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 چکیده

 68052با   تعلاقهفتگی مرغان بومی خراساان رواو م مهشت  سن رکورد وزن بدن در 68052 تعداد در این تحقیق از 

م باود آور  شاد جما  5355تاا  5358هاا  نسا  باین ساا  چهاارمرغ( ک  طی  6332خروس و  236جوج  )نتاج قطع  

سم متغیر همارا  وزن بادن در سان جن -هچ -نس  م اثر ثابت گرو  همزمانمورد استفاد  در مد  حیوانیاستفاد  گردید. 

 5پاییر  وزن بادن در سان وراثات. نداثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادر  گنجاند  شدهمچنین روزگی و یک

گارم  6005/3ها و برا  ماد گرم  5360/2ها  نر هفتگی از وزن تولد برا  جوج  5وریب تابعیت وزن  .بود 36/0هفتگی 

واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم و ماادر  وجود داشت. ( >05/0P) دارب  لحاظ آمار  بین دو جنس تفاوت معنیک   بود

 نسا  چهااراصالحی طی ها  میانگین ارزشتغییرات بود.  -22/332ها و کواریانس بین آن 36/333و  25/6026ب  ترتیب 

وزن بارا  پاییر  مناساب رغم باا  باودن وراثاتعلی ک  شدگیر  نتیج از نتایج حاص   .بودندار معنیب  لحاظ آمار  

 .نبود  استچندان مؤثر  مبرا  صفت مزبورهفتگیم انتخاب ژنتیکی  هشت

 

 پییر م وراثتخراسان م مرغان بومیوزن ارزش اصالحیم صفتکلیدی:  هایهواژ
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 مقدمه

حیوانات و گیاهان بومی ب  عنوان سرمای  ملی و      

شوند و حفظ هر کشور محسوب می راهبرد ذخایر 

مرغان  و تکثیر آنها از اهمیت زیاد  برخوردار است.

هاا  ژنتیکای پایا  بارا  برناما ذخایر بومی ایرانم 

شاوند و اصالح نژاد در زیستگا  خود محساوب مای

تار  تواناد مبناا  دقیاقق این ذخایر میشناخت دقی

هی دها  اصالح نژاد  در آیند  و نتیج برا  برنام 

تاار و اسااتفاد  بهیناا  از مناااب  کوتااا  آنهااا در زمااان

)میرحساینی  موجود در جهات افازایت تولیاد گاردد

5322    .) 

