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 چکیده 

صفات وزن بدن در دو و چهار هفتگی، مشترك مؤثر بر ( SNP) یچند شکلی تک نوکلئوتید هدف از این مطالعه بررسی نشانگرهای

 SNPنشانگر  12791قطعه بلدرچین و  105های فنوتیپی بدین منظور از دادهبود.  (ار هفتگیدر چه)کشتار شده وزن سینه و لاشه 

و هچ  جنساثرات  ای کهبه گونه همبستگی فنوتیپی بین صفات مورد نظر با استفاده از مدل چهار صفتی برآورد شداستفاده شد. 

نظر به کار برای صفات مورد  برآورد اثر هر نشانگر شانگری برایروش تابعیت تک ن عنوان اثرات ثابت در نظر گرفته شدند. همچنینبه

(. بیشترین همبستگی بین وزن p < 0.0001دار بود )معنی مورد مطالعه بر چهار صفت هچاثر جنس و  که نتایج نشان داد گرفته شد.

ح وعدد به ترتیب در سط 36و  3کور های مشترك موثر بر چهار صفت مذSNPتعداد  (.96/0برآورد گردید ) چهار هفتگی و وزن لاشه

های مؤثر مشترك در بین SNP بستگی بالای بین صفات مورد بررسی، احتمالاً. با توجه به همندبه دست آمددرصد  5و  1داری معنی

 . اندها قرار گرفتهو یا در نزدیکی آنکننده این صفات های کنترلچهار صفت بر روی ژن

 

 ، مدل تک نشانگریهمبستگی فنوتیپی ،وزن لاشه، وزن سینه :های کلیدیواژه
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 مقدمه

دلیل داشتن جثه حدود چهار دهه پیش بلدرچین ژاپنی به

ی نسلی کوتاه و همچنین کوچک، سن بلوغ پایین، فاصله

عنوان یک مدل حیوانی یی بالا در تولید تخم و گوشت، بهآکار

دهندگان قرار ورشبا ارزش مورد توجه بسیاری از محققان و پر

بلدرچین را امروزه به صنعتی سودآور پرورش گرفته است و 

 ,.Minivelle et al) و همکاران لیومن تبدیل نموده است

2006.) 

عنوان صفات مهم صفات وزن بدن بههای اهلی در اکثر گونه    

ی وسیلهروند. از نظر ژنتیکی این صفات بهشمار میاقتصادی به

یک از آنها در تظاهر  که هر شوندکنترل میهای زیادی ژن

با این حال  .صورت مثبت یا منفی مؤثرندفنوتیپ نهایی صفت به

ورش درك عمیق نحوه کنترل ژنتیکی آنها به بهبود اقتصادی پر

ی این کند. بنابراین جهت بهبود و تجزیهحیوانات کمک می

جمله کاربرد نشانگرهای ژنتیکی تر ازهای قویصفات روش

 (.Yang et al., 2014) و همکاران یانگ توسعه پیدا کرده است

در بلدرچین  DNAاولین نقشه ژنتیکی مبتنی بر نشانگرهای     

 AFLP (Amplified fragmentنشانگرهای ی وسیلهژاپنی به

length polymorphism) و همکاران روسوت ایجاد شد 

(Roussot et al., 2003و نقشه ) بر نشانگرهای های مبتنی

 و همکاران کیانگ گردیدمنتشر  2004ریزماهواره در سال 

(Kayang et al., 2004.)  بیشتر مطالعات انجام  در حال حاضر

ی صفات در کنندههای کنترلشده برای تشخیص جایگاه

ایی انجام ی ریز ماهوارهبلدرچین ژاپنی با استفاده از نشانگرها

؛ و همکاران زادهاسماعیلی؛ و همکاران نژادرضوانشده است 

 ;Rezvannejad et al., 2011) و همکاران مرادیان

Esmailizadeh et al., 2012; Moradian et al., 2014 .)منویل 

های مؤثری برای وزن بدن، سن  QTL( 2006و همکاران )

