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  1چکیده
کارگیری انتخاب  هیک پیش نیاز مهم برای ب) QTL(ت کمی کننده صفا های ژنی کنترل  مکانشناسایی

توان جهت افزایش پیشرفت ژنتیکی از  می نژادیهای اصالح در برنامه. استرها به کمک نشانگ
با   در گاوهای شیریQTLیابی  اغلب مطالعات موجود در ارتباط با نقشه . بهره جست QTLاطالعات
که برای انتخاب یک صفت معین از اطالعات مربوط  زمانی. ست انجام شده ا از طرح نوه دختریاستفاده

د، ممکن است پیشرفت ژنتیکی سایر صفات به خاطر وجود اثرات پلیوتروپی یا شو استفاده می QTL به
بر ،  هستندتولید شیر مؤثر رسد نواحی کروموزومی که بر نظر می به.  تحت تاثیر قرار گیردQTLپیوستگی 

ها ضروری  آنالیزهای چند صفتی جهت تعیین اثرات پلیوتروپی ژن انجام. نداشیز مؤثر بن  صفاتدیگر
انتخاب  بر دیگر صفات مهم اقتصادی مشاهده نگردد،  خاصQTLیک  اگر اثر منفی .رسد نظر می به
 را جهت شناسایی مناسبیهای موجود فرصت بسیار  روش. کار برده شود تواند به  میاساس نشانگرهابر

QTLشناخت  امکانیابی ژنوم گاو،   همچون توالیی جدید دستاوردهای. فراهم آورده استهای بیشتر
خاطر فاصله نسل زیاد و هزینه باال، تمام  به. تر خواهد نمود  از آن را آسانبرداری  و بهرهتغییرات ژنوم

ری شده آو اساس آنالیز جوامع تجاری با استفاده از اطالعات جمع  در گاوهای شیری برQTLآنالیزهای 
بررسی مروری، ابتدا در این . های اطالعاتی موجود صورت گرفته است در مورد صفات اقتصادی از بانک

های ژنی   مکانگردید و سپس در گاو شیری بررسی میQTL های مورد استفاده برای شناسایی  طرح
  .گردد بیان می کننده صفات کمی شناسایی شده در گاوهای شیری کنترل

  

  های ژنی صفات کمی مکانطرح نوه دختری، ، انتخاب به کمک نشانگر، گاوهای شیری: دیهای کلی واژه
                                                 

  pashaei_597@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*
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  مقدمه
کارگیری  هبپس از .  استه مورد استفاده قرار گرفت1950 شیری از دهه هایتلقیح مصنوعی در گاو

نر گاو های اصالحی گاوهای شیری بر اساس استفاده گسترده از تعداد کمی   برنامهتلقیح مصنوعی،
 ،های اخیر  در دهه. )2000والر و رون، ( دش یمکردند انجام  متاز که هر کدام هزاران دختر تولید میم

 حاضر امکان تشخیص تعداد زیادی حالزیادی داشته است و در های پیشرفتعلم ژنتیک مولکولی 
ها و  امامکان بررسی نشانگرها در د. ها وجود دارد بر روی کروموزومکم   فاصله بسیاربانشانگر 

 1کننده صفات کمی  ژنی کنترلهای پیوستگی نشانگرها با مکانو چگونگی انتقال آنها به نسل بعد 
)QTL( ،از اطالعات مربوط به مکان . نماید شرایط را برای بررسی توارث این صفات اقتصادی مهیا می

 2 آنها به کمک نشانگرها و انتخاب تر ارزش ارثی دام قیبینی دق توان برای پیش  کمی می صفاتهای ژن
 کمی به نشانگرهایی نیاز است که فراوانی آنها در ژنوم  صفاتهای برای تعیین محل ژن. استفاده نمود

  آنها همچنین قابلیت دسترسی، چند آللی و هتروزیگوسیته. پیوسته و نزدیک به یکدیگر باشند،زیاد
 هزینه اقتصادی تعیین ، کمی صفاتهای شکل تشخیص مکان ژنم مهمترین ،در حال حاضر. زیاد باشد

مطالعات البته . باشد های ژنتیکی و آماری می ژنوتیپ نشانگرها و کم بودن دقت برآورد این روش
 صییتشخهای  های اقتصادی تعیین ژنوتیپ نشانگرها و افزایش دقت روش زیادی برای کاهش هزینه