هاا  طبیعای را در از گلا  %50پرندگان بومی حدود 

-دهند. در مقایسا  باا گونا آفریقا و آسیا تشکی  می

تولیاد کننادگان  طیاور باومی عمومااً ،ها  اماروز 

. در شاوندمحساوب مای گوشت و تخم مارغوعیف 

نتیج م آنها در بسیار  از کشاورها  توساع  یافتا  

در  شاوند.ها  تجار  جاایگزین مای  سوی بوسیل 

دهای برا  افزایت بهار  روشبرخی از کشورها این 

   متمااد هاابارا  دها روستایی  ها امان تحت س

اما در بهبود قابلیت سازگار  ناموفق بود  مدنبا  شد

(. در حقیقاتم ایان امار یا  6002کاران )تکلولد و هم

یااور تهدیاد جااد  باارا  تناوک ژنتیکاای موجااود در ط

طیاور باومی  (.6003شد )بسابس بومی محسوب می

مقایسا  باا  درنرخ رشد و تولید تخم پایینم رغم علی

 عمومااًروستایی  ها ها  تجار  تحت سامان وی س

ساط  نگهادار   توانااییو  هامقاومت ب  بیمار در 

تغیی  واعیف و دماهاا  شرایط عملکرد با تر تحت 

پیشارفت  (. 5353)هورست  بهتر هستند ممحیطی با 

هاا  ساز در بهبود عملکرد مرغان بومی با شناختن 

و اساتفاد  آنهاا  یمثلمؤثر بر صفات تولید  و تولید

د صحی  پارامترها  ها  مناسب برا  برآوراز مد 

تار خواهاد صالحی سری ارزش ابینی پیتژنتیکی و 

 (.5355)قربانی  بود

 بارا عاات با  عما  آماد  مجموعا  مطال مب  طاور کلای     

 متااوان باا  دو گاارو بااومی ایااران را ماای انشناسااایی مرغاا

ها  معطوف در جهت ارزیاابی رشاد و تاوان تولیاد فعالیت

 گیار  تفکی  نماودمطالعات مربوط ب  قدرت تخم گوشت و

هفتگایم سان و  56و  5در سانین  وزن بادن (.5338کمالی )

بار اسااس وزن بلوغ جنسیم تعداد و وزن تخم مرغ تولید  

اقتصاد  در مرغان ترین صفات مهمجزو ارزش اقتصاد م 

  (.5325)کیانی منت  شوندبومی شناخت  می

ر مطالعاا  رو  دو نساا  مرغااان ( د5355نویااد  زاد  )     

 در وزن بدناسانم میانگین و انحراف معیار صفت خربومی 

پاییر  را بارا  و وراثت گرم 26/862±02/505هفتگی را  5

گاازارش کاارد  اساات.  قربااانی و  25/0±03/0ت ایاان صااف

 58هاا  مرباوط با  ( در مطالعا  رو  داد 5353کاران )هم

نس  مرغان بومی استان فاارس باا ماد  دام چناد صافتیم 

گازارش  گارم 83/882هفتگی را  5میانگین ک  وزن بدن در 

دناا  برآورد کردند. 32/0 را تاین صفپییر  ند و وراثتکرد

هفتگای را بارا   5( میاانگین صافت وزن 6050و همکاران )

پییر  این صافت را در و وراثت 5/625مرغان بومی اتیوپی 

 .ندبیان کرد 52/0جمعیت فوق 

 اجاازا  دقیااق اصااالح نااژاد م باارآوردهااا  برناماا در      

بینای و ژنتیکای بارا  پایتفناوتییی ا کواریاانس  واریانس

هاا  انتخااب در جهات ها  اصالحی و تنظیم برناما ارزش

حداکثر نمودن بهبود ژنتیکای صافات خاار در باین ساایر 

 (.5353؛ را  و هیا  5325)باالمر اسات نیااز صفاتم ماورد

هاا  واریانس و کواریانس صافات از گااماجزا  آگاهی از 

است. از طرفیم  ح نژاد نخستین در طراحی هر برنام  اصال

مطالع  روند ژنتیکی نیز یا  شااخم مهام بارا  ارزیاابی 

خاار ژاد  اعما  شد  در مورد ی  صفت ن برنام  اصالح

باشااد. مطالعاا  رونااد طاای یاا  دور  زمااانی مشااخم ماای

ژنتیکیم راندمان فرآیند انتخااب و تغییارات ژنتیکای صافات 

انتخاااب شااد  در طااو  زمااان را نشااان داد  و منجاار باا  

-  اشتباهات صورت گرفت  طای فرآیناد انتخااب مایتصحی

کا  هادف از با توج  ب  این (.6003)گروسو و همکاران  شود

ژاد  افزایت سود از طریق بهبود ن اجرا  هر برنام  اصالح
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سط  ژنتیکی ی  یا چند صفت مورد نظر مای باشادم 

بینای برآورد پارامترها  ژنتیکی و پیت  زم است با

پیشارفت ژنتیکای را  میوانااتدقیق ارزش اصالحی ح

 (.5330)ون ول   ارزیابی نمود

در رابط  باا پاایت تغییارات از آن جا ک  تاکنون      

ژنتیکی مرغان بومی خراسان برا  صفت وزن بادن 

این تحقیق  مهفتگی تحقیقی اجرا نشد  است 5در سن 

هدف ارزیابی تغییارات ژنتیکای ناشای از انتخااب با 

در مرغان بومی خراساان هفتگی  5برا  صفت وزن 

 .اجرا گردیدروو  

 