اولین تخمگذاری، عدم تحرك، وزن پوست تخم و دمای بدن بر 

لدرچین ژاپنی با استفاده از در ب نهروی کروموزم شماره 

با  همچنین. گزارش کردند AFLP نشانگرهای ریزماهواره و

روی  هایی برQTLای، استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

در ارتباط با صفات وزن سینه  نه و های شماره یک، دوکروموزوم

بلدرچین ژاپنی شناسایی  و وزن بدن در سن چهار هفتگی

و همکاران،  نژادرضوان؛ 2006ان، و همکار لیومن) گردید

-درحال حاضر در گونه که یینشانگرها ترینمهم از یکی (.2011

 نوکلئوتیدی تک چندشکلی شودهایی مانند مرغ استفاده می

(Single nucleotide polymorphism (SNP)) و مدتی  است

 و همکاران مویسن است شده دام نژاد اصلاح علم وارد است که

(Meuwissen et al., 2001 .) نشانگرهایSNP  نسبت به دیگر

 برخوردارند. در سطح ژنوم نشانگرها از تراکم و پراکنش بهتری

ابزاری ارزشمند برای تجزیه و تحلیل ژنومی  SNPهای تراشه

ی مرغ اولین های جانوری و گیاهی هستند. در گونهانسان، گونه

 2001ال توسط وزارت کشاورزی آمریکا در س SNPهای تراشه

با استفاده  مختلفی(. مطالعات Fulton, 2012) فلتونمنتشر شد 

ی صفاتی کنندهاز این نشانگرها و ارتباط آنها با جایگاه کنترل

سیستم ، (Gu et al., 2011)و همکاران  جو مانند وزن بدن

 van der Poel) و همکاران فیدییس؛ و همکاران درپلون ایمنی

et al., 2011; Psifidi et al., 2016)،  مصرف و بازدهی خوراك

و  لی رفتارهای تهاجمی (،Yuan et al., 2015و همکاران ) یوآن

صفات ثانویه جنسی مانند ابعاد  و (Li et al., 2016) همکاران

در مرغ انجام  (Shen et al, 2016)و همکاران  شنمختلف تاج 

بلدرچین ژاپنی در  SNPهای درحال حاضر تراشه گرفته است.

های دسترس نیست؛ اما با تعیین ژنوتیپ تعداد زیادی از جایگاه

SNP های کنترل تری را در مورد ژنتوان اطلاعات کاملمی

به دست آورد  در این حیوانکننده صفات مهم اقتصادی 

 (.Ahmadi, 2011) احمدی

های مشترك مؤثر بر SNPهدف از این مطالعه شناسایی     

و چهارهفتگی، وزن سینه و وزن چهار صفت وزن در سنین دو 

 لاشه بود. 

 

 هامواد و روش

بلدرچین ژاپنی نسل  105های فنوتیپی در این تحقیق از داده

2F نسل انتخاب لاین سبک و  7که پس از طوریاستفاده شد. به

با مادران  سنگین وزن و تلاقی متقابل )تلاقی پدران سنگین وزن

سنگین وزن( جهت  سبک وزن و پدران سبک وزن با مادران

 با یکدیگر آمیزش داده شدند. سپس افراد  1Fتولید افراد نسل 

1F2هم آمیزش داده شده و نسل به وجود آمده باF  را ایجاد

جهت برآورد همبستگی  (.2011و همکاران،  نژادضوانرکردند )

بین صفات وزن دو هفتگی، چهار هفتگی، وزن لاشه و سینه در 

 هادفیلد MCMCglmmافزاری رمچهار هفتگی از بسته ن

(Hadfield, 2010)  در محیطR  ( از مدل چهار 3 ,0 ,2)نسخه

 صفتی زیر استفاده شد:

 (1)                   

