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 دامی علوم در آن کاربرد و ژنتیک کتاب، معرفی
Introducing the Book, Genetics for the Animal Sciences  

 *9کاظمی  امین

 ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی  نام کتاب:

 ل. دیل ون ولک ، ا. جون پوالک و اِ. آ. برانفورد التناکو  تألیف:

 دکتر جلیل شجاع و دکتر نصراله پیرانی  ترجمه:

  9312انتشارات دانشگاه تبریز،  ناشر:

 250 :تعداد صفحه

ر گردد. دها تدریس میهای رفرنس در دانشگاهبه عنوان یکی از کتاب "ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی"کتاب 

ای که شود؛ به گونهبخش اول بر روی ژنتیک مندلی متمرکز می مذکور به نوعی سه بخش کلی دارد.کتاب نگاهی اجمالی، 

مفاهیم ژنتیک  ،شودمی دهمهای ششم تا شامل فصل دهد. بخش دوم کهکتاب این موضوع را پوشش میپنج فصل اول 

 کند.؛ به عبارتی مباحث مرتبط با ژنتیک جمعیت را مطرح میکندسی میرها را در سطح جمعیت برو آن دادهمندلی را بسط 

های های تالقی که منجر به تثبیت ژنمخاب، اندازه جمعیت، مهاجرت، جهش و سیستثیر مواردی مانند انتتأهمچنین 

تا پانزدهم  یازدهمهای از کتاب فصل بخشدهد. سومین و آخرین شوند را توضیح میهای نامطلوب میمطلوب و یا حذف ژن

 دهم به بررسی و بیان اهمیت کلیند و در پایان در فصل شانزپردازکه به بحث در رابطه با ژنتیک کمی می هستندکتاب 

های مختلف دامی و طیور و همچنین به معرفی مهندسی ژنتیک ژنتیک مندلی، ژنتیک جمعیت، صفات مهم کمی در گونه

 پردازد.به عنوان علمی نوظهور می

 75-75: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_76956.html 
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 های کتاب به صورت مجزامعرفی بخش

مروری بر تاریخچه ژنتیک و  با بیانبخش اول  در

تیک مندلی و قوانین آن مانند ژن)فصل اول(، اصالح نژاد دام 

 )فصل دوم(،ها و یا قانون تفرق صفات شدن مستقل ژنجور

میوز،  و های سلولی میتوزها، تقسیمتعریف کروموزوم

از ژنوتیپ تا فنوتیپ )فصل سوم(، دالیل ر و واوکراسینگ

وابسته به جنس، متأثر از انواع صفات  ها وپیوستگی ژن

جنس و محدود به جنس )فصل چهارم( و اصول پایه و 

 ()فصل پنجم های ژنتیکیفرضیهریاضی و آزمون تعاریف 

 . شودکتاب آغاز می

به مباحث مهم مرتبط با ژنتیک  بخش دومدر 

)فصل ششم(،  اصول پایه ژنتیک جمعیتجمعیت همچون 

همچون ها ها و ژنوتیپفراوانی ژن ۀعوامل تغییر دهندبیان 

، انتخاب و رانش جهش های غیرتصادفی، مهاجرت،تالقی

احتمال چک )فصل هفتم(، های کوژنتیکی در جمعیت

ای و آزمون ، اطالعات شجرههای مغلوبشناسایی ناقلین ژن

نتاج )فصل هشتم(، ارزش ژنتیکی و گزینش مصنوعی، 

ها )فصل برآورد ارزش اصالحی، انحراف غالبیت و واریانس

نهم( و نیز مباحث مرتبط با خویشاوندی و همخونی و 

 م( اشاره دارد.های مختلف )فصل دهها با روشمحاسبه آن

فات ای صمفاهیم پایهبه بیان  بخش پایانی کتابدر 

با های اصالحی ارزشبینی پیش کمی )فصل یازدهم(،

ها و اطالعات متفاوت )فصل دوازدهم(، روشاستفاده از 

گزینی، ههای ببینی پیشرفت ژنتیکی و مقایسه برنامهپیش

بهینه کردن پیشرفت ژنتیکی و یا مباحثی همچون 

)فصل سیزدهم(، گزینش برای  گیری رشد ژنتیکیاندازه

های ژنتیکی، محیطی و همبستگیبیش از یک صفت، 

دهم( )فصل چهاربینی ارزش اقتصادی کل یا پیشفنوتیپی 

همانند آمیزش جورشده، ها گری در دامهای تالقیسیستمو 

ای، برنامه گیری، اصالح رگهها، دورگتالقی الین

گیری و سه نژادی و دورگ دو نژادی متناوب گریآمیخته

 جانشینی )فصل پانزدهم( پرداخته شده است. 

ها بندی از کلیه فصلبه جمعکتاب در فصل پایانی 

به اهمیت ژنتیک مندلی و ژنتیک در آن پرداخته است که 

های در گونه صفات مهم کمیجمعیت اشاره شده و در ادامه 

مختلف دامی و طیور، موضوع مهندسی ژنتیک و برخی از 

 نژاد دام وها در کاربرد اصول ژنتیک و اصالحاندیشه آخرین

 قرار داده است.طیور را مورد بحث 
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