 هامواد و روش
 

 تاریخچه و محل اجرای طرح

مرکز اصالح نژاد و تکثیر مرغ بومی خراسان در      

روز  را عملیات تولید و توزی  جوج  ی  5322سا  

در  5322در منطق  گلمکاان مشاهد آغااز و تاا ساا  

فعلی همان مح  فعالیت نمود. شروک فعالیت در مح  

باشدم در سا  چناران می -جاد  مشهد 8ک  کیلومتر 

)ک  از مرغان برا  تشکی  نس  پای   آغاز شد. 5325

آور  شاد  از سراسار خراساان ایجااد بومی جما 

خاروس انتخااب و با   50مرغ و  500تعداد اند( شد 

هاا  بعاد  از طریاق اصلی منتق  شدند. نسا سالن 

ایجااد شادند. در  گان نس  پای آمیزش تصادفی پرند

ها  مرباوط با  صافات وزن ها  بعد م رکوردنس 

هفتگایم سان بلاوغ  56و  5روزگیم ی سنین بدن در 

در هنگاام بلاوغم میاانگین وزن  مرغجنسیم وزن تخم

هفتگاای و میااانگین وزن  36و  30م 65ماارغ در تخاام

انداز  گیر  شد. باا  مهفت  تولید 56مرغ در طو  تخم

صالحی برآورد شد م هار ساا  ها  اتوج  ب  ارزش

تعداد  مرغ و خروس ب  عنوان مولادین نار و مااد  

خصاات بردار  انفراد  و ثبات مش انتخاب و رکورد

نسبت انتخاب اعما  شد   .  استا  انجام شدشجر 

و  %8دود در مرکز اصالح نژاد خراسان برا  نرها ح

ک  در نهایات  ب  طور  .بود %20ها حدود برا  ماد 

قطعاا  خااروس  50قطعاا  ماارغ و  500نساا  تعااداد در هاار 

انتخاب شد و برنام  آمیزشی با  صاورت هار خاروس با  

      .  استددیمرغ اجرا گر 50ازا  

 ژوهشهای پداده

 5 سان رکورد وزن بادن در  68052از  مدر این پژوهت     

 68052با   تعلاقهفتگی مرغان باومی خراساان رواو م م

نسا  باین  2غ( ک  طی مر 6332و خروس  236جوج  )نتاج 

م استفاد  شاد. بود  آور  شد  جم 5355تا  5358ها  سا 

بان  اطالعااتی فااکس پارو افزار توسط نرمها ویرایت داد 

 منس م هچ. برا  بررسی اثرات محیطی انجام شد 2/6نسخ  

نارم  ازهفتگای  5روزگای بار صافت وزن و وزن یا جنس 

)باا در  5 خاتلطرویا  ماد  م( 5/3)نسخ   SASافزار آمار  

 اجازا . شداستفاد  و مادر(  نظر گرفتن اثرات تصادفی پدر

روش حداکثر درستنمایی   ب پییر  صفتواریانس و وراثت

بارآورد  DFREMLافازار م باا اساتفاد  از نارم6محدود شد 

زیاار  حیااوانی هاا از مااد داد ژنتیکاای  گردیاد. باارا  آنااالیز

   :شداستفاد  
lijke + km + ja + lijkBW + iGHS + µ = lijky 

 

 :فوق مد  در

yهفتگی 5وزن  : مشاهدات مربوط ب  صفت   

µمیانگین ک  صفت : 

GHS جنس -هچ -: اثر ثابت گرو  همزمان نس 

BW روزگی : متغیر همرا  وزن بدن در سن ی 

a اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی مستقیم : 

:m  اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی مادر 

 ²σ  :e با میانگین صفر و واریانس ماند اثرات باقی

غیار   mو a اثرات تصاادفی  در مد  مزبورم کواریانس بین

 صفر در نظر گرفت  شد. 