به ترتیب بردارهای مشاهدات  4yو  1y  ،2y، 3y بالادر معادله     

مربوط به وزن دو هفتگی، وزن چهار هفتگی و وزن سینه و وزن 

ترتیب بردارهای اثرات ثابت )اثرات به 4bو  1b ،2b ،3b اشه ل

(، برای صفت )نر و ماده( و جنس )در دو سطح( میانگین، هچ

( و 3b(، وزن سینه )2b(، وزن چهار هفتگی )1bوزن دو هفتگی )

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsqd3wmKHRAhXRe1AKHUfRCJsQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAmplified_fragment_length_polymorphism&usg=AFQjCNE5BH9pYjDrUIRZAQhRu4chqZ59ng
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsqd3wmKHRAhXRe1AKHUfRCJsQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAmplified_fragment_length_polymorphism&usg=AFQjCNE5BH9pYjDrUIRZAQhRu4chqZ59ng
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsqd3wmKHRAhXRe1AKHUfRCJsQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAmplified_fragment_length_polymorphism&usg=AFQjCNE5BH9pYjDrUIRZAQhRu4chqZ59ng
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به ترتیب بردارهای اثرات  4e و 1e ،2e ،3eو  (4b)وزن لاشه 

مانده برای صفات وزن دوهفتگی، چهارهفتگی، یتصادفی باق

های ماتریس 4Xو  1X، 2X ،3Xوزن لاشه و سینه و در نهایت 

نظر مرتبط تند که مشاهدات را به اثرات موردطرح هس

 سازند.می

 صورت زیر است:کوواریانس اثرات به -ماتریس واریانس

(2)      

واریانس باقیمانده،   ماتریس قطری، Iدر ماتریس فوق     

 ام هستند.ام و کوواریانس بین اثرات باقیمانده صفت  

گیری ، تعداد نمونهجهت برآورد پارامترهای موجود در مدل    

و جهت  100000، تعداد دورهای سوخته 1100000گیبس 

 100ها فاصله بین آن ها،کاهش خود همبستگی بین نمونه

نمونه در نظر گرفته شد و پارامترهای مدل براساس میانگین 

 ها تعیین شدند. پسین آن

دلیل در دسترس نبودن شجره امکان برآورد همبستگی به

 آناظهار نظر در مورد  وژنتیکی در این تحقیق فراهم نبود 

صورت  مطالعات قبلی انجام شده در این زمینهبراساس 

مشترك  SNP یافتن نشانگرهای برایدر این مطالعه . پذیرفت

مؤثر بر چهار صفت وزن دوهفتگی، چهار هفتگی و وزن سینه از 

قطعه بلدرچین  71های دادهقطعه و برای وزن لاشه از  105

 شد. ( استفاده2011، احمدی) SNPنشانگر  12791ژاپنی با 

 Rافزار مبا نر (2011، احمدی)های ژنوتیپی پس از ویرایش داده

شانگری و تحت مدل زیر مورد رگرسیونی تک ن روشو با 

 وتحلیل قرار گرفتند:تجزیه
(4   )            

 بردار b موردنظر، صفت فنوتیپی بردار  yدر معادله فوق    

 میانگین، جنس )نر و ماده(، هچ )در دو سطح( و نشانگر، اثرات

e باقیمانده و بردار X که اثرات ثابت را به داده طرح ماتریس-

  .سازدهای فنوتیپی مرتبط می

 

 نتایج و بحث

وزن دو هفتگی، چهار هفتگی، سینه و  در این مطالعه میانگین

گرم به  19/115و  13/21، 51/149، 01/66لاشه به ترتیب 

( 2014و همکاران ) نژادرضوانکه با نتایج  (1دست آمد )جدول 

 مطابقت زیادی دارد.
( وزن چهار هفتگی، وزن Vali et al., 2005و همکاران ) ولی

گزارش  9/125و  11/50، 2/161سینه و لاشه را به ترتیب 

میانگین وزن دو ( 2006و همکاران ) ساتسیکردند. همچنین 

به گرم  5/114را گرم و وزن چهارهفتگی  1/43 را هفتگی

 و همکاران نارینکدر پژوهشی که توسط  دست آوردند.

