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 چکیده

وراثت میزان  هدف:کی و فنوتیپی صفات کیفی تخم مرغ. وراثت پذیری و همبستگی ژنتیمیزان مطالعه  زمینه مطالعاتی:

 روش کار:. ارزیابی خواهد شدمرغ مرغان بومی آذربایجان کی و فنوتیپی صفات کیفی داخل تخمپذیری و همبستگی ژنتی

 ثابت اثرات. گردید برازش SAS افزار نرم GLM رویه از استفاده با مطالعه مورد صفات برای آماری مدلدر این تحقیق، 

 اول، بخش در. بود دارمعنی درصد 1 سطح در زرده، ارتفاع بجز صفات، تمامی برای نسل درون جوجه کشی نوبت و نسل

 اساس بر صفت هر برای مدل مناسبترین و شدند مقایسه صفات، وراثت پذیری تخمین برای تك صفتی حیوانی مدل 8

 صفتی چند حیوانی مدل طریق از نیز صفات فنوتیپی و ژنتیکی هایهمبستگی. گردید تعیین ، DICاطالعات انحراف معیار

 برای 12/0 دامنه در مرغتخم کیفیت صفات برای مستقیم داد که وراثت پذیرینشان  نتایج آنالیزها نتایج: .شدند برآورد

 ارتفاع صفات میان مثبتی و فنوتیپی ژنتیکی هایهمبستگی. بود یرمتغ ،ارتفاع زرده صفت برای 46/0 وواحد هاو  صفت

 نتیجه گیری نهایی:. بود برقرار( 87/0) سفیده وزن و تخم مرغ وزن صفات بین نیز و( 96/0) هاو واحد و سفیده

 داخلی کیفیت صفات بهبود برای انتخاب شاخصیك صفت در  به عنوان هاو واحد مخصوصاَ مرغ،تخم کیفی خصوصیات

 .میتواند مفید باشد آذربایجان بومی مرغان تخم
 

 همبستگی ،پذیریوراثت مرغان بومی، تخم مرغ،: کلیدی واژگان

  
  مقدمه

 میزان جوجه تاثیرگذار در عوامل از یکی مرغتخم کیفیت

 عوامل که پسندی است بازار و هاجوجه رشد کشی،

 بگذارند. مهمترین تاثیر آن بر توانندمیی و ژنتیک یمحیط

 ارتفاع زرده، و سفیده مرغ، وزنتخم داخلی کیفیت صفات

 و زرده قطر زرده، و سفیده شاخص زرده، و سفیده

 الزم مرغ چون موادتخم داخلی اجزای. باشدمی واحدهاو

 تخم ترکیبات مقدار بنابراین، کنندمی فراهم را جنین برای

 مستقیمی تأثیر جوجه کیفیتو  درآوری جوجه روی بر

 نژاد های توده (.2000همکاران و )هارتمنخواهد داشت 

 با ژنتیکی منابع و سازگار موجودات منطقه، هر بومی

 به جهان کشورهای بیشتر که هستند منطقه آن ارزش



 1394سال /4شماره  25هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهشو ...                                                                                      یجانیعل رنجبر،     118

 