های آماری و   روش،فاده از نتاج ناتنی برای تجزیه و تحلیل جوامع دامی با است.در حال انجام است
دو طرح آزمایشی عمده برای این جوامع شامل طرح . های آزمایشی متفاوتی ارائه شده است طرح

  ).2006داری،  کلبه ( است4 و طرح آزمایشی نوه دختری3آزمایشی دختران
های  طرحدر حیوانات آزمایشگاهی و گیاهان، اغلب  :های آزمایشی دختران و نوه دختری طرح

...)  و 6های نوترکیب ، الین5 برگشتیمانند تالقی( گیری  در قالب دورگQTLمناسب جهت شناسایی 
 خالص در های کامالً های حیوانات اهلی، الین در اغلب گونه. گیرد های خالص صورت می الین

با . انجام دادها   درون خانواده مطالعه را در بایستیQTL شناسایی  جهت و به ناچارباشد میدسترس ن

                                                 
1- Quantitative Trait Loci 
2- Marker Assisted Selection 
3- Daughter Design 
4- Grand Daughter Design 
5- Back Cross 
6- Recombinant Lines 
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در برخی . ، تعداد نتاج به ازای هر والد استQTL کلیدی در شناسایی عامل یک ،توجه به موارد فوق
های بزرگ  یابی به خانواده  ماده کم بوده و دست به ازای هر راس دامولد و  میزان زاد،ها مانند گاوگونه

های پدری  در نتیجه خانواده. ل است نیز مشکیتولید مثلنوین های  کارگیری روش مادری حتی با به
  ).2002و بویچارد، بوالرد (گیرند   مورد استفاده قرار میQTLجهت شناسایی 

برای اولین بار پیشنهاد کردند که عدم تعادل ) 1961(سورسن و رابرتسون  - نیمن: طرح دختران) الف
ی از طریق آنالیز های ژنتیک کمی شناسایی شده و نشانگر صفاتهای  بین مکان ژن1پیوستگی
عنوان نشانگرهای  های خونی به از گروهنامحققاین . بزرگ قابل مشاهده است یهای ناتن خانواده

یابی  نقشه . بررسی نمودندمارکی سه نژاد گاو شیری دان درژنتیکی استفاده نمودند و صفات تولیدی را
QTLنشانگر جایگاهاز نظر وسیله نشانگرهای ژنتیکی بر این اساس استوار است که پدر   به 

بنابراین، بدون در نظر گرفتن نوترکیبی، نتاجی .  پیوسته باشدQTLهتروزیگوت بوده و آن نشانگر با 
  پیوسته با آن را نیز دریافت خواهند نمودQTLکنند، آلل  که آلل خاصی از نشانگر را دریافت می

اند به دو گروه  که از پدر دریافت کردههای نشانگری  اساس آلل که نتاج بر در نتیجه زمانی ).1شکل (
 پیوسته با نشانگر، منجر به ایجاد اختالف در میانگین QTLهای مختلف  شوند، وجود آلل تقسیم می

دار در میانگین صفت مورد نظر در   وجود تفاوت معنی،بنابراین. گردد ها می صفت کمی در این گروه
 با نشانگر خواهد QTLدهنده پیوستگی  اند نشان دههای مختلف نشانگر را دریافت کر نتاجی که آلل

 امکان بررسی ،های گاو شیری که تعداد زیادی نتاج از یک فرد نر قابل حصول استدر جمعیت. بود
  یک فرد نر هر،در یک جمعیت. پذیر است  امکانt در نتاج از طریق یک آزمون ساده QTLپیوستگی 

 پیوسته با آن هموزیگوت QTL باشد، اما اغلب برای هتروزیگوت چند که از نظر ژنوتیپ نشانگر
کنند از نظر صفت  های مختلف نشانگر را از چنین پدری دریافت می در نتیجه دخترانی که آلل. است

  .کمی مورد نظر تفاوتی نخواهند داشت
  

  
  
  

                                                 
1- Linkage Disequilibrium 
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  مادر                                         پدر

  
های   آللA2 و A1های نشانگر فرد ماده،   آللMxای نشانگر فرد نر، ه  آللM2 و M1.  طرح دختران-1شکل 

QTL ،فرد نر Ay آلل QTLفرد ماده .  
  