(Narinc et al., 2010 صورت گرفت وزن دو و چهار هفتگی به )

ای در مطالعه گرم برآورد گردید. 04/155و  59/75ترتیب 

میانگین وزن سینه و لاشه بلدرچین ژاپنی در چهار دیگر 

در لاین انتخاب شده گرم  1/120و  1/47ترتیب هفتگی به

ن گرم در لای 6/104و  40و  (چهار هفتگی سینه در برای وزن)

همچنین میانگین وزن چهار هفتگی در  .به دست آمدکنترل 

گرم  5/169گرم و در لاین کنترل  2/195لاین انتخاب شده 

  .(2011و همکاران،  خالداری) مشاهده گردید

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثرات جنس و هچ بر   

-ونهبه گدار بود وزن سینه و لاشه معنی چهار هفتگی،وزن دو و 

، وزن چهار هفتگیای که پرندگان ماده وزن دو هفتگی، وزن 

 )جدولداشتند نسبت به پرندگان نر  یسینه و وزن لاشه بیشتر

2). 

 

 روزگی( 21)کشتار شده در سن  وزن دو و چهار هفتگی، وزن سینه و لاشهآمار توصیفی صفات  :1 جدول
Table 1: Descriptive statistics for two and four week body weight, breast and carcass weight  

(Slaughtered at 28 days of age) 

 وزن لاشه
Carcass weight 

 وزن سینه
Breast weight 

 وزن چهارهفتگی
Four week body weight 

 وزن دوهفتگی
Two week body weight 

 خصوصیات آماری
Statistical properties 

هاتعداد داده 105 105 105 71  

The number of data 
 میانگین 66.08 149.51 28.83 115.89

Average 

 کمینه 40.85 76.80 11 63
Minimum 

 بیشینه 101.50 200.00 41.80 166
Maximum 

 انحراف استاندارد 12.40 22.29 6.30 18.44
Standard deviation 
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 ن سینه و لاشه وزن دو و چهار هفتگی، وز: اثر جنس و هچ بر روی صفات 2جدول 

Table 2: The effect of sex and hatch on two and four week body weight, breast and carcass weight 

 صفات وزن بدن
Body weight traits 

 تفاوت وزن دومین هچ با اولین هچ )گرم(
The difference for body weight in the 

second hatch with the first hatch (gram) 

 تفاوت وزن جنس ماده با جنس نر )گرم(
The difference for body weight in 

female with male (gram) 

 سطح احتمال
p 

 وزن دو هفتگی
Two week body weight 

12.53 3.65 < 0.0001 

 وزن چهار هفتگی
Four week body weight 

8.61 7.70 < 0.0001 

 وزن سینه
Breast weight 

4.74 1.29 < 0.0001 

 وزن لاشه
Carcass weight 

2.16 4.74 < 0.0001 

 
 

 برای شده انتخاب هایبلدرچین در که تحقیقات نشان داده است

 طوربه ماده جنس در بطنی حفره چربی میزان چهار هفتگی وزن

 Beiki et)و همکاران  بیکیباشد می نرها از بیشتر داریمعنی

al., 2008). 

هچ دوم متولد شده بودند در تمام صفات  هایی که دربلدرچین 

 که  توان گفتمی (.2مورد بررسی وزن بیشتری داشتند )جدول 

بنابراین به  .کشی با سن مادر ارتباط مستقیم داردنوبت جوجه

اند وزن تری داشتهرسد پرندگانی که مادران مسننظر می

 اریخالدکه با نتایج  تر داشتندبالاتری نسبت به پرندگان جوان

 . ( مطابقت دارد2011و همکاران )