 هنوز که کنندمی اقدام ژنتیکی منابع ارزیابی و نگهداری

 مورد ایران در گسترده طور به آن ضرورت و اهمیت

 توجه با (.1377 مقدم و ولیزاده) است نگرفته قرار توجه

 رطوبت، میزان دریا، سطح از ارتفاع مانند عواملی به

 روی بر داشتن قرار همه از مهمتر و جغرافیایی عرض

 جهت نامناسبی اقلیمی شرایط ،زمین کره خشك کمربند

 اقلیمی شرایط لذا .آمده است پدید ایران در طیور پرورش

 بر طبیعت شدید انتخاب سبب ایران روستاهای نامناسب

 مرغ تخم تولید رشد، سرعت جمله از تولیدی صفات علیه

 مقاومت افزایش به منتج بالطبع که است گردیده غیره و

 شرایط در طیور ماندگاری افزایش نتیجه در و محیطی

 بومی انمرغ (.1364 شمسایی) است گردیده موجود

 زیاد تخمگذاری لحاظ از که هستنداز نژادهایی  آذربایجان

 ساختار تغییر. دارند باالیی کرچی نیستند و میزان خوب

 گری،آمیخته و بهگزینی هایروش از استفاده با ژنتیکی،

 از ناشی فنوتیپی، تغییرات بیشتر اگر. است پذیر امکان

 روش بهگزینی آنگاه باشند، افزایشی ژنتیکی تغییرات

 اگراما  است ژنتیکی ساختار در تغییر ایجاد برای مناسبی

 غیر ژنتیکی اثرات از ناشی فنوتیپی، تغییرات بیشتر

 ایجاد ژنتیکی، بهبود برای مناسب روش باشد افزایشی

 اگر. است گریآمیخته روش با هتروزیگوت، افراد

 غیر و افزایشی تأثیرات از ناشی صفت، فنوتیپی تغییرات

 خوب صفت با خالص نژاد ایجاد هدف یا و باشد افزایشی

 استفاده گریآمیخته و بهگزینی روش دو هر از باشد،

 ارزیابی برای (.1997  همکاران و جامروزی) شودمی

 برآورد. شودمی برده کار به گوناگونی هایروش ژنتیکی

 هایهمبستگی و پذیری وراثت مانند) ژنتیکی پارامترهای

 در. است ضروری بهگزینی در استفاده برای( ژنتیکی

 هایژن فراوانی مطلوب، افراد گزینش از حاصل فرزندان

 آن، نتیجه در و شده بیشتر مطلوب افزایشی اثر دارای

 (.2004  همکاران و ساپ) ابدیمی افزایش نیز تولید

 وراثتی ی ساده مدلهای که هستند صفاتی کمی، صفات

 این فنوتیپ .دهند توضیح آنها را بطور کامل نمیتوانند

 زیادی هایژنگاه در که است هایی ژن تأثیر تحت صفات

محیطی  عوامل تأثیر تحت حدی تا نیز و اند گرفته قرار

 افزایشی اثرات سهم مجموع بیانگر اصالحی ارزش. اند

 برای بخصوصی سهم اگرچه. است لوکوس هر از حاصل

 نوع هر همچنین. گرفت نظر در تواننمی لوکوس هر

 خطای مقداری با بدن وزن اندازه همانند گیریاندازه

 حیوان ژنوتیپ اثر بر افزون که است همراه گیریاندازه

 یك بیانگر گیریاندازه خطای و محیط سهم. باشدمی

 بخش اطراف در منفی یا مثبت طور به تصادفی انحراف

 متوسط با افرادی بنابراین، .است میانگین یعنی ثابت

 که باشند داشته وجود است ممکن باالتر فنوتیپی ارزش

 طور به حیوان یا و است ژنتیکی برتری علت به یا امر، این

 هرنوع. است گرفته قرار بهتری محیط در تصادفی

 از را برتر حیوانات تشخیص دقت بتواند که اطالعاتی

 هایبرنامه در دهد افزایش فنوتیپی مشاهدات روی

 (.1383 پیرانی و شجاع) بود خواهد مفید بسیار انتخاب

در مورد صفات کیفیت داخلی تخم مرغان بومی 

آذربایجان تاکنون تحقیقی صورت نگرفته و در مورد 

کی این صفات اطالعاتی در دست نمیپارامترهای ژنتی

هدف از این آزمایش تخمین وراثت پذیری  باشد. بنابراین

ات کیفی داخل تخم و همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صف

 د.بومرغ در مرغان بومی آذربایجان 

 

 هامواد و روش

داده های مربوط به تخم مرغان  برای بدست آوردن

 درواقع  آذربایجان بومی مرغ مرکزمرغان بومی، از 

 بومی مرغان که ارومیه استفاده شد. صفاتیاطراف 

 وزن شامل شوندمی انتخاب مراکز این در آنها براساس

تخمگذاری  اول هفته 12 در مرغ تخم تعداد هفتگی، 12 و 8

 (.1378 منش کیانی) باشدمی جنسی بلوغ سن در وزن و

 شامل و رسیده خود شانزدهم نسل به مرکز این طیور

 آن در ماه 5/4 از کمتر های جوجه که 1 اصالحی سالن

 سه در پایین به دوهفته های جوجه و شودمی نگهداری

 حدود پن دو در باال به هفته دو و قطعه 2500 حدود پن

 سالندر شوند. می نگهداری بستر در قطعه 2500
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 5/4 از باالتربا سن  هایخروس و مرغ ،اصلی پرورش

 گذاری النه همراه به قفس یك در 1 به 12 نسبت با و ماه

 98 در خروسها و مرغ کل و شده نگهداری ای چهارخانه

 هنگام در جوجه شناسایی برای. شوندمی نگهداری قفس

 شماره ماه 5/4 از بعد و چپ سمت در بال شماره تفریخ،

 12 و 8 روزگی، یك در) بدن وزن صفات. دوشمی زده پا

 ماه سه در) مرغ تخم تعداد ،(جنسی بلوغ هنگام و هفتگی

 سن و( هفتگی32 و 30 ،28) مرغتخم وزن ،(تولید اول

 نام بی) گرفتند قرار گیریرکورد مورد جنسی بلوغ

 تهیه بطور منظم ،گذارتخم طیور عملکرد صفات(. 1376

 خصوصیات مربوط بهاندازه گیری شده  وصفات شد

 ارتفاع مرغ، تخم وزن: بودند از عبارت مرغ تخم داخلی

 زرده، ارتفاع  زرده، وزن هاو، واحد سفیده، وزن سفیده،

pH  زرده وpH  .سفیده 

-مؤلفه محاسبه برای استفاده مورد اصلی حیوانی مدل

 :بود زیر صورت به واریانس های

𝑦𝑖𝑗 = µ + 𝐺𝐻𝑖 + 𝑏1(𝑓𝑖𝑗 − 𝑓̅..)
2
+ 𝑏2(𝑑𝑖𝑗 − �̅�..)

+ 𝑏3(𝑑𝑖𝑗−�̅�..)
2

+ 𝑏4(𝐴𝑆𝑀𝑖𝑗 − 𝐴𝑆𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅
..)

+ 𝑏5(𝐵𝑤𝑠𝑚𝑖𝑗𝑘 − 𝐵𝑤𝑠𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
…)

+ 𝐴𝑖𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 

 

ijy  =به مربوط رکورد jدرحیوان امینiین ترکیب نسلام-

  نوبت جوجه کشی

μ  =کل میانگین 

iGH  =ثابت اثر iکشی جوجه نوبت نسل امین 

 n= βn عامل غیرخطی یا خطیضریب رگرسیون امین 

 کمکی

ijf  = حیوان همخونیضریب jجوجه نوبت -نسل در ام 

 امi کشی
 ijd=   

 جوجه نوبت -نسل در امj حیوان مدت نگهداری تخم مرغ

 امi کشی

ijAsm=   

 کشی جوجه نوبت -نسل در امj حیوانسن بلوغ جنسی 

iام 
 ijBwsm=   

 نوبت -نسل در امj حیوان وزن بدن در سن بلوغ جنسی

 امi کشی جوجه

 ijA حیوانافزایشی  كیژنت اثر jجوجه نوبت -نسل در ام 

 امi کشی

ije = مانده باقی تصادفی اثر 

 

 داخلیکیفیت  صفات برای ثابت اثرات معنی داری آزمون نتایج-1جدول

 Gh  f2 Asm Bwsm d d2  

ارتفاع 

 سفیده
         

pH سفیده            

وزن 

 سفیده
           

             واحد هاو

ارتفاع 

 زرده
            

pH  زرده             

            وزن زرده

GH :نوبت جوجه کشی  -نسل  f2:  2ضریب هم خونی به توان    d :مرغ   زمان نگهداری تخم𝑑2:  زمان