  اصااالحیارزش  3اریااب خطاایبهتاارین پاایت بیناای نااا     

توسط نرم افزار هفتگی  5وزن بدن در  تصفبرا  پرندگان 
                                                           

1 - Mixed model procedure 

2 - Restricted maximum likelihood (REML) 

3 - Best linear unbiased prediction (BLUP) 
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د ت ماااد  مخاااتلط معاااا از طریاااق حااا مااایکور )

 مد.  دست آب (هندرسون

 

 نتایج و بحث

مرغااان بااومی  هفتگاای 5 وزن باادن درمیااانگین      

 از کا  بیشاترود گارم با 225/822 خراسان رواو 

گزارش شد  توسط  گرم( 63/205مرغان بومی یزد )

مرغااان بااومی م (5355و همکاااران )بگلاای امااامقلی

گزارش شد  توساط ساراج گرم(  86/865مازندران )

 83/882فاارس ) مرغان باومی و( 5352و همکاران )

( 5353توسط قربانی و همکااران )گزارش شد  گرم( 

 گاارم( 2/203و کمتاار از مرغااان بااومی اصاافهان )

( 5353گزارش شد  توسط حسین زاد  و همکااران )

هفتگی مرغان  5مقایس  صفت وزن بدن در سن  .بود

 با مرغان بومی یزد و فاارسبومی خراسان روو  

دور  ن رشاد در دهد کا  میازاینشان م و مازندران

تواناد این امر مای است.پرورش در این مرکز بیشتر 

بااومی ژنتیکاای بااا تر مرغااان  ظرفیااتتااا حااد  باا  

ر ( د5355نویاد  زاد  ) .خراسان نسابت داد  شاود

خراسانم میانگین مطالع  رو  دو نس  مرغان بومی 

هفتگاای را  5 در و انحااراف معیااار صاافت وزن باادن

د  است.  قربانی و گزارش کر گرم 02/505±26/862

ها  مربوط ب  ( در مطالع  رو  داد 5353کاران )هم

نس  مرغان بومی استان فارس با ماد  دام چناد  58

 83/882هفتگی را  5صفتیم میانگین ک  وزن بدن در 

( میاانگین 6050دنا و همکااران ) .گرم گزارش کردند

بارا  مرغاان باومی اتیاوپی  هفتگی را 5صفت وزن 

 دند.بیان کر 5/625

 منشان داد  شاد  اسات 5طور ک  در شک   همان     

هفتگای  5صافت وزن بادن در تصحی  شد  میانگین 

دوم ب  طور محسوسی کاهتم آنگاا   از نس  او  تا

از نس  دوم تا چهارم دوبار  شروک ب  افزایت کرد  

بعد از نس  ساوم با  مقادار اولیا  در نسا   و تقریباً

  چهارم ب  بیشاترین او  برگشت  و در نهایت در نس

بر اسااس بررسای با  نس  رسید  است.  2مقدار خود طی 

در پرنادگان افات میاانگین وزن بادن عماد  دلی  عم  آمد م 

برتار در برنام  انتخاب افراد ب  موق  عدم اجرا   منس  دوم

 سن مزبور بود  است.

م روناد 5براساس ورایب تابعیت ارائ  شاد  در جادو       

 5روزگی ب  عنوان متغیر همرا  بر وزن ی  وزن بدن در اثر

-ها  دارا  وزن ی فتگی مثبت است بدین معنی ک  جوج ه

هفتگی بیشتر  نیز دارناد. بادین ترتیاب  5روزگی با م وزن 

 5یابادم وزن یگرم افزایت م 5ک  وقتی وزن تولد جوج  نر 

با  دلیا   شاود.گرم بیشتر مای 5360/2ن ب  انداز  هفتگی آ

 دار آماار  )کا  نشاان دهناد عیت مثبت و معنایوریب تاب

-باشد(م وزن تولد میهمبستگی مثبت بین دو صفت وزن می

هفتگای ماورد بینای کنناد  وزن هشاتپایت تواند ب  عناوان

اختالف وریب تابعیت بین دو جنس نار  استفاد  قرار گیرد.