شود،   با نشانگر از یک فرد نر استفاده میQTLکه جهت بررسی پیوستگی   هنگامی،بنابراین
دین هنگام بررسی همزمان چن.  موجود در جمعیت شناسایی خواهد شدQTL تنها بخشی از ضرورتاً

 بین افراد مختلف متفاوت خواهد QTLخانواده ناتنی باید توجه کرد که روابط پیوستگی بین نشانگر و 
 پیوسته است QTLخصوص از نشانگر با آللی از  هها، یک آلل بکه در برخی کروموزوم طوری به. بود

 که موجب QTL ها با آلل دیگر شود، اما در دیگر کروموزوم که باعث افزایش میانگین صفت می
 حتی در صورت پیوستگی نزدیک نشانگر ،بنابراین. شود پیوستگی دارد کاهش میانگین صفت کمی می

جهت حل این مشکل، .  مناسب نخواهد بودANOVA یا t ، استفاده از یک آزمون سادهQTLو 
 آزمون  موردواریانسنشانگر را در آنالیز پدر و  متقابل بین اثر) 1961( سورسن و رابرتسون -نیمن

برای  1چون میانگین اثر نشانگر مدنظر نیست، یک آنالیز واریانس سلسله مراتبی. قرار دادند
والر و همکاران، ( کنند، قابل انجام است های مشابهی را از پدر دریافت می های دختری که آلل زیرگروه

  :رت خواهد بودمدل آنالیز بدین صو). 0 1990
  Yijk=Si+Mij+ eijk                                                                                           1 دلم

 نـشانگر را دریافـت      jکه آلـل    ) امین پدر  i از(امین دختر    K ارزش صفت برای     Yijkدر این معادله    
 وجود دارد که بر اسـاس آلـل نـشانگری کـه دریافـت               دو زیر گروه دختر به ازای هر پدر       (کرده است   

                                                 
1- Hierarchical 
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امین پدر است و  i در داخلمین آلل نشانگر ا  j اثر Mijامین پدر،  i اثرSi  ).شوند بندی می اند گروه کرده
eijkاستمشاهده هر  بهمانده مربوط  اثر باقی .  
 نشانگر هتروزیگوت در طرح دختران، دختران پدرهایی که از نظر ژنوتیپ: های دختری طرح نوه) ب

 پسران ، متفاوتتحلیل و تجزیهدر یک . گرفتند  می، برای صفت کمی مورد نظر مورد ارزیابی قرارهستند
 ، برای همان نشانگر تعیین ژنوتیپهستندمربوط به پدرهایی که از نظر ژنوتیپ نشانگر هتروزیگوت 

 نشان 2 شکل که در طرح این. رندگی میبرای صفت کمی مورد ارزیابی قرار ) دختران(ها   و نوهشده
گیری اثرات پیوستگی نشانگر که  در این طرح، اندازه. شود می طرح نوه دختری نامیده ،داده شده است

به در این طرح  استاندارد یخطا.  دختران استطرح برابر با نصف ،شود در نسل نوه دختری انجام می
 دو توان گیرند، اما تری مورد ارزیابی ژنتیکی قرار میکه تعداد افراد کم نآقدری پایین است که با وجود 

ها   بیشترین هزینه را در این برنامه، این در حالی است که ارزیابی ژنتیکی افراد.آزمون با هم برابر است
  تلقیح مصنوعیهای خون و منی از پدرها که از قبل در مراکز دست آوردن نمونه همچنین به. داراست

مدل طرح نوه . تر است اند راحت نسبت به دختران که در مزارع متعدد پراکنده ،اند آوری شده جمع
  : است زیرصورت هدختری ب

 Yijkl= Gi+ Mij+ SOijk+ eijkl                                                                                2 دلم

های نشانگری مشابهی دارند،  نی که آلل است، به جز در این مورد که پسرا1این مدل شبیه مدل 
 ارزش صفت Yijkl در این مدل، .گیرند های متفاوت هستند و در یک گروه قرار می مربوط به پدربزرگ