 2به توان   نگهداری
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 ثابت اثرات به توجه با ژنتیکی، پارامترهای آورد بر برای

 SAS افزار نرم توسط کمکی فاکتورهای و تصادفی و

 نسل شامل ثابت اثرات. گرفت قرار ارزیابی مورد( 1/9)

 همخونی، شامل کمکی فاکتورهای کشی و جوجه نوبت

 بود جنسی بلوغ وزن ، جنسی بلوغ سن نگهداری، زمان

. گردید هامدل وارد معنی داری به توجه با اثرات این که

 خطی غیر و( 1 توان) خطی صورت به کمکی های فاکتور

 جدول در برآورد این که نتایج. شد بررسی( 2 توان)

 .است شده داده نشان 1شماره 

 ترازوی از گرم حسب بر مرغ تخم وزن گیری اندازه برای

شد. برای اندازه  استفاده( گرم 001/0 دقت با) الکترونیکی

 دستگاه توسط کهرا  هاییمرغگیری ارتفاع سفیده، تخم

 تمیز و صاف بشقاب درون شدند شکسته سنج استحکام

 دستگاه) سنج ارتفاع توسط دقیقه 5 از بعد و قرار داده

 گرفتصورت گیری اندازه میلیمتر 001/0 دقت با و( هاو

از  هاو واحد محاسبه برای(. 1998 همکاران و ژاکولین)

 (.1386 صادقی و پوررضا)رابطه زیر استفاده شد 

 

HU = log((
AH − (√G(30EW0/37 − 100

100
) + 1/9 

 

 ،10 مبنایبر لگاریتم log هاو، واحد HU رابطه این در

AH میلیمتر، حسب بر سفیده ارتفاعEW بر مرغ تخم وزن 

 گرم میباشد.  حسب

 کامال سفیده و شاالز از زرده، زرده توزین برای

 جدا سفیده دستی صورت به سپس ه وجداسازی شد

 در ادامه .شد میلی لیتری ریخته 50 بشر داخل در شده

 وزن( گرم 001/0 دقت با)  الکترونیکی ترازوی توسط

(. 1389 همکاران، و بگلی امامقلی) گیری شداندازه زرده

 با) دیجیتالی کولیس توسط ،زرده توزین از بعد بالفاصله

 کش خط بردن فرو با زرده ارتفاع( میلیمتر 01/0 دقت

 کولیس انتهای که زمانی زرده، مرکز در کولیس وسطی

 میلی برحسب و قرائت ،کرد برخورد زرده برآمدگی به

 شد.  گزارش متر

 10 و 7 بافر توسط متر pH زرده، ابتدا pHبرای تعیین 

 بشر داخل در زرده گرم 2 حدود سپس و شده کالیبره

 تا را زرده و مقطر ریخته آب آن برابر 9 و شده ریخته

 تا دقیقه پنج برقی همزن توسط سپس و رقیق برابر 10

 در شده ایجاد کف که زمانیدن مخلوط وش یکنواخت

 داخل در متر pH سنسور ،رفت بین از تقریبا زرده باالی

 ثابت متر pH در موجود عدد که وزمانی شده گذاشته آن

اندازه  زرده، pH مانند نیز سفیده pH. بت شدث عدد شد

 .گیری شد

 مورد صفات آماری تحلیل و تجزیه روش

 مطالعه
 ژنتیکی اثرات بر عالوه تولیدی صفات فنوتیپی بروز در

 عوامل این. هستند دخیل نیز دیگری عوامل ،حیوان خود

 تغییرات از بخشی که هستند محیطی فاکتورهای همان

 این در. میدهند اختصاص خود به را صفات فنوتیپی

 صفات بر موثر شده شناخته اثرات بودن دارمعنی تحقیق

 سطح با  SAS افزار نرم GLM رویه توسط آنالیز مورد

نوبت -اثر نسل نهایت در و بررسی 05/0 داری معنی

 بجز بررسی مورد صفات تمامی برای gh جوجه کشی یا

 اثر. شد گرفته نظر در ثابت اثرات عنوان به زرده  ارتفاع

 مادری محیط اثرات و دائمی محیط اثر و افزایشی ژنتیکی

 مورد مدل نوع به بسته و تصادفی اثرات عنوان به

 نظر مورد هایویرایش اعمال جهت. گرفت قرار استفاده

 در صفر گمشده صفات برای متغیره چند هایمدل جهت

 هایشماره گرفتن قرار هم کنار با ادامه در. شد گرفته نظر

 در .شد استخراج نسل داخل هچ ثابت اثر آنها هچ و نسل

 رکوردها اصالح نژادی تحلیل و تجزیه عملیات ی کلیه

 لحاظ بدین. باشدمی نیاز واریانس های مؤلفه برآورد

 آماری مدل باید مشاهدات یا رکورد از گروه هر برای

 اثرات آماری مدل این در. گرفت نظر در آنها برای مناسب

 (رکورد هر چگونگی یا سطح کردن مشخص برای) ثابت

 گرفته نظر در( کل واریانس تعیین برای) تصادفی اثرات و

 بوسیله مختلف صفات بین فنوتیپی همبستگی. شودمی
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 .گردید محاسبه SAS افزار نرم در PROC CORR رویه