شاد کا  با  لحااظ آماار  تفااوت  بارآورد 3356/0و ماد  

 (.>05/0Pاشت )دار با صفر دمعنی
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 انتخاب نسل 4 طی هفتگی 8وزن  تصحیح شده تغییرات میانگین -1شکل             

 

 در دو جنس )بر حسب گرم( روزگی از وزن یکهفتگی  8ضریب تابعیت وزن  -1جدول

 جنس وریب تابعیت انحراف معیار سط  معنی دار 

0005/0 

0005/0 

6353/0 

6865/0 

a5360/2 
b6005/3 

 نر

 ماد 

و پارامترها  ژنتیکی  کواریانس -واریانساجزا       

هفتگاای مرغااان بااومی  5صاافت وزن باادن در ساان 

با توج   ارائ  شد  است. 6خراسان روو  در جدو  

ناشای از اثار پاییر  واریانسم مقدار وراثت اجزا ب  

 5باادن در ساان  صاافت وزن باارا ژنتیکاای مسااتقیم 

-ک  مشاب  گزارشات نیا  برآورد گردید 36/0هفتگی 

مرغان بومی استان فاارس ( در 6002بین و همکاران )

 ( در مرغااان بااومی یاازد بااود.5355بگلاای )و امااامقلی

م قربانی (5355نوید  زاد  ) م(5352سراج و همکاران )

( م 6002ادینکاااا و همکااااران ) و( 5353و همکااااران )

هفتگی را با  ترتیاب  5زن بدن در سن پییر  ووراثت

در  25/0±03/0م در مرغااان بااومی مازناادران 622/0

در مرغان باومی اساتان  32/0مرغان بومی خراسانم 

هااا  گوشااتی گااردن لخاات در جوجاا  6/0 وفااارس 

را پاییر  ایان صافت با  بودن وراثت گزارش کردند.

ثبت کاما  شاجر  و شامار  موارد  نظیر توان ب  می

در رکاوردگیر  مناسب ادر هر جوج  و دقت پدر و م

. مقدار واریانس ژنتیکای افزایشای با  دسات منسوب نمود

 5( بارا  صافت وزن 6050آمد  توساط دناا و همکااران )

-و میازان وراثات 3/852هاورو اتیاوپی هفتگی در مرغاان 

پییر  بسیار کمتر از وراثت بود ک  52/0پییر  این صفت 

ن بومی خراساان رواو  برآورد شد  برا  جمعیت مرغا

 . است

پاییر  مساتقیم و ( وراثات5353صافار  و همکااران )     

هفتگی مرغان بومی مازندران را با  ترتیاب  5مادر  وزن 

از مقاادیر  کمتار برآورد کردند ک  هار دو 052/0و  665/0

 ب  دست آمد  برا  مرغان بومی خراسان رواو  بودناد.

  تجزیا  و تحلیا  کا ناد( نشان داد5353) و همکاران فتحی

صفات بدون در نظر گرفتن اثار ژنتیکای افزایشای ماادر  

ژنتیکای افزایشای  باعث برآورد بیت از حد مقدار واریانس

لیا در نظار شود. پییر  حاص  از آن میمستقیم  و وراثت

تر اجزا  واریاانس گرفتن اثرات مادر  سبب برآورد دقیق

مکاااران جسااور   و هشااود )و پارامترهااا  ژنتیکاای ماای

5335.) 
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پاییر  گازارش شاد  در تفاوت در میازان وراثات     