 .امین آلل نشانگر را دریافت نموده است jامین پدربزرگ است که  iپدر و  امینk کمی مربوط به دختر 
Gi   اثرi  ،امین پدربزرگMij اثر j داخلدر آلل نشانگر  امین i پدربزرگ، امین SOijk اثر امین پسر 

مانده تصادفی مربوط به هر   اثرات باقیeijkl امین ژنوتیپ نشانگر و jامین پدربزرگ با  iمربوط به 
 با استفاده SAS برنامه GLMدار بودن اثر نشانگر در هر دو طرح از طریق رویه   معنی.باشد رکورد می

مانند مستقل بودن فرضیات معمول مدل خطی . قابل ارزیابی است) SS3(ع سوم از مجموع مربعات نو
این مدل ممکن است از دقت باالیی برخوردار .  استصادقدر اینجا نیز ها و توزیع نرمال  مانده باقی

  ).1990و همکاران، ولر (نباشد چون روابط بین حیوانات در آن وارد نشده است 
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 A1ها،  های نشانگر مادرها و مادربزرگ  آللMxهای نشانگر پدربزرگ،   آللM2 و M1.  طرح نوه دختری-2شکل 
  .ها  مادرها و مادربزرگQTL آلل Ay پدربزرگ، QTLهای   آللA2و 

 
 کمی در جوامع دامی و  ژنی صفاتهای برای تشخیص مکانچندین روش آماری : های آماری روش

پنج روش عمده ارائه شده برای تجزیه و تحلیل این . استه دها و نشانگرها ارائه ش تعیین پیوستگی ژن
 3بینی نااریب خطی ، بهترین پیش)ML(2نمایی  حداکثر درست،(LR)1 یها عبارت از رگرسیون خط داده

)BLUP(4نمایی محدود شده ، حداکثر درست  (REML)5تحلیل با روش بیژین و و تجزیه)BA (
ها و  ها بستگی به ساختار داده ی تجزیه و تحلیل دادهها برا انتخاب هر یک از این روش. باشد می

  .)2006داری،  هکلب( ها داردهای توزیع آماری داده فرض پیش
های ذکر شده، آزمایشات متعددی جهت  با استفاده از روش:  شده در گاو شیریشناختهصفات کمی 

 صفات تولیدی در گاوهای شیری این مطالعات بیشتر روی.  صورت گرفته استQTLیابی  نقشه
                                                 
1- Linear Regression 
2- Maximum Likelihood 
3- Best Linear Unbias Prediction 
4- Restricted Maximum Likelihood 
5- Bayesian Analysis 
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اگرچه وجود نشانگرهایی که با صفات عملکرد در ارتباط باشند گزارش شده است، . اند متمرکز شده
 این مطالعات تنها به تعداد معدودی از صفات ،)2000(  و همکاراناسکروتناما تا پیش از گزارشات 

.  آغاز گردیدQTLیابی  هدنبال تعیین نقشه ژنتیکی گاو، مطالعات زیادی جهت نقش  به. شد مربوط می
تواند  های مؤثر بر تولید شیر را فراهم آورده، می ها که اطالعاتی در مورد موقعیت و اثر ژن این پژوهش

اولین ) 1995(جورج . )2002بوون هویس و اسکروتن،  (در اصالح نژاد مورد استفاده قرار گیرد
 این مطالعات توسط افرادی مانند ،پسس. ارائه نمود های مؤثر براین صفاتQTLگزارش را در مورد 

صفات مربوط به تولید شیر تنها بخشی از اهداف اصالحی را تشکیل . ادامه یافت) 1996(اسپلمن 
مورد توجه طور چشمگیری  بهیابی ژنتیکی  نیز دیدگاه مکان در صفاتی مانند باروری و سالمت .دهند می

نیز ممکن است در مقایسه با صفات تولیدی از اهمیت بیشتری صفات مذکور حتی . اند قرار گرفته
های مؤثر بر صفات QTLخاطر اثرات پلیوتروپی یا پیوستگی بین   ممکن است بهالبته. برخوردار باشند

که ، صفات اثر منفی داشته باشد سایر  روییهای مؤثر بر صفات تولید مختلف، انتخاب بر اساس ژن
در پژوهش هولمبرگ و اندرسون  .)1998بویچارد،  (ضوع شده استتاکنون توجه کمی به این مو