 اصالحی هایارزش و ژنتیکی پارامترهای برای برآورد

 همه که شودمی بیزی فرض روش از استفاده با

 شده گرفته نظر در آماری مدل مجهول پارامترهای

 تصادفی متغیرهای این برای و هستند تصادفی متغیرهای

 نظر در اولیه هایتوزیع سری یك ماهیتشان به بسته

 جمع هایداده از استفاده با بعد مرحله در. شودمی گرفته

 استفاده با نهایت در و تشکیل درستنمایی تابع شده آوری

 پسین هایتوزیع درستنمایی تابع و پیشین هایتوزیع از

 برای برآوردهایی آوردن دست به. یدآمی دست به

 نمونه عددی تکنیك از استفاده با مجهول پارامترهای

 گیرینمونه این گیبس گیرینمونه روش در گیبس گیری

 این در که شودمی گیرینمونه مشخص تعداد یك برای

 نمونه مقادیر روش این در و بود دور 200000 تحقیق

 نشده پایدار سیستم هنوز اینکه بخاطر ابتدایی شده گیری

 دورهای اصطالحاً را هادوره این شوندمی حذف  است

 این و شوندمی حذف هانمونه این که نامندمی گیری قلق

 بدست برای. بود دور 10000 تحقیق این در دورها

 هم به نمونه چون معموالً نیز مستقل هاینمونه آوردن

 آوردن بدست برای نیستند مستقل و بوده وابسته

-می انتخاب را یکی نمونه تا چند هر از مستقل هاینمونه

 که شد انتخاب را یکی تا 100 هر از تحقیق این در که کنند

 بهترین انتخاب انتها در. گویند گیرینمونه فاصله این به

 هر برای انحراف اطالعات میزان معیار از استفاده با مدل

 200000 روند خروجی در که است، تولیدی صفات از یك

 کمتر که هامدل از هرکدام برای DIC. میدهد ما به دور

 ما شاخص مدل عنوان به مدل همان باشد آمده بدست

 (.1997 شفر و جامروزیك) شودمی انتخاب

 بین ژنتیکی همبستگی و پذیریوراثت تخمین برای روش

 و صفته تك هایفایل به نیاز ها داده آنالیز صفات، جهت

 دو از صفته تك هایفایل ایجاد برای. داشتیم صفته چند

 شماره پدر، شماره حیوان، شماره شامل اول فایل که فایل

 کیفی صفات و کمی صفات زمان، مدت گله، جنس، مادر،

 حیوان، جدید شماره شامل که دوم فایل و( صفات فایل)

 میباشد مادر شماره و پدر شماره حیوان، قدیم شماره

 بای مورد نظر را پارامترها کردیم. استفاده( شجره فایل)

 ،Renumf90 افزارهای نرم با برنامه اجرای

airemlf90،Renf 90.par   و Gibbs1f90.par  (میشل 

 آنالیزگردیدند.( 1999

 

 :گرفت قرار آنالیز مورد افزارها نرم این در زیر حیوانی مدل

y = Xb + Z1a + e   ( 1مدل)  

y = Xb + Z1a + W1pe + e    ( 2مدل)  

y = Xb + Z1a + Z2m + e  cov (a,m) ≠ 0   ( 3مدل)  

y = Xb + Z1a + Z2m + e    cov (a,m) =  0 (4مدل )  

y = Xb + Z1a + Z2m + W1pe + e    cov (a,m) ≠ 0  ( 5مدل)  

y = Xb + Z1a + Z2m + W1pe + ecov (a,m) = 0 ( 6مدل)  

y = Xb + Z1a + Z2m + W1pe +W2mpe+ e    cov (a,m) ≠ 0   ( 7مدل)  

y = Xb + Z1a + Z2m + W1pe +W2mpe + ecov (a,m) = 0 ( 8مدل)  

 

y =مشاهدات بردار 

b=کشی، جوجه نوبت -نسل شامل) ثابت اثرات بردار 

 (جنسی بلوغ وزن جنسی، بلوغ سن نگهداری، زمان همخونی،

a = حیوان مستقیم افزایشی ژنتیك اثرات بردار 

m = (مستقیم غیر) مادری افزایشی ژنتیك اثرات بردار 

pe = حیوان دائم محیط تصادفی عوامل اثرات بردار 

mpe =مادر دائم محیط تصافی عوامل اثرات بردار 

e = ماندهباقی عوامل تصادفی اثرات بردار 
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 مشاهدات که طرح هایماتریس : 2W و X ،1Z ،2Z،1Wو 

 مادری، ژنتیك حیوان، ژنتیك ثابت، اثرات به ترتیب به را

. نمایدمی مرتبط مادری دائم محیط و حیوان دائم محیط

 مستقیم افزایشی ژنتیکی اثر کواریانس نیز ها مدل این در

 که باشدمی حیوانی ساده مدل اول، است. مدل مادری و

 دوم مدل. باشدمی حیوانات تصادفی اثرات شامل فقط

 اثر دومین بعنوان حیوان دائمی محیط تصادفی اثر دارای

 می اثرات سایر بین همبستگی گونه هیچ بدون تصادفی

 در نیز مادری افزایشی ژنتیك اثر سوم مدل در. باشد

 سوم مدل همان که چهارم مدل. است شده اضافه مدل

 وجود قبلی مدل با مدل این در که تفاوتی اما باشد می

 و مادری ژنتیکی اثر بین کوواریانس که است این دارد

 مدل در. است شده گرفته نظر در صفر حیوان افزایشی

 افزایشی ژنتیك حیوان، افزایشی ژنتیك اثر دو هر پنجم

 بین کواریانس گرفتن نظر در با حیوان دائم محیط و مادر

 گرفته قرار حیوان افزایشی ژنتیك و مادری ژنتیکی اثر

 نظر در بدون است پنجم مدل همان ششم مدل. است

 ژنتیك و حیوان افزایشی ژنتیك بین کوواریانس گرفتن

-می مدل ترین کامل که هفتم مدل در. است مادر افزایشی

 ژنتیك حیوان، افزایشی ژنتیك اثرات شامل باشد،

 مادری دائم محیط و حیوان دائم محیط اثر مادر، افزایشی

 این با میباشد هفتم مدل همان که هشتم مدل در. باشد می

 ژنتیك و حیوان افزایشی ژنتیك بین کوواریانس که تفاوت

 برای. است شده گرفته نظر در صفر مادری افزایشی

 4) کشی جوجه نوبت ثابت اثر مرغ، تخم کیفیت صفات

 .شد گرفته نظر در رکوردگیری روز کمکی متغیر و (سطح

 بین روزهای تعداد رکوردگیری، روز از منظور

 آنجایی از. باشدمی تخم کیفیت گیری اندازه و تخمگذاری

 ظرف و نگهداری یخچال در آوری جمع از پس تخمها که

 داخلی کیفیت های شاخص گیری اندازه روز 45 مدت

 عامل این اثر رکوردگیری روز تصحیح جهت شد، انجام

 برای مدل ترین مناسب تعیین برای. گردید اضافه مدل به

 DIC اطالعاتی معیار ی وسیله به ها مدل صفت، هر

 شده آورده 2 جدول در مقایسه این نتایج .شدند مقایسه

 .است

 

