live weight at 2 and 4 weeks of age (gr); ADG.1-2 average daily gain (gr); KR.1-2: Kleiber ratio,
QTL Location on chromosome 2 of Japanese quail based on linkage map. c *, P < 0.05 - ** ,P<0.01.

b

در مدل سوم اثر متقابل جنس با اثر افزایشی یا

متفاوتی در هچ های مختلف بر صفات مورد

غلبه  QTLبررسی شد که هیچ یک از صفات

نظر اثر معنی دار دارند که در این مطالعه اثر

معنی دار نشد.

متقابل  QTLو هچ برای تمام صفات در هچ

به طور کلی با برازش سه مدل مختلف آماری

چهارم معنی دار بود .از آنجا که امکان ایجاد

به منظور شناسایی جایگاه صفات کمی مرتبط

تمام جمعیت  F2در طی یک هچ امکان پذیر

با  18صفت مورد مطالعه در این تحقیق روی

نبود ،برای تولید حداکثر میزان نتاج  F2به

کروموزوم شماره  2بلدرچین ژاپنی ،هفت

ازای هرکدام از والدین نر ،در طی پنج هچ

 QTLمعنی دار برای پنج صفت وزن بدن در

متوالی این جمعیت ایجاد شد .بنابراین اثر هچ

دو هفتگی ،وزن بدن در چهار هفتگی ،میانگین

به عنوان یک اثر ثابت تاثیر قابل توجهی در

افزایش روزانه وزن بدن در یک تا دو هفتگی،

شناسایی جایگاه های مورد نظر داشت.

میانگین افزایش روزانه وزن بدن در دو تا سه

منظور از واریانس فنوتیپی ناشی از ،QTL

هفتگی و نسبت کلیبر یک تا دو هفتگی در

بخشی از واریانس فنوتیپی صفت مورد نظر

ابتدای کروموزوم و در موقعیت صفر تا 13

است که به وسیله  QTLایجاد می شود .در

سانتی مورگان با اثر غلبه ژنی نقشه یابی شد.

هر موقعیت روی کروموزوم ،نقشه یابی

منظور از اثر غلبه  QTLیعنی انحراف میانگین

 QTLبا استفاده از مدل های مختلف تعیین

دو ژنوتیپ هموزیگوت  QQ( QTLو )qq

می کند که آیا میزان واریانس معنی دار موجود

از ژنوتیپ هتروزیگوت ( )Qqاست .برآورد

در آن صفت کمی را می توان به یک QTL

های اثر غلبه  QTLبرای این صفات همگی

موجود در آن نقطه ربط داد یا خیر .واریانس

منفی بود.

 QTLهای شناسایی شده در این پژوهش در

از معنی دار بودن اثرها متقابل  QTLو هچ

محدوده  1/58-16/67بود.

برای صفات ذکر شده می توان چنین نتیجه

در بیشتر مطالعات نقشه یابی  ،QTLجمعیت

گرفت که احتمال دارد جایگاه های ژنی

ها به وسیله تالقی ژنتیکی دو سویه یا الین
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درصد.
a
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نرها و ماده های  F1یا از نتاج تالقی برگشتی

افزایش روزانه وزن دو تا سه هفتگی و نسبت

 F1با والدینشان برای بررسی دقیق تر QTL

کلیبر یک تا دو هفتگی در موقعیت های مشابه

ایجاد می شوند ( .)10قدرت کشف  QTLبه

قرار داشتند که احتمال دارد نشان دهنده تک

وراثت پذیری صفت ،متوسط اثر جایگزینی

ژنی بودن این صفات و اثر پلیوتروپی در

آللی از آلل های دیگر ،فاصله نوترکیبی میان

کروموزوم دو بلدرچین ژاپنی است.

 QTLو مارکرهای مرتبط و تعداد نمونه نتاج

از آنجا که بلدرچین از لحاظ فیلوژنی به گونه

بستگی دارد ( .)16در این مطالعه به دلیل

مرغ ) (Gallus gallusبسیار نزدیک است و

واگرایی باالی منشاء والدی ( نوع گوشتی

هر دو گونه دارای کاریوتیپی متشکل از

وحشی و سویه تخم گذار سفید) بررسی و

 2n=78کروموزوم و طول ژنوم مشابه (bp

یافتن  QTLبه طور نسبی با دقت بیشتری

 )1/2×109شامل ماکروکروموزوم های متمایز

همراه بود.