مورد های فنوتیپی داری همبستگیمعنیحاضر در مطالعه 

های همبستگیکه شود می و مشاهده بررسی قرار گرفت

دار درصد معنی 95دست آمده در فاصله باور هفنوتیپی ب

درصد عدد صفر را در بر نگرفته  95چون فاصله باور  .هستند

 . (3)جدول است 

ه بالاترین میزان ه و تحلیل مدل چهار صفتی نشان داد کتجزی

شده مربوط به وزن چهار هفتگی با  برآورد فنوتیپی همبستگی

-رضوان که این مقدار با نتایج( 3)جدول بود  (96/0)وزن لاشه 

( نزدیک 2011) و همکاران خالداریو  (2014و همکاران ) نژاد

و  ولیز مطالعه اما بیشتر ا( 93/0و  97/0بوده )به ترتیب 

همبستگی ژنتیکی بالا بین وزن (. 73/0( است )2005همکاران )

 90/0(، 2005و همکاران،  ولی) 17/0)و وزن لاشه  چهار هفتگی

و همکاران،  نژادرضوان) 19/0( و 2011و همکاران،  خالداری)

ی آن است که انتخاب برای وزن بدن در دهندهنشان ((2014

عنوان معیاری برای بهبود صفت وزن هتواند بچهار هفتگی می

 .لاشه باشد

 

 همبستگی فنوتیپی بین صفات وزن %95میانگین پسین، مرز پایین و بالای فاصله باور  :3جدول

Table 3: Posterior mean, lower and upper bound (95% credible interval of phenotypic correlation among weight 

traits) 
 صفات
Traits 

 میانگین پسین
 Posterior mean 

 (%95فاصله باور )مرز پایینی 
Lower bound (95% 

credible interval) 

 (%95فاصله باور )مرز بالایی 
Upper bound (95% 

credible interval) 

 وزن دو و چهار هفتگی
Two and four week body 

weight 

0.61 0.48 0.72 

 وزن دو هفتگی و سینه
Two week body weight and 

breast weight 

0.52 0.38 0.66 

 وزن دو هفتگی و لاشه
Two week body weight and 

carcass weight 

0.61 0.48 0.73 

 وزن چهار هفتگی و سینه
Four week body weight and 

breast weight 

0.85 0.79 0.90 

 وزن چهار هفتگی و لاشه
Four week body weight and 

carcass weight 

0.96 0.94 0.97 

 وزن سینه و لاشه
Breast and carcass weight 

0.88 0.83 0.92 
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 لاشه به تفکیک سطح معنی دار هفتگی، وزن سینه و چهارو  دوبر صفات وزن  دارمعنینشانگرهای تعداد )درصد(  :4جدول 

Table 4: Number (percentage) of significant markers on two and four week body weight, breast and carcass weight 
 )%( دارمعنی مشترك نشانگرهای

Significant common 
markers (%) 

 وزن لاشه
Carcass 

weight 

 وزن سینه
Breast 

weight 

 وزن چهار هفتگی
Four week body 

weight 

 وزن دو هفتگی
Two week body 

weight 

 دارسطح معنی
Significant 

level 

3 (0.02) 171 (1.33) 115 (0.89) 112 (0.87) 109 (0.85) 1 

7 (0.54) 348 (2.70) 248 (1.93) 252 (1.82) 108 (1.70) 2 

13 (0.10) 508 (3.96) 393 (3.07) 370 (2.89) 348 (2.70) 3 

28 (0.22) 680 (5.31) 522 (4.07) 482 (3.76) 484 (3.78) 4 

36 (0.28) 876 (6.84) 644 (5.03) 600 (4.68) 638 (4.98) 5 

 