 DICانتخاب بهترین مدل با استفاده از شاخص  -2جدول
 8مدل  7مدل  6مدل  5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  صفات 

 47/4648 10/4647 37/4647 52/4647 23/4667 55/4667 54/4644* 45/4662 ارتفاع سفیده

 pH 51/1226 45/1231 36/1228 40/1221 *38/1277 04/1226 23/1228 02/1223سفید

 67/188 33/187 89/185 12/184 86/183 26/180 18/177 65/175* وزن سفیده

 15/11593 50/11592 11/11594 73/11593 01/11609 61/11610 41/11591* 25/11603 واحد هاو

 71/90 82/89 17/90 60/89 50/89* 78/89 97/89 86/89 زردهارتفاع 

 pH 50/1483 41/1506 57/1492 97/1477 32/1511 55/1500 *39/1569 91/1500زرد

 41/120 97/118 38/119 75/116 37/116 12/113 37/110 11/108* وزن زرده

 

 و1 مدل از صفات بین ژنتیکی های همبستگی تخمین برای

 . گردید استفاده صفات همه برای  2

 

 

 

 نتایج و بحث
 تغییرات ضریب و معیار اشتباه حداقل، حداکثر،، میانگین

که در است  شده ارائه 3جدول در مرغ تخم داخلی کیفیت

 .پردازیمادامه به هریك از این صفات می
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 مرغان بومی آذربایجان آمارهای توصیفی صفات کیفیت داخلی تخم -3جدول
    تصف                

 شاخص 
AH YW YH YpH ApH AW HU 

 1466 1377 1452 1414 1383 1391 1463 تعداد

 90/63 26/33 39/9 44/6 59/14 43/16 47/4 میانگین

 51/98 21/43 98/9 88/6 34/17 78/20 45/8 بیشینه

 87/11 62/18 07/8 12/6 66/10 98/10 12/1 کمینه

 372/0 087/0 005/0 004/0 026/0 050/0 035/0 اشتباه معیار

 29/22 17/9 21/2 36/2 81/6 52/11 53/30 )%(ضریب تغیرات

AH)میلی متر(ارتفاع سفیده  :ApH :pH   سفیدهAW    )وزن سفیده)گرم  :HU: واحد هاو 

YW:     )گرم(وزن زردهYH   :  )ارتفاع زرده)میلی مترYpH  :  PH    زرده 

 

pH سفیده و زرده 

 تغییرچسبندگی در مهم عوامل از یکی سفیده pH در تغییر

 تخم از مدام طور به کربنیك گاز. گرددمی سفیده وکیفیت

 شود.می pHشود که این باعث باال رفتن می خارج مرغ

 زمان هر از بیشتر تخمگذاری از پس گازکربنیك تولید

 باشد باال حرارت درجه که زمانی خصوص به است دیگر

 سفیده pH  مرغ تخم از کربنیك گاز تولید علت به که

 قربانی و پورضا) رسدمی 5/9 به 6/7 از و افزایش

 بسیار اثر نگهداری زمان جمله از محیطی عوامل(. 1386

 خارج کربنیك گاز زمان مرور با چون دارد pH در باالیی

 ویوریالا. بردمی باال را زرده و سفیدهpH  مقدار و شده

 سفیده pH میزان نگهداری روز 50 در( 2009) همکاران و

 محدوده( 2005) همکاران و پاس پاپ ،13/9 تا 02/8 را

pH ( 2004) همکاران و شانگ و 64/9 تا 83/8 را سفیده

 pH و 27/9 تا 22/9 سفیده pH متفاوت هایزمان در

 و شهری. نمودند گزارش 52/6 تا 13/6 را زرده

 88/6 را زرده pH و 89/9 را سفیده  pH( 1391)همکاران

 با تحقیق این از آمده بدست مقادیر که. نمودند گزارش

 .دارد مطابقت قبلی گزارشات

 سفیده وزن و سفیده ارتفاع واحدها،
 تأثیر نگهداری زمان مرغ، تخم سفیده بودن آبکی علت به

 مرغان در( 1391) همکاران و شهری. دارد برآن زیادی

را  سفیده ارتفاع ،078/62 را هاو واحد مقدار آذربایجان

 گزارش گرم 292/33 را سفیده وزن و میلیمتر، 257/4

 در هاو واحد متوسط( 1390)سرایانی دلجوی .نمودند

 بر. نمودند گزارش 35/81 را خزک بومی مرغان توده

 بومی مرغان در نیز هاو واحد دیگری تحقیق نتایج اساس

 87-8/78) تجاری مرغان از کمتر( درصد 69/70) یزد

 در سفیده کیفیت بودن پایین نشانگر که بود( درصد

(. 1389 همکاران و بگلی امامقلی) است یزد بومی مرغان

 تحقیق این در آذربایجان بومی مرغان در هاو واحد

 از االترب و( 2009) همکاران و ویوریالا گزارش از ترپایین

 پایین علت که است( 1392)همکاران و شهری گزارش

 اثرات گذاری ثیرتا توانمی را هاو واحد مقدار بودن

 زمان و جنسی بلوغ وزن جنسی، بلوغ سن همخونی،

 کمتر تحقیق این در سفیده ارتفاع. گرفت نظر در نگهداری

 همکاران و کنر و( 2010) همکاران و جونز گزارشات از

 این کیفیت بودن پایین دهنده نشان که باشدمی( 2006)