و قابل تشخیص از لحاظ مورفولوژیکی

هر چند که صفات رشد به صورت مستقیم

(کروموزوم های  1تا  8و کروموزوم های

مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفتند اما

جنسی  )ZWو میکروکروموزوم های غیر

بازده غذایی به صورت غیر مستقیم و با

قابل تشخیص از لحاظ سیتولوژی بوده و

محاسبه نسبت کلیبر و بر اساس داده های

همولوژی بسیار زیادی بین ژنوم دو گونه

مربوط به وزن زنده و نرخ رشد پرندگان

وجود دارد بنابراین این دو گونه شباهت

بدست آمد که می تواند به عنوان شاخصی

کروموزومی باالیی داشته و تقریباً اصلی

مناسب برای تعیین بازده انرژی و اقتصادی

تفاوت محدود آن ها بر اثر جابجایی و

بودن رشد حیوان مورد استفاده قرار گیرد

بازآرایی کروموزومی است ( .)18بنابراین از

( Kleiber (1947که از لحاظ اقتصادی

آنجا که دانسته ها چندانی در مورد بلدرچین

شاخص های مهی محسوب می شوند (.)17

وجود ندارد و بیشتر بررسی ها بر روی مرغ

در این مطالعه برای نسبت کلیبر یک تا دو

انجام شده است بنابراین از مرغ می توان به

هفتگی در موقعیت  12سانتی مورگان QTL

عنوان یک مدل حیوانی برای مقایسه با

معنی داری شناسایی شد که با هچ اثر متقابل

بلدرچین استفاده کرد.

داشت QTL .های معنی دار شناسایی شده
102
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ایجاد می شوند که متعاقباً نسل بعدی از تالقی

برای وزن بدن دو و چهار هفتگی و میانگین

"نصیری فر و همکاران ،استفاده از نقشه یابی " ...QTL

کمی در بلدرچین و مقایسه ماهیت و

در تحقیق دیگری معنی داری  QTLدر یک

موقعیت  QTLهای معنی دار شناسایی شده

جمعیت مرغ  )N=500( F2که از تالقی الین

با مرغ ،دانسته های از یک جمعیت )434) F2

جوجه های گوشتی نر و الین تخم گذار

بلدرچین های ماده جمع آوری کردند که در

(لگهورن سفید) بدست آمده بود بررسی شد.

نتیجه منجر به کشف  QTLمعنی داری برای

برای صفات وزن زنده در شش و نه هفتگی

وزن بدن در  5هفتگی روی کروموزوم دو

در موقعیت  302سانتی مورگان و با سطح

بلدرچین ژاپنی در موقعیت  54سانتی مورگان

معنی داری ) QTL (P<0.01معنی داری

با اثر غلبه شد ( .)2در تحقیق دیگری چند

گزارش شد ( .)21همچنین الین های پدری

 QTLمعنی دار از صفات وزن چربی محوطه

گوشتی از دو جنس که از لحاظ ژنتیکی

شکمی در موقعیت  13سانتی مورگان با اثر

متفاوت و از نژاد پلیموت راک سفید منشاء

افزایشی ،درصد وزن فیله (از وزن زنده بعد از

گرفته بودند را برای تولید  3نسل بزرگ از

انتقال به مرکز فراوری) با اثر مادری منفی در

جمعیت جوجه های گوشتی تالقی دادند که از

موقعیت  67سانتی مورگان ،درصد وزن

این جمعیت برای تشخیص و نقطه یابی

گوشت سفید (از وزن زنده بعد از انتقال به

QTLموثر در چاقی مرغ استفاده شده بود.