همبستگی فنوتیپی وزن بدن در چهار هفتگی با وزن سینه   

که در مطالعات دیگر ( 3)جدول بود  15/0نیز بالا و به مقدار 

(، 2011و همکاران،  خالداری) 12/0این همبستگی به مقدار 

و  ولی) 61/0( و حتی 2014و همکاران،  نژادرضوان) 93/0

همبستگی  به علاوه میزان ( گزارش شده است.2005همکاران، 

 69ای از صفت در مطالعات مختلف دامنه ژنتیکی بین این دو

و همکاران،  خالداری؛ 2005و همکاران،  ولیداشت ) 16/0تا  0/

 (.2014و همکاران،  نژادرضوان؛ 2011

همبستگی فنوتیپی بین وزن دو هفتگی و وزن لاشه یا وزن 

ده شد مشاه 52/0و وزن دو هفتگی و سینه  61/0چهار هفتگی 

 بیندر مطالعات دیگر همبستگی فنوتیپی وزن بدن  (.3)جدول 

 نارینک) 53/0دو و چهار هفتگی نیز متوسط تا بالا و در حدود 

( 2014و همکاران،  نژادرضوان) 11/0تا  (2010و همکاران،

های ژنتیکی دارای مقادیر بیشتری گردید. اما همبستگیگزارش 

 و همکاران، ساتسیداشتند ) 94/0تا  79/0ای از بودند و دامنه

 .(2014و همکاران،  نژادرضوان ؛2010و همکاران، نارینک؛ 2006

نشان داده شده است که میزان همبستگی فنوتیپی بین وزن دو 

( 64/0( بیشتر از وزن دو هفتگی و سینه )69/0هفتگی و لاشه )

است. بعلاوه همبستگی ژنتیکی بین وزن دو هفتگی و لاشه 

گزارش گردیده است  50/0ن دو هفتگی و سینه و وز 56/0

 (.2014و همکاران،  نژادرضوان)