 انتخاب است بهتر صفت این بهبود برای و باشدمی صفت

 در .باشد پایین سفیده باکیفیت هایمرغ حذف جهت در

 بر مرغ سن(  1390)همکاران و سرایانی دلجوی تحقیقات

 با  نتیجه در و داشته داریمعنی اثرفیده س وزن روی

. کندمی پیدا افزایش نیز آلبومین وزن مرغ سن افزایش

 وزن ،(1390)همکاران و سرایانی طبق گزارشات دلجوی

 دارد آلبومین وزن روی بر داریمعنی اثر نیز  مرغ
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 افزایش نیز آلبومین وزن مرغ، وزن افزایش با که بطوری

 وزن و سن افزایش با چون گفت میتوان که کندمی پیدا

 وزن نتیجه در میشود بزرگتر تولیدی مرغ تخم مرغ

 به توجه با تحقیق این در که. کندمی پیدا افزایش آلبومین

 به نسبت را سفیده وزن کاهش نگهداری زمان تآثیر

 روی از سفیده کیفیت .باشدمی توجیه قابل قبلی گزارشات

 کیفیت هاو رابطه توسط که شودمی سنجیده آن ارتفاع

-مرغ میتوان ترتیب این به. گیردمی قرار سنجش مورد آن

 از را دارند پایین غلیظ سفیده درصد با مرغ تخم که هایی

 زیادتر آنها غلیظ سفیده درصد که افرادی و حذف گله

  .یابد افزایش سفیده کیفیت تا کرد انتخاب را است

 وزن زرده زرده ارتفاع
 و w36 سفید هایالین نژاد دو در( 2006) همکاران و کنر

 45/41 و 60/18 ترتیب به را زرده عرض  سفید بوونس

برای  را زرده وزن( 2008) چرین .نمودند میلیمترگزارش

برای ( 1391) شهری. آورد بدست گرم81/18 نژاد کاب

 زرده ارتفاع وگرم  876/16 را زرده وزنمرغان بومی، 

ی و سرایان دلجوی. نمودند گزارش مترمیلی 569/14 را

 خزک مرغ در زرده وزن متوسط(  1390)همکاران 

 در زرده وزن متوسط کردند. گزارش گرم 20/14را

 امامقلی) است شده گزارش گرم 1/12 یزد بومی مرغان

در مقایسه  زرده ارتفاع و وزن(. 1389 همکاران و بگلی

 زمان طول قبیل از عواملی که بود پایینیا دیگر گزارشات 

 این کاهش باعث میتواند و سویه نژادتفاوت  نگهداری،

 روی بر جنسی بلوغ سن تحقیق این در .باشد شده صفات

 به توجه با که مرغ سن مورد در. است موثر زرده وزن

 وزن نتیجه در شودمی بزرگتر هامرغ تخم سن افزایش

 سن با مرغان در حالیکه در یابد می افزایش نیز زرده

 نیز زرده وزن کوچك هایمرغ تخم گذاشتن دلیل به پایین

 وزن بر معنی داری تاثیر نیز مرغ وزن. بود خواهد کم

 اندازه مرغ وزن افزایش با چون که دهدمی نشان را زرده

 قابل نیز( 1386)پوررضا و صادقی  میرود باال مرغ تخم

 . باشدمی توجیه

 و ژنتیکی همبستگی و وراثت پذیری برآورد

تخم مرغ با  داخلی کیفیت صفات فنوتیپی

 استفاده از مدل حیوانی چند صفتی
پذیری صفات را صفتی عالوه بر اینکه وراثتمدل چند 

کند بلکه همبستگی محیطی، ژنتیکی و فنوتیپی برآورد می

 هایهمبستگی و پذیری وراثت کند.را نیز محاسبه می

 تخم داخلی کیفیت به مربوط صفات فنوتیپی و ژنتیکی

 وراثت کمترین .است شده آورده 5و 4جدول  در مرغ

-وراثت بیشترین و (21/0)هاو واحد به مربوط پذیری

( بود. 93/0ارتفاع زرده ) صفت به مربوط پذیری

هاو را پذیری واحد( وراثت1391نسب و همکاران)صالحی

پذیری این علت پایین بودن وراثتتخمین زدند.  24/0

صفت را میتوان تاَثیر ژنتیك محیط دائم به عنوان اثر 

عنوان و زمان نگهداری به  Bwsmهمخونی،  وتصادفی 

 ارتفاع صفات پذیریوراثت  کووریت درنظر گرفت.

و  142/0حاضر )به ترتیب  تحقیق در زرده وزن و سفیده

-( در مرغ2010( کمتر از تحقیق ولس و همکاران)262/0

 امامقلی تحقیق ( و47/0و  55/0گذار )به ترتیب های تخم

های بومی یزد )به ترتیب ( در مرغ2010همکاران ) و بگلی

( و برای وزن زرده بیشتر از تحقیق 24/0و  60/0

شد  زده ( تخمین11/0( )1391نصب و همکاران)صالحی

-( می53/0( )1391و کمتر از گزارش شهری و همکاران)

 سفیده وزن و زردهصفات ارتفاع  پذیریوراثت  باشد.