مطالعات مختلف برا  ی  صفت خار ممکن است ب  

)بار  تعریف صفت م نوکیمحیط شرایط دلی  تفاوت در

حسب این ک  وزن بدن در چا  سانی ماورد بررسای 

بررسی و همچناین جمعیت مورد م ساختار قرار گیرد(

هاااا  حاااداکثر شماااورد اساااتفاد  )نظیااار روروش 

   پییر  باشد.برآورد وراثتدرستنمایی و بیزین( برا  

م همبسااتگی بااین اثاارات ژنتیکاای 6طبااق جاادو       

هفتگای  5افزایشی مستقیم و مادر  برا  صفت وزن 

بارا   منفی بودن ارتباط بین اثارات مزباور منفی بود.

م در بسیار  از تحقیقاتی ک  بار رو  دام صفات رشد

یوسفی زناوز و همکااران )و طیور ( 6003)پراهارانی 

انجام شد  اسات نیاز گازارش گردیاد  اسات.  (6053

ی  امار ارتباط آنتاگونیستی فوق از نقط  نظر تکاملی 

بنااابراین   (.5326منطقاای تلقاای گردیااد  اساات )کوناادیف 

ها  اصالحی مستقیم بدون توجا  انتخاب بر اساس ارزش

 ساببشای ماادر  ب  ارتباط منفی آن با اثار ژنتیکای افزای

ها  مادر  مؤثر برا  این صفت در این شود ک  قابلیتمی

جمعیت طی هر نس  انتخاب کاهت یابد. اگرچ  این کااهت 

ب  علت کوچ  بودن اثر ژنتیکی افزایشی مادر  می تواناد 

-وجود  زم است روند تغییارات ارزشناچیز باشد. با این 

-ارزش نتیج  انتخااب بار اسااسها  اصالحی مادر  در 

 ها  اصالحی مستقیم بررسی شود.  

هااا  هفتگاای و ارزش 5ر توصاایفی صاافت وزن آمااا     

بینی شد  برا  ایان صافت اصالحی مستقیم و مادر  پیت

در جمعیاات مرغااان بااومی خراسااان روااو  در جاادو  

 .آورد  شد  است 3شمار  

 

 هفتگی 8وزن بدن در  *و پارامترهای ژنتیکی)گرم به توان دو(  کواریانس - واریانسبرآورد اجزای  -2جدول 

 

aσ² 

 

mσ² 

 

amσ 

 

pσ²  
 

ah²  
 

mh² 

 

amr 

 

25/6026 

 

36/333 

 

22/332- 

 

28/2685 

 

3623/0 

 

5236/0 

 

2255/0- 

 *aσ²واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیمم :  mσ² م : واریانس ژنتیکی افزایشی مادرamσ تقیم و مادر م : کواریانس بین اثرات ژنتیکی افزایشی مس 

pσ² واریانس فنوتیییم :ah² پییر  مستقیمم : وراثتmh² پییر  مادر م : وراثتamr ات ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادر : همبستگی بین اثر

 

بینی پیشمستقیم و مادری های اصالحی ارزش هفتگی و  8وزن برای صفت )گرم( های آمار توصیفی برخی شاخص -3جدول

 مرغان بومی خراسان رضوی به آن درمربوط شده 

 انحراف معیار بیشین  کمین         میانگین   تعداد رکورد خصوصیت

 هفتگی 5وزن 

 

68052 

 

225/822 

 

500 

 

5000 

 

503/32 

 

 332/62 322/550 -863/550 -303/0 68052 ارزش اصالحی مستقیم

 252/55 506/28 -208/88 280/0 68052 ارزش اصالحی مادر 

اصاالحی  هاا م میاانگین ارزش6بر اساس شک       

نسا   2طای  هفتگی 5وزن بدن در مستقیم و مادر  

ارزش اصاالحی مساتقیم  .انادا  نداشات قاب  مالحظ  تغییر

-نس  دوم منفیدر منفی بود  و در نس  او  هفتگی  5وزن 
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از نس  دوم تا چهارم روند  ن  چندان تر هم شد  و 