در که  به دست آمد 11/0وزن سینه و لاشه  فنوتیپی همبستگی

مشاهده گردید. بعلاوه  99/0تا  16/0مطالعات دیگر بین 

تا  17/0ای بین صفت در دامنه همبستگی ژنتیکی بین این دو

و  خالداری؛ 2005مکاران، و ه ولیگزارش شده است ) 94/0

 (.2014و همکاران،  نژادرضوان؛ 2011همکاران، 

های فنوتیپی و با توجه با نتایج به دست آمده برای همبستگی

-های ژنتیکی میمطالعات دیگر ذکر شده در زمینه همبستگی

های مشترکی زیادی هستند که به طور توأم توان گفت که  ژن

را کنترل  گی، وزن سینه و لاشهوزن دو و چهار هفت چهار صفت

 کنند.می

تک  روشهای ژنوتیپی با استفاده از تحلیل دادهو  با تجزیه

ترتیب درصد به 5و  4، 3، 2، 1داری نشانگری در سطوح معنی

ؤثر بر هر چهار نشانگر مشترك م 36و  21، 13، 7، 3تعداد 

( این نشانگرها در 4جدول شناسایی شد ) مورد مطالعه صفت

علامت داشتند. بیشترین تعداد نشانگر چهار وزن اثر همهر 

درصد مشاهده  5دار برای صفت وزن لاشه در سطح معنی

گردید و در این سطح کمترین نشانگر تاثیرگذار برای وزن بدن 

 ،داریدر چهار هفتگی مشاهده شد. با کاهش سطح معنی

های SNPثر بر صفات و همچنین تعداد های مو SNPتعداد

دلیل افزایش قابلیت اطمینان از قضاوت آماری به مشترك

 (. 4)جدول کاهش یافت 

کننده صفات وزن بدن از تولد در بلدرچین ژاپنی نواحی کنترل

بر روی ای با استفاده از نشانگرهای ریز ماهوارهتا چهار هفتگی 

و  نژادرضوان) گردیدشناسایی  نهو  دو، یکهای کروموزم

همچنین در  (.2012و همکاران،  زادهلیاسماعی؛ 2011همکاران، 

های مؤثر بر صفات وزن بدن ای با هدف شناسایی جایگاهمطالعه

منجر به  رشد با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهو سرعت 

(. Ori et al., 2014) اوری شدداری های معنیQTL شناسایی

ی صفات ترس و عدم تحرك کنندهبرای شناسایی نواحی کنترل

کار برده شد که به SNPبلدرچین ژاپنی نشانگرهای در 

کروموزم شماره یک  رویثر این صفات مو SNPبیشترین تعداد 

از  (. در جمعیتیFrésard et al., 2012) فریزاد قرار گرفته بود

مرغان نژاد ابریشمی و مرغ سفید حاصل از آمیزش  2Fنسل 

بدن دار بر روی صفات وزن معنی SNPعدد  26پلیموت راك 

 گردیدهفتگی شناسایی  12و  11، 10در دو، هفت، هشت، نه، 

به صورت مشترك بر صفات وزن بدن در  SNPکه فقط یک 

هفتگی موثر بود. همچنین دو  12و  11، 10هفت، هشت، نه، 

SNP و  11، 10داری نیز بر صفات وزن بدن درمشترك معنی

در  بر صفات وزن بدندار معنیمشترك  SNPو پنج  هفتگی 12

 یی (.2011و همکاران،  جو)د شناسایی گردی هفتگی 12و  11

( با استفاده از نشانگرهای متراکم Yi et al., 2015و همکاران )

به صورت  SNP( نشان دادند که چهار SNPنشانگر  532299)
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-تخم های مختلفمشترك بر صفت وزن تخم مرغ در هفته

رتباط نشانگرهای ای که برای ادر مطالعه تأثیر گذارند. گذاری

SNP گذار انجام شد تخم انبا پارامترهای ایمنی بدن در مرغ

که  دار در ارتباط با این صفات گزارش گردیدنشانگر معنی 59

ها به صورت مشترك این صفات را تحت تأثیر قرار برخی از آن

 SNP. در اردك نیز یک (2011و همکاران،  درپلون)دادند 

وزن لاشه هفتگی،  هشتن تولد، وزن دار مشترك برای وزمعنی

 .(WU et al., 2011)و همکاران  ووشد  مشاهدهو سینه 

توان نتیجه گرفت با توجه به براساس نتایج تحقیق حاضر می    

های مؤثر مشترك SNPهمبستگی بالای بین این صفات احتمالاٌ 

کننده این صفات و یا های کنترلدر بین چهار صفت بر روی ژن

دلیل شود بهها قرار گرفته باشد لذا پیشنهاد میکی آندر نزدی

اهمیتی که صفات وزن بدن، وزن سینه و لاشه در بلدرچین 

نوم تحلیل کل ژ و ژاپنی دارند نتایج حاصل با روش تجزیه

 صورت توأم نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.به
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Identification of Common Effective SNP Markers for Body Weight and Some Cut- Up 

Carcass Traits in Japanese Quail 

 

Mina Zohrabi1*, Hossein Mehrban2, Nasrolah Pirani3, Ahmad Ahmadi4, Narges 

Madahi5, Elham Rezvannejad6 and Abbas Pakdel7 

 

 
 
Abstract 

The objective of this study was to investigate common effective single nucleotide polymorphism (SNP) on two and four 

week body weight, breast and carcass weights traits (slaughtered at 28 days of age) in Japanese quail. For this purpose, 

phenotypic data of 105 birds and 12798 SNPs were used. Phenotypic correlation among the interested traits were 

estimated using a multiple (four) trait model, such that the effects of sex and hatch were considered as a fixed effects. 

Also, a single marker regression method was applied to estimated marker (SNP) effect for each traits. The results 

showed that the effect of sex and hatch on the interested traits were significant (p < 0.0001). The highest correlation was 

estimated between four week body weight and carcass weight (0.96). The number of common effective SNPs were 3 

and 36 for 1% and 5% significant levels, respectively. Due to the high correlation among these traits, probably common 

effective SNPs are located on or near the genes controlling these traits. 

 

Keywords: Breast weight, Carcass weight, Phenotypic correlation, Single marker model  
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