( 184/0و  467/0بومی آذربایجان )به ترتیب  مرغان در

 )امامقلی ومی یزدمرغان ب زرده بیشتر ازبرای ارتفاع 

 ( و مرغان بومی اصفهان37/0) (2010همکاران، و بگلی

(و برای وزن 17/0( )1391نصب و همکاران)صالحی

 و بگلی )امامقلی یزد های بومیسفیده کمتر از از مرغ

های بومی ( و بیشتر از مرغ38/0) (2010همکاران

تخمین  (14/0( )1391نصب و همکاران)صالحی اصفهان

 در سفیده وزن و زرده وزن برای پذیری زده شد. وراثت

 هارتمن. گردید برآورد 61/0 و 32/0 ترتیب به خزک مرغ

 و زرده وزن برای را پذیری وراثت ،(2003) همکاران و
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. کردند برآورد 57/0 و 43/0 ترتیب به سفیده وزن

 برای پذیری وراثت (1386) همکاران و فرزین همچنین

 با تقریبا مقدار این که کردند، گزارش 29/0 را زرده وزن

 در. است مشابه حاضر تحقیق در آمده دست به اعداد

 وزن سفیده، ارتفاع برای پذیری وراثت دیگری تحقیقی

 به ایهقهو تخم مرغان در زرده وزن و هاو واحد سفیده،

 و زانك)زدند تخمین 41/0 و 45/0 ،59/0 ،51/0 ترتیب

 (. 2005 همکاران

 

 ترین ساده اساس بر( قطر پایین(همبستگی فنوتیپی و  )قطر باالی) ژنتیکی همبستگی ،)قطر روی)ی پذیر وراثت-4جدول

 کیفیت داخلی تخم مرغ به همراه خطای استاندارد صفات در (1 مدل(  مدل

 هاو واحد زرده ارتفاع  وزن زرده ارتفاع سفیده وزن سفیده وزن تخم مرغ صفات

 071/0±07/0 385/0±017/0 542/0±020/0 272/0±014/0 862/0±025/0 0/0±015/39 وزن تخم مرغ

 122/0±010/0 045/0±006/0 069/0±007/0 297/0±014/0 0/0+016/370 870/0±023/0 وزن سفیده

 972/0±027/0 054/0±006/0 061/0±007/0 0/0±013/250 181/0±010/0 -006/0±00/0 ارتفاع سفیده

 -041/0±00/0 728/0±023/0 0/0±019/50 -317/0±00/0 113/0±008/0 576/0±018/0 وزن زرده

 009/0±00/0 0/0±025/930 180/0±010/0 103/0±008/0 130/0±009/0 192/0±011/0 زرده ارتفاع 

  0/0±012/21 068/0±006/0 -352/0±00/0 970/0±024/0 053/0±00/0 -129/0±00/0 واحد هاو

 

اساس  بر )قطر پایین( فنوتیپی  و همبستگی  )قطر باالی( ژنتیکی  همبستگی ،)قطر روی( پذیری  وراثت-5جدول

 کیفیت داخلی تخم مرغ به همراه خطای استاندارد ( برای صفات2 مدل(

 واحد هاو زرده ارتفاع  وزن زرده ارتفاع سفیده وزن سفیده وزن تخم مرغ صفات

 413/0±009/0 413/0±016/0 583/0±019/0 218/0±014/0 864/0±025/0 207/0±011/0 مرغوزن تخم 

 072/0±011/0 090/0±003/0 120/0±004/0 243/0±015/0 184/0±011/0 870/0±023/0 وزن سفیده

 969/0±027/0 044/0±027/0 046/0±00/0 142/0±009/0 181/0±010/0 -006/0±00/0 ارتفاع سفیده

 -052/0±00/0 720/0±022/0 262/0±013/0 350/0±013/0 113/0±008/0 576/0±018/0 وزن زرده

 000/0±00/0 467/0±018/0 180/0±010/0 -261/0±00/0 130/0±009/0 192/0±011/0 زرده ارتفاع 

 126/0±009/0 068/0±006/0 -352/0±00/0 103/0±008/0 053/0±00/0 -129/0±00/0 واحد هاو

 

 همبستگی

 2و 1 مدل دو از مرغ تخم داخلی کیفیت صفات مورد در

 مدل به نسبت بودن ترکامل دلیل به 2 مدل که شد استفاده

 با زرده وزن ژنتیکی همبستگی .گرفت قرار بحث مورد 1

 و بگلی امامقلی. بود (72/0)باال و مثبت زرده، ارتفاع

 این( 1391)همکاران و بسنصالحی و( 2010) همکاران

 ترتیب به اصفهان و یزد بومی مرغان جمعیت در را مقدار

 و سفیده ارتفاع با سفیده وزن. زدند تخمین0 /63 و 31/0

 و 243/0ترتیب به) مثبت ژنتیکی همبستگی هاو، واحد

 ژنتیکی همبستگی  زرده ارتفاع و زرده وزن با و( 072/0

 و والنسکی. داد نشان( 090/0و 012/0 ترتیب به) مثبت

 از سویه 10 روی بر هایمطالعه در( 2007) همکاران

 سفیده وزن ژنتیکی همبستگی میانگین گوشتی، هایمرغ

 01/0 و 18/0 ترتیب به را زرده وزن و سفیده ارتفاع با

 مرغان در( 1391)همکاران و نسبصالحی. آوردند بدست

 و سفیده ارتفاع با سفیده وزن همبستگی اصفهان بومی

 ارتفاع و وزن با و ، -28/0 و -06/0 ترتیب به را هاو واحد

 تخم هاو واحد. زدند تخمین 21/0 و 37/0 ترتیب به زرده

 با ژنتیکی نظر از آذربایجان بومی مرغان جمعیت مرغ
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 تا 00/0) مثبت همبستگی تخم، داخلی کیفیت صفات اکثر

 (-052/0 تا   -78/0) منفی ضعیف  همبستگی یا و( 97/0

 با زیادی حدود تا صفت این اساس بر انتخاب داد، نشان

 بقیه در تغییر عدم و صفات از بعضی ژنتیکی بهبود

 بیشترین. بود خواهد همراه تخم داخلی کیفیت صفات

 و سفیده ارتفاع صفات بین فنوتیپی مثبت همبستگی

 بین فنوتیپی منفی همبستگی بیشترین و( 97/0)  و واحدها

 که شد مشاهده(  -35/0)  هاو واحد و زرده وزن صفات

 بومی مرغان در(  1388) همکاران و بگلی امامقلی نتایج با

 مرغ تخم سفیده وزن و مرغ تخم وزن. دارد مطابقت یزد

 اکثر با ژنتیکی نظر از آذربایجان بومی مرغان جمعیت

 از ترتیب به و مثبت همبستگی تخم، داخلی کیفیت صفات

 .داد نشان(  86/0 تا 21/0)