)2004 (QTL های مؤثر بر صفات سالمت)های سوماتیک، کتوز  ورم پستان کلینیکی، شمارش سلول
 خانواده بزرگ 10در این بررسی که بر روی . در گاوهای شیری سوئدی مورد ارزیابی قرار گرفت...) و

 نشانگر ریز 116 کروموزوم از نظر 17ی انجام شد، در مجموع ناتنی و در قالب طرح نوه دختر
نشانگرها با اختالفات مشاهده شده در رتباط  جهت بررسی ان مذکورامحقق. ای بررسی گردید ماهواره

آنالیزها درون و بین . ای حداقل مربعات استفاده نمودند یابی فاصله صفات مورد مطالعه از روش نقشه
 مفروضی که در تجزیه و  QTLها، جهت افزایش قدرت تجزیه و تحلیل داده. ها صورت گرفت خانواده

در نهایت .  در سایر آنالیزها وارد گردیدفاکتور کمکیعنوان  ها شناسایی شده بود به تحلیل بین خانواده
که  این روند تا زمانی. ای مورد ارزیابی قرار گرفتند یابی فاصله های لینکاژی مجدداً از طریق نقشه گروه
های   در نهایت بر روی کروموزومن مذکورامحقق. یابد  ادامه می، جدیدی مشاهده نشودQTLهیچ 

 مربوط به هر دو QTLهمچنین .  مشاهده نمودندQTL برای تمام صفات مورد بررسی 11 و 9شماره 
.  یافت گردید9های سوماتیک در یک ناحیه از کروموزوم شماره  صفت ورم پستان و شمارش سلول

به بررسی  ای با استفاده از طرح نوه دختری  گستردههای طی آزمایش) 2000(روتن و همکاران کسا
. فریزین هلندی پرداختند -  برای صفات تیپ و عملکرد در جمعیت گاوهای هلشتاینQTLموقعیت 

داد که های آنان نشان  نتایج بررسی. آنها در مطالعات خود از یک نقشه نشانگری متراکم استفاده نمودند
 درصد و متوسط هتروزیگوسیتی در کل ژنوم 45 تا 37متوسط هتروزیگوسیتی در هر کروموزوم بین 
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گیرند، زیرا تعداد  اطالعات مادری مورد توجه قرار نمی  اغلب، نوه دختری در طرح.باشد  درصد می60
از اطالعات مادری ) 2002(بویچارد اما با وجود این بوالرد و . باشد نتاج به ازای هر مادر محدود می

به بررسی ) 2003(هیندلیدر و همکاران .  در قالب این طرح استفاده نمودند QTLیابی برای نقشه
QTL الب طرح نوه قدر (های مؤثر بر صفات تیپ بدن و نیز صفات رفتاری در گاو شیری هلشتاین
 نشانگر ژنتیکی صورت 264 از  خانواده ناتنی و با استفاده16آنالیزهای آنان بر روی . پرداختند) دختری

 QTL مؤثر بر صفات رفتاری در گاو شیری شناسایی گردید و مشاهده QTLگرفت برای اولین بار 
 گزارش شده برای ورم پستان کلینیکی QTL، 6مربوط به شکل پستان بر روی کروموزوم شماره 

کن است ارزشمندتر از  برای صفات ثانویه ممQTL شناسایی .برروی این کروموزوم را تایید نمود
تری دارند و نسبت به  پذیری پائین عموماً صفات ثانویه وراثت. ای مانند تولید شیر باشد صفات اولیه

پذیری پایین یا متوسط  بنابراین با وجود وراثت. گیرند صفات تولید شیر کمتر تحت انتخاب قرار می
 در جوامع تجاری در حال افتراق است های نسبتاً بزرگی برای این صفاتQTL هنوز آنها، احتماالً

های مؤثر بر درصد QTL درصد 90گزارش نمود که بیش از ) 2001(موسیگ . )2007ولر، (
اغلب مطالعات روی نژاد هلشتاین صورت گرفته، اما .  شیر شناسایی شده استهای پروتئین
 ادینبورگ،( یتو روزلیندر انست .هایی نیز با استفاده از دیگر نژادهای گاو انجام شده است پژوهش
که در   در حالی).1995گئورگ، ( صورت گرفته است هتالقی بین نژادهای هلشتاین و شارول) انگلستان

