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:چکیده
عین حال پیچیده در طیور است وزن بدن از جملھ صفات مھم اقتصادی و در 

می تواند در بھبود آن نقش قابـل تـوجھی ) MAS(١کھ انتخاب بھ کمک نشانگر
ھدف از مطالعھ حاضر تعیین جایگاھھای صفات کمی مرتبط با وزن . داشتھ باشد

ناتنی  طرح  ستفاده از  با ا لف  سنین مخت نی ٢٢٠. بود٢بدن در  لدرچین ژاپ ب
تعیین   ٩و ٢، ١بر روی کروموزومھای شماره ٣نشانگر ریز ماھواره ۶برای 

ھای مـوثر بـر QTL٥برای تعیین ٤ژنوتیپ شده و بھ روش نقشھ یابی فاصلھ ای 
.  ھفتگی استفاده شدند۴و ٣، ٢، ١وزن بدن در سنین مختلف شامل وزن تولد، 

ھای موثری QTLھفتگی، ١برای وزن بدن در زمان تولد و نیز وزن بدن در سن 
)٠١/٠P< ( ٣برای وزن بـدن در سـنین .شناسایی شد٢بر روی کروموزوم شماره
)٠۵/٠P<( ۴و)٠١/٠P<( ھفتگی نیزQTL ١ھای مـوثری روی کرومـوزوم شـماره

بـر روی QTLھفتگـی دو ۴عالوه بر این برای وزن بـدن در سـن . شناسایی شد
د شناسایی شده بـرای وزن تولـ١٠/٠P<( .QTL(پیشنھاد شد٩و ٢کروموزومھای 

٢۵/١%،QTL ۶٣/١ھفتگـی ١شناسایی شده بـرای وزن % ،QTL شناسـایی شـده
ھفتگـی ۴شناسـایی شـده وزن در سـن QTLو % ١٨/١ھفتگـی٣برای وزن در سن 

ھای شناسـایی شـده بـرای QTL. شرح می دھندفنوتیپی را واریانس از % ١٣/١
وزن بدن در سنین مختلف در این تحقیق می توانند در بررسی ژنھای کاندیدا و

برای صفت وزن بدن در بلدرچین ژاپنی مفید نیز انجام انتخاب بھ کمک نشانگر
.و سودمند باشند

-طـرح نـاتنی-نشـانگرھای ریزمـاھواره-وزن بـدن-QTL:واژه ھای کلیـدی
بلدرچین ژاپنی

: دمھمق
کھ در بلدرچین ژاپنی یعلی رغم اینکھ تنوع زیادی در صفات مختلف

مورد مطالعھ قرار گرفتھ اند، وجود دارد اما مطالعات اندکی در خصوص 
ستگی  ھای پیو سایی گروھ بھ ٦شنا ست و  شده ا جام  نی ان لدرچین ژاپ در ب

ین  صادی در ا ھم اقت صفات م نده  ترل کن ندکی ژن کن عداد ا یل ت مین دل ھ
). ١٣(نقشھ یابی شده است گونھ

بـا QTLدر بلدرچین ژاپنـی گزارشـات محـدودی در خصـوص شناسـایی 
و ھمکـاران Beaumont. ارائـھ شـده اسـتDNAاستفاده از نشـانگرھای 

ــانگرھای ) ٢٠٠۵( ــتفاده از نش ــا اس ــط AFLPب ــبال توس ــھ ق و Roussotک
زن بدن ھای موثر بر وQTLشناسایی شده بود بھ بررسی ) ٢٠٠٣(ھمکاران 

) ٢٠٠۵(و ھمکـاران Minvielle.  صفت مربوط بھ شایستگی پرداختنـد١١و 
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و ھمکـاران Kayangبا استفاده از نشـانگرھای ریزمـاھواره کـھ توسـط 
ھا برای برخـی صـفات QTLشناسایی شده بود بھ تجزیھ و تحلیل ) ٢٠٠۴(

ند کھ طبق بررسی ھای ب. اقتصادی پرداخت جز ھ از آنجایی  عمل آمده ب
ھـای QTLروزگی، مطالعھ دیگری برای شناسایی ٣۵ای وزن بدن در سن بر

مرتبط با وزن بدن در سایر سنین در بلدرچین ژاپنی انجام نشده است، 
ھای موثر بر صـفات وزن QTLتحقیق حاضر اولین مطالعھ جھت بررسی وجود 

.ھفتگی در این گونھ می باشد۴بدن از تولد تا سن 
:  مواد و روشھا

انتخاب شـده بـرای (Hمورد استفاده از تالقی بین دو الینF2جمعیت 
) ھفتگـی۴انتخاب شده برای کـاھش وزن (Lالینو) ھفتگی۴وزن افزایش

، اختالف معنی داری در وزن بـدن Lو Hدو الین والدینی . حاصل شده بود
نر از ١٠برای این منظور). >٠١/٠P(روزگی با یکدیگر داشتند٢٨در سن 
نـر ١٠و ھمچنـین )L(ماده از الین سبک وزن ١٢با ) H(ین وزن الین سنگ