مرکز فراوری) در موقعیت  69سانتی مورگان

 20پرنده تنی در نسل  1و  456پرنده تنی در

با اثر مادری منفی و  86سانتی مورگان با اثر

نسل دوم برای بررسی نشانگرهای ریزماهواره

افزایشی منفی ،درصد وزن الشه بدون احشاء

مورد مطالعه قرار گرفتند و مشاهدات فنوتیپی

داخلی ( از وزن زنده بعد از انتقال به مرکز

برای 3گروه از نسل 3پرندگان (تقریباً 1800

فراوری) در موقعیت  163سانتی مورگان با اثر

پرنده در هر گروه) جمع آوری شد .برای

غلبه بر روی کروموزوم دو جوجه های

صفات وزن زنده در هفت هفتگی در موقعیت

گوشتی تجاری یافتند ( .)19همچنین بر روی

 327سانتی مورگان و درصد چربی شکمی در

کروموزوم دو جوجه های گوشتی در موقعیت

هفت هفتگی در موقعیت  356سانتی مورگان

 41سانتی مورگان ،یک  QTLبرای وزن بدن

پیوستگی پیشنهادی گزارش شد ( .)22در

یافت .همچنین آنها  QTLی برای وزن بدن

مطالعه

مناطق

در سیزده و شانزده هفتگی بر روی کروموزوم

کروموزومی و  QTLهای موثر بر صفات
103
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در یک تحقیق برای تشخیص جایگاه صفات

دو در  60سانتی مورگان گزارش کردند (.)20
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انجام دادند .تالقی های  F2منحصر به فردی

داری را برای صفت درصد چربی شکمی در

از الین نر تجاری جوجه های گوشتی و 2

سن  7هفتگی روی کروموزوم دو جوجه های

الین همخون که از نظر ژنتیکی مجزا بودند

گوشتی در موقعیت  356سانتی مورگان یافتند

(لگهورن و فایومی) برای شناسایی QTL

(.)22

موثر بر صفات وزن بدن و میانگین افزایش

در این تحقیق تعدادی از نواحی ژنومی مرتبط

وزن روزانه در مرغ مورد استفاده قرار گرفت.

با رشد و صفات وابسته روی کروموزوم دو

در تالقی لگهورن ،صفات وزن بدن در ، 4 ، 2

بلدرچین ژاپنی شناسایی شد .نتایج این

 6و  8هفتگی در سطح 1درصد ژنومی دارای

پژوهش نقش اثرها پلیوتروپی و تک ژنی را

 QTLمعنی دار بودند و بیشتر اثرها آنها

در صفات رشد و نسبت کلیبر مرتبط با رشد

افزایشی بود .میانگین افزایش وزن روزانه 2-0

نشان می دهد که در اصالح نژاد بلدرچین

 2-4 ،در سطح 1درصد ژنومی و  6-4هفتگی

صفات مهمی محسوب می شوند .این نتایج

در سطح  5درصد ژنومی و بیشتر با اثرها

نشان دهنده این است که صفات ذکر شده در

افزایشی دارای  QTLمعنی دار بودند .در

ارتباط باالیی با یکدیگر هستند .در صورت

تالقی نایومی وزن بدن در  6 ، 2هفتگی در

تایید تفرق  QTLهای شناسایی شده در سویه

سطح  5درصد ژنومی و  8هفتگی در سطح

های تجاری بلدرچین ،می توان از نتایج این

1درصد کروموزومی دارای  QTLمعنی دار

پژوهش در برنامه های انتخاب به کمک

بود و میانگین افزایش وزن روزانه  2-0هفتگی

نشانگر استفاده کرد.

در سطح  5درصد ژنومی با اثر افزایشی دارای

سپاسگزاری

 QTLمعنی دار بود ( .)23در تحقیق دیگر

هزینه انجام این تحقیق از محل گرانت پژوهشی

 QTLمعنی داری در مرغ که وزن بدن را در

دانشگاه شهید باهنر کرمان به نگارنده مقاله و همچنین
از محل بودجه پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته

 6 ،3و  9هفتگی تحت تاثیر قرار می داد بر

و علوم محیطی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی

روی کروموزومهای  7 ،4 ،2 ،1و  8گزارش

کرمان (قرارداد شماره  )1/1142تامین شده است.

شد ( QTL .)24معنی داری برای صفت وزن

نگارندگان مقاله از کارکنان و دانشجویان دو مرکز یاد

بدن در  7هفتگی روی کروموزوم دو از تالقی

شده کمال تشکر و سپاسگزاری را دارند.

گوشتی و تخم گذار در موقعیت  327سانتی
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