 مدل هردو در هاو واحد و زرده وزن ژنتیکی همبستگی

 نتیجه مشابه که شد برآورد(  -05/0 و -04/0) منفی

 و هدایا. باشدمی( 2010) همکاران و بگلی امامقلی

 - 0/ 35را ژنتیکی همبستگی نژاد دو در( 2012) همکاران

 و زرده وزن ژنتیکی همبستگی .نمودند گزارش-20/0 و

 نتایج از کمتر که شد برآورد( 58/0) مثبت مرغتخم وزن

 و هدایا ،(2010) بگلی امامقلی  ،(2005) همکاران و زانگ

 از بیشتر و( 1995) همکاران و چنج و( 2012) همکاران

 همبستگی. است (1391) همکاران و نسب صالحی نتایج

 برآورد( 57/0) مثبت مرغتخم وزن و زرده وزن فنوتیپی

)  است قبلی گزارشات محدوده از کمتر که شد

  ،(2005) همکاران و زانگ ،(2000) اسکوت و سیلورسیتی

 و هدایا ،(2004) ابراهیم و سلیم ،(2010) بگلی امامقلی

 و چنج و(  2011) التایب و یوسف ،(2012) همکاران

 بین فنوتیپی مثبت همبستگی بیشترین ((.1995) همکاران

 بیشترین و( 87/0) سفیده وزن و مرغتخم وزن صفات

 واحدهاو و زرده وزن صفات بین فنوتیپی منفی همبستگی

 همکاران و سرایانی دلجوی .شد مشاهده( -35/0)

 میزان باالترین خزک بومی مرغان در( 1390)

 وزن و هاو واحد بین ژنتیکی و فنوتیپی هایهمبستگی

 ترتیب به میزان این که کردند گزارش مرغ،تخم سفیده

 همبستگی میزان باالترین. گردید برآورد 99/0 و 97/0

 ترتیب به سفیده ارتفاع و هاو واحد بین ژنتیکی و فنوتیپی

(. 2005 همکاران و زانك) شد زده تخمین 98/0 و 97/0

 صفات بین ژنتیکی و فنوتپی همبستگی میزان همچنین

 و 20/0 ترتیب به خزک مرغ در زرده وزن و سفیده وزن

 (.1390 همکاران و سرایانی دلجوی) شد برآورد 10/0

 
 مورد استفاده منابع

 ،. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی یزد1388 ،عباسی م. عو حسنی س ،داران سزره ،بگلی حامامقلی

 .70-63 ، صفحه های4شماره ،مجله علوم دامی

هایی اجرایی طرح ملی مراکز ها و روش. گزارش اداره کل پرورش و اصالح نژاد طیور و زنبور، اهداف، دستورالعمل1376 ،بی نام

 معاونت امور دام، وزارت جهاد سازندگی. ،پشتیبانی مرغ بومی

 انتشارات ارکان دانش. اصفهان. ،مدیریت پرورش طیور .1386 ،ج و صادقی ق. ع پور رضا

دانشگاه  ،دانشکده کشاورزی ،. تعیین صفات کیفی تخم مرغ در مرغ بومی خزک. پایان نامه کارشناسی ارشد1390 ،دلجوی سرایان ج

 زابل.

  .464 صفحه تبریز دانشگاه انتشارات،دامی علوم در آن کاربرد و ژنتیك ترجمه ی در . 1383 ،ن پیرانی و ج شجاع

 .50موسسه تحقیقات دامپروری کشور، پژوهشی شماره  ،. شناسایی و اصالح نژاد مرغان بومی ایران1364 ،شمسائی ا ه

نمایی مرغان بومی آذربایجان با روش حداکثر درست. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات کمی و کیفی تخم 1391،بابا ل شهری قره

 دانشگاه تبریز. ،ی کشاورزیهدانشکد ،نامه کارشناسی ارشد(. پایانREMLمحدود شده)
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مرغ، وزن زرده و ترکیبات آن در . برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن تخم1389 ،ن اعظ ترشیزی ر و امام جمعه کاشانو ،ن فرزین    

 .25-30، صفحات2شماره مجله ژنتیك نوین.  یك گله مرغ مولد گوشتی.

 استان بومی مرغهای صفات اقتصادی برخی برای بزرگاثر ژنهای ردیابی و ژنتیکی پارامترهای . برآورد1391 ،م بنسصالحی  

دانشگاه علوم کشاورزی و  ،نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم دامیآماری. پایان مختلف روشهای از استفاده با اصفهان

 منابع طبیعی گرگان.

دانشگاه  ،کارشناسی ارشد پایان نامه ،. برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در مرغان بومی مازندران1378 ،ح کیانی منش

 مازندران.

 .548 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران صفحه ،چاپ اول ،. آشنایی با ژنتیك کمی )ترجمه(1377 ،م ولی زاده م و مقدم
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Abstract 

BACKGROUND: Study of heritability, genetic and phenotypic correlations of internal egg quality 

traits. OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate of heritability, genetic and phenotypic 

correlations of internal egg quality traits in Azerbaijan native fowls. METHODS: Statistical models 

for all traits were fitted using GLM procedure of SAS software. Fixed effects including generation 

and incubation time were significant (P < 0.01) for all traits except for yolk hright. In the first section, 

eight univariate animal models were compared for estimation of heritability and other genetic 

parameters and the most appropriate model for each trait was determined based on deviance 

information criterion (DIC). The genetic and phenotypic correlations between certain traits were also 

estimated through a multivariate animal model. RESULTS: Results showed that direct heritability 

estimations for egg quality traits ranged from 0.12 for Haugh unit to 0.46 for yolk depth. There were 

high positive genetic and phenotypic correlations between albumen height and Haugh unit (0.96) as 

well as between egg weight and albumen weight (0.87). CONCLUSIONS: Egg quality traits 

especially Haugh unit as a trait in the selection index, could be useful to improve internal egg quality 

in eggs of Azerbaijan native fowls. 
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