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ی یک    اصالح دام ژ

     واحد 3 : واحد دعدات          1393 - 94 دوم ترم تحصیلی :

  ساعات کالس :

  صبح بمدت دو ساعت   8شنبه هایک

  (هردوهفته یکبار)صبح بمدت دو ساعت  10ها شنبهسه   

    اهداف درس:

درك مفاهیم و مبانی ژنتیکی صفات کمی در علم اصالح دام-1

افزایش توانایی در مطالعه و استفاده از روشهاي فعلی در آزمایشات ژنتیکی -2

  روشهاي نوین و کاربرد ژنتیک مولکولی در برنامه هاي به نژادي آشنایی با -3

  سرفصل ها:اهم 

ژنتیکی تجزیه  آشنایی باو  ژنی مکان یابی اصول –اجزائ واریانس ژنتیکی  –نتیک کمی و ارزشیابی هاي ژنتیکی ژآشنایی با مبانی 

مبانی تئوري  – MABLUPو  BLUPروش هاي اصالحی ب ارزشبرآورد  – ) linkage analysis &linkage disequilibrium(توام 

  انتخاب ژنومیکی -افزایش همخونی و اپتیمم سازي در انتخاب مدت دارکنترل   -رات پارامترهاي ژنتیکییانتخاب و تغی

  ارزیابی درس:

  یهاي کالس در بحثفعال مشارکت و  )Assignmentsدرصد تکالیف درسی (  20

  ) 12/1393/؟؟؟؟؟؟( درصد میانترم  30

  درصد پایانترم  50

  :اصلیمنابع 

" دانش پژوهانانتشارات   -دکتر سعیدانصاري و مهندس مهرنوش فروتن  :تألیف،  "ژنتیک کمی و آنالیز ژنوم     

 Introduction to Quantitative Genetics  – by : DS Falconer and TFC Mackay
 Genetics and Analysis of Quantitative Traits  – by: Michael Lynch 
 Quantitative Trait Loci Analysis in Animals  – by: J I Weller



	باسمه تعالی	

دانشگاه صنعتی اصفهان                                          

ژنتيك كمي  در اصلاح دام 

ترم تحصیلی : دوم 94 - 1393  				تعداد واحد : 3 واحد   

ساعات کلاس :  

یکشنبه ها	8 صبح بمدت دو ساعت  

  سه شنبه ها	10 صبح بمدت دو ساعت (هردوهفته یکبار)

اهداف درس:  

1- درك مفاهيم و مباني ژنتيكي صفات كمي در علم اصلاح دام

2- افزايش توانايي در مطالعه و استفاده از روشهاي فعلي در آزمايشات ژنتيكي 

3- آشنایی با روشهاي نوين و كاربرد ژنتيك مولكولي در برنامه هاي به نژادي 

اهم سرفصل ها:

آشنايي با مباني ژنتيك كمي و ارزشيابي هاي ژنتيكي – اجزائ واريانس ژنتيكي – اصول مكان يابي ژنی و آشنايي با تجزيه ژنتیکی توام (linkage analysis &linkage disequilibrium ) – برآورد ارزش هاي اصلاحي بروش BLUP  و MABLUP – مبانی تئوری انتخاب و تغييرات پارامترهاي ژنتيكي-  كنترل افزايش همخوني و اپتيمم سازي در انتخاب مدت دار- انتخاب ژنومیکی  

ارزیابی درس:

20  درصد تكاليف درسي (Assignments ) و مشارکت فعال در بحث های کلاسي

30  درصد ميانترم (؟؟؟؟؟؟/12/1393 )

50  درصد پايانترم

منابع اصلی:

· " ژنتیک کمی و آنالیز ژنوم" ، تألیف: دکتر سعیدانصاری و مهندس مهرنوش فروتن -  انتشارات دانش پژوهان     

· Introduction to Quantitative Genetics  – by : DS Falconer and TFC Mackay

· Genetics and Analysis of Quantitative Traits – by: Michael Lynch 

· Quantitative Trait Loci Analysis in Animals – by: J I Weller
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