این ). 2000اسکروتن و همکاران،  (زالندنو تالقی بین نژادهای جرزی و هلشتاین گزارش شده است
نتایج . آورد  فراهم می،کنند میهایی که تفاوت بین نژادها را بیان QTLها امکان شناسایی تالقی

ترتیب روی  در گاو به های مؤثر بر صفات تولید شیرQTLدهد که بیشترین  مطالعات مختلف نشان می
 قرار 14هایی که روی کروموزوم شماره  ژن. اند  قرار گرفته3 و20 ،6، 14 های های شمارهکروموزوم

 بیشتر روی 20 و 6، 3های شماره   کروموزومکه دارند بیشتر روی مقدار چربی شیر مؤثرند، در حالی
اسکروتن (باشد   میQTL احتماالً دارای بیش از یک 6مقدار پروتئین شیر مؤثرند و کروموزوم شماره 

   .)2000و همکاران، 
  

  گیری نتیجه
های  هایی هستند که از الین  بار بزرگتر از طرح10 تا 4 های دختران و نوه دختری عموماً طرح

ها، بایستی تدابیری اندیشیده شود تا اطالعات  خاطر هزینه زیاد این طرح به. ندکن اده میخالص استف
باشند، که  ای می ها براساس آنالیز رکوردهای مزرعه هر دو این طرح. دست آید ها به بیشتری از این داده
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. شوند ژنوتیپ میاما فقط تعداد افراد کمی در هر گله تعیین . شوند آوری می های متفاوتی جمع از گله
این، برای اغلب صفات مورد  عالوه بر. بنابراین امکان وارد کردن اثر گله در مدل وجود نخواهد داشت

یابی ژنتیکی که در   نقشههای در اغلب آزمایش. شود نظر چندین رکورد برای هر حیوان گرفته می
یابی ژنوم برای  توالی.  از طرح نوه دختری استفاده شده است،گاوهای شیری صورت گرفته است

 روی صفات تولیدی و سالمت ای عمدتاً کننده صفات کمی در حیوانات مزرعه های ژنی کنترل جایگاه
در دیگر صفات اقتصادی مهم بسیار  QTL که اطالعات در ارتباط با  در حالی،متمرکز گردیده است

 برای وسیله نشانگرها هب بانتخان مختلف پیشنهاد کردند که پیش از شروع امحقق. باشد محدود می
QTLبنابراین اگر . های گزارش شده، ابتدا باید اثرات آنها بر دیگر صفات مورد بررسی قرار گیرد
توان انتخاب بر اساس نشانگرهای مرتبط  گونه اثر منفی بر دیگر صفات اقتصادی مشاهده نگردد می هیچ
 .ها را انجام دادQTL با این
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Abstract1 

Detection and estimation of individual quantitative trait loci (QTL) is a 
prerequisite to application of marker-assisted selection (MAS), Study on dairy 
cattle has mainly focused on milk production traits. Most of the QTL mapping 
studies that are presently being carried out using the granddaughter design.  When 
QTL-information is used for selection, genetic progress in other traits may be 
influenced as well, due to pleiotropic effects of QTL or closely linked QTL. QTL-
information can be used in breeding schemes and marker-assisted selection to 
increase the rate of genetic improvement. Chromosomal regions showing effects on 
milk production seem to have effects on other traits. Multiple trait analyses should 
be used to determine whether pleiotropic gene effects play a role. If there are no 
negative effects on other economically important traits, MAS can be applied. 
Currently available methods offer excellent opportunities to identify more QTL. 
New initiatives, like sequencing the bovine genome, will further facilitate the 
identification of genomic variation, and its use. Due to the long generation interval 
and the high cost of each individual, all QTL analyses in dairy cattle have been 
based on the analyses of commercial populations using data on economic traits 
gleaned from existing data banks. In present review, we consider the experimental 
designs which have been applied for QTL detection in dairy cattle and then major 
identified QTL in dairy cattle will be discussed. 
 
Keywords: Dairy cattle; Granddaughter design; Marker assisted selection; Quantitative 
trait loci 
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