ماده از الین سنگین وزن جھت تولید بلدرچینھای ١٢از الین سبک وزن با 
حاصـل، ھـر F1نرھـای ). H×L , L×H(مورد استفاده قرار گرفتندF1نسل 

ماده از گروه شاھد کھ رابطھ خویشاوندی با یکدیگر ٣یا ٢کدام با 
خـانواده ۴. را بوجـود آوردنـدF2میزش داده شـده و نسـل نداشتند آ

بزرگ  عداد (ناتنی  ستفاده ت مورد ا ھای  ۶۵و۵۴، ۵٢، ۴٩خانواده 
از بین خانواده ھای ناتنی ) را شامل می شدندھچ٢بلدرچین حاصل از 

F2پرنـدگان . مورد استفاده قرار گرفتندQTLتولید شده برای آنالیز 

پروتئین %٢۶بستری کھ دسترسی آنھا بھ غذا شاملو بر روی قفس در داخل 
صورت کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم و آب بھ٢٩٠٠خام و

ھفتگی اندازه ۴و ٣، ٢، ١وزن تولد، . آزاد بود پرورش داده شدند
گیری شد

کروموزوم ٣بر روی موجودنشانگر ریزماھواره۶در این تحقیق از 
قدرت ا٩و ٢، ١ یدبا  ستفاده گرد باال ا ندگی  ھا . طالع دھ ساس تن بر ا

۵ھای معنی داری برای صـفت وزن بـدن در سـن QTLمطالعھ انجام شده، 
خونگیری ). ٨(ھفتگی با استفاده از این نشانگرھا شناسایی شده اند 

.  بعد از کشتار و از طریق ورید گردنی پرندگان مورد آزمایش انجام شد
DNA ٣(ھای خون بدست آمـده ، بـھ روش نمکـی ژنومی حاصل از نمونھ (

پلـی اکریـل آمیـد % ۶با استفاده از ژل PCRمحصوالت . استخراج گردید
 TOTALاندازه باندھا  با استفاده از نرم افـزار . الکتروفورز شدند

Lab)http:// www.totallab.com(پرنـده از نسـل ۴بھ طور کلی . تعیین گردید
F1)۴پدر ( و نیـز فرزنـدان آنھـا در نسـلF2)تعیـین ) پرنـده٢٢٠

و مـدل ) QTL express)http:// qtl.cap.ed.ac.uklاز نـرم افـزار . ژنوتیپ شـدند
اثرات جنس و ھچ بعنـوان . استفاده شدQTLتحلیلناتنی برای تجزیھ و 

درصــد اخــتالف مجمــوع مربعــات . اثــرات ثابــت در مــدل منظــور گردیــد
نده صدی از باقیما نوان در بھ ع تھ  کاھش یاف مل و  مدل کا بین دو 

مورد نظر توجیھ می شود، در نظر گرفتھ QTLواریانس فنوتیپی کھ توسط 
. محاسبھ شد)٢(٧سطح معنی داری با استفاده از آزمون جایگشت. شد

:نتایج و بحث

                                                          
7 Permutation test
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QTL ۴تا ) ھچ(ھای شناسایی شده برای صفات وزن بدن در سنین تولد
. ھفتگی با استفاده از آنالیز مدل ناتنی در جدول ارائھ شده است

ھای موثر بر صفات وزن بدن در سنین مختلف با اسـتفاده از مـدل QTLبررسی : ١جدول
٩و٢، ١ناتنی بر روی کروموزومھای شماره 

QTL واریانس%† Fratio* (cM)جایگاه محدوده مارکری کروموزوم صفت

٢۵/١ **۵١/٧ ۶٠ CUJ0027,CUJ0063 ٢ BW0

۶٣/١ **٣۵/٨ ۶٠ CUJ0027,CUJ0063 ٢ BW1

١٨/١ *۶٨/۴ ١١ CUJ0055,CUJ0052 ١ BW3

١٣/١ **٢٠/۶ ١٣ CUJ0055,CUJ0052 ١ BW4

٠۵/١ †٨٢/٢ ۶٠ CUJ0027,CUJ0063 ٢ BW4

٠۶/١ †٣٣/٢ ۴ CUJ0071,CUJ0074 ٩ BW4

معنی دار در سطح ** در سطح کروموزوم، ٠۵/٠معنی دار در سطح *،   ١٠/٠در حد پیشنھادی در سطح  †: *
QTLدرصد کل واریانس توجیھ شده توسط :  †در سطح کروموزوم٠١/٠

مشروط بـھ ، ھا، مدل تالقی الینھا نسبت بھ مدل ناتنیQTLدر بررسی 
ھای  ھا در الین کھ آلل شنداین شده با یت  سی تثب قدرت مورد برر ، از 

ستفاده، ). ١۶(باالتری برخوردار است در تحقیق حاضر  الینھای مورد ا
ھفتگی بھ صورت کوتاه مدت مورد انتخاب قرار ۴برای وزن بدن در سن 

در ایـن الینھـا QTLگرفتھ بودند و بنابراین احتمال اینکـھ آللھـای 
لذا در این تحقیق استفاده از تثبیت شده باشند بعید بنظر می رسد،

.مدل ناتنی نسبت بھ مدل تالقی الینھا ترجیح داده شد
معنی دار برای صفات وزن بدن در مرغ در گزارشات مختلفی QTLوجود 

شماره  موزوم  ست ١بر روی کرو شده ا در ). ١۴و ١٢، ١١، ۶، ۴(گزارش 
۵بدن در سن برای صفات وزن ) ٢٠٠۵(و ھمکاران Minvielleبلدرچین نیز، 

ھای معنـی QTLھفتگی و میزان غذای مصرفی در سن پنج ھفتگی بھ ترتیب 
شماره ی دار موزوم  ند١بر روی کرو موده ا گزارش ن سایی و  از . شنا

سنین  بدن در  صفات وزن  برای  یز  ضر ن یق حا کھ در تحق جایی  ۴و ٣آن
مالحظھ شـد، لـذا١ھای معنی داری بر روی کروموزوم شماره QTLھفتگی 

کروموزوم (می توان اینطور نتیجھ گیری نمود کھ بزرگترین کروموزوم 
ھــای مھــم  بــا QTLدر بلــدرچین ومــرغ مــی توانــد حــاوی ) ١شـماره 

شد شد با با ر مرتبط  سان برای صفات  جھ . جایگاھھای یک البتھ این نتی
ھای  نھ  بین گو تھ و  قرار گرف سی  مورد برر تری  سترده  طور گ بھ  ید  با

.مورد تجزیھ و تحلیل قرار گیرددیگری از طیور نیز
QTL٠۵/١ھای شناسایی شده برای صفات رشـد در ایـن تحقیـق تنھـا-

یکی از دالیلی کھ می توان . شرح می دھداز واریانس فنوتیپی را% ۶٣/١
برای این امر ذکر نمود این است کھ صفات رشد صفات ترکیبی و پیچیده 

گاه یادی جای عداد ز تاثیر ت حت  کھ ت ستند  ند و ای  ھ قرار دار نی  ژ
غذایی،  یره  نوع ج صرفی،  غذای م یزان  یر م مدیریتی نظ طی و  مل محی عوا
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موثر ھاترکیبات بدن، فعالیت فیزیکی و شرایط جایگاه و غیره برآن
). ٩(می باشند 

ھای مـوثر بـر وزن QTLاز آنجایی کھ این تحقیق، گام در شناسایی 
کھ در تحقیقات بعدی و بدن در بلدرچین می باشد، لذا توصیھ می شود 

SNP)Single Nucleotideبا استفاده از نشانگرھای بیشتری نظیر نشانگرھای 
Polymorphism Markers ( بر روی نواحی خاصی از کروموزومھای مـورد بررسـی

، تمرکـز صـورت ھای شناسایی شده در آن نواحی قرار گرفتھ اندQTLکھ 
یرد نوا. گ ید در  ھای جد سایی ژن نین شنا نوم ھمچ سی از ژ مورد برر حی 

بلدرچین و نیز تعیین ژنھای کاندیدا برای صفات رشد در بلدرچین می 
شد نھ با ین زمی عدی  در ا قدامات ب ند از ا نین . توا عات ھمچ در مطال

انجام شده بر روی ژنوم مرغ، مشخص شده است کھ ژن فاکتور رشد شبھ 
با صفات رشد قرار گرفتھ است  ١انسولین کھ بر روی کروموزوم شماره 

شد  می با نوان ژن ). ١۵(مرتبط  ین ژن بع ثر ا سی ا یب برر ین ترت بھ ا
کاندیدا برای صفات مرتبط با وزن در سنین کشتار می تواند از اھمیت 
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Abstract:
Body weight (BW) is a complex and important economic trait that MAS can improve it. The objective 
of current study was to identify QTLs that associate with BW at different ages in half-sib cross of 
Japanese quails that selected for BW at 4 wk of age. The body weights at different ages were measured 
in the F2 population. A total 220 F2 individuals were genotyped by 6 informative microsatellite 
markers on chromosomes 1, 2 and 9. The interval mapping was conducted to identify putative QTL. A 
QTL for BW at hatch and a QTL for BW at 1 wk of age were detected on chromosome 2 (P<0.01), so 
that the significant QTLs explained 1.25% and 1.63% of the phenotypic variance. A QTL for BW at 3 
wk of age was identified on chromosome 1 (P<0.05). For BW at 4 wk of age, three QTL were 
identified on chromosomes 1(P<0.01), 2 and 9 at suggestive level (P<0.10), the significant QTL 
explained 1.13% of the phenotypic variance. The results of current study identified chromosome 
regions harboring significant QTL that can affect BW traits. The results provide a useful reference for 
further candidate gene research and marker assisted selection for body weight.     
Key words: body weight- MAS -half sib model- Japanese quail- QTL