افزایشای داشات  اسات. دد  ب  لحاظ عمحسوس اما 

صفت مزباور  ارزش اصالحی مادر  مدر نقط  مقاب 

خااالف جهاات ارزش در  مهااا  یاا  تااا دوطاای نساا 

م تاا ماصاالحی مساتقیمم افازایت و پاس از نسا  دو

را نشاان داد  بسایار نااچیز  نس  چهاارم کااهت 

هااا  میااانگین ارزشتغییاارات در مجمااوکم  .اساات

با  لحااظ   نسا 2طای مساتقیم و ماادر  اصالحی 

 بود.ندار آمار  معنی

تأثیر ژنوتیپ مادر م در حقیقتم اثر ژنتیکی مادر      

نتاج عملکرد تواند بر چگونگی بر صفاتی است ک  می

 مبینی ارزش اصاالحی حیاوانمؤثر باشد. برا  پیت

مااادر  را نیااز در مااد   افزایشاای بایااد اثاار ژنتیکاای

در  مراین(. بنااب5350)امام جمع  کاشان  منظور نمود

گیرد و یاا اگار جمعیت مزبور یا انتخابی صورت نمی

گیارد ارزش اصاالحی ماادر جوجا  با  صورت مای

-عنوان مبنا  ی  انتخاب درست در نظر گرفت  نمای

باار  انتخاااب اساااس فنااوتییی دارد. شااود و احتمااا ً

رغم باا  علیرسد ک  میب  نظر اساس نتایج حاصل  

از عواما  بسایار  )ک  یکای پییر  صفتبودن وراثت

 عماالًم باشاد(اثر گیار بر میزان پیشرفت ژنتیکی مای

طی چهار نسا  تحات مطالعا  مؤثر  چندان  انتخاب

مزبور انجام نشاد  باشاد برا  صفت در این تحقیقم 

و آمیزش بین پرندگان بیشاتر با  صاورت تصاادفی 

بود  است. افزون بر آنم وجود همبستگی منفای باین 

-( نیز می6و مادر  )جدو  اصالحی مستقیم  ارزش

تواند سبب عدم وجود تغییرات منظم و مثبت ژنتیکی 

   افزایشی در طو  زمان گردد.

از آنجا کا  طیاور باومی تحات شارایط تولیاد       

-واقعی هم برا  تولید گوشت و هم برا  تولید تخام

شوندم انتخاب برا  بهباود ژنتیکای مرغ نگهدار  می

همزمان هار دو صافت را پرندگان بومی باید ب  طور 

(. وقتای یا  صافت 6050بهبود دهد )دنا و همکاران 

تواناد باا انتخااب با  پاییر  باا یی داردم مایوراثت

مالحظا   S2R = hسرعت بهبود یابد. باا توجا  با  فرماو  

یا  صافت یا  جازی بسایار ( 2hپییر  )گردد ک  وراثتمی

هار باشد یعنی ( میRمهم در میزان پیشرفت ژنتیکی صفت )

پییر  صفتی با تر باشد میزان پاسخ ب  انتخااب چ  وراثت

شاود. جازی ماؤثر یا پیشرفت ژنتیکی بیشاتر  حاصا  مای

باشاد ( میSدیگر در میزان پیشرفت ژنتیکی تفاوت انتخاب )

پاییر  کا  وراثاتبا توج  ب  ایان (.5322)ولی زاد  و مقدم 

مرغااان بااومی خراسااان هفتگاای در جمعیاات  5صاافت وزن 

دار  با  بود م اماا پاساخ با  انتخااب معنای نسبتاً روو 

تواند ب  دلی  پایین باودن مشاهد  نشد  است ک  این امر می

   تفاوت انتخاب در گل  تحت مطالع  باشد. 
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 انتخاب نسل 4طی هفتگی 8وزن مستقیم و مادری برای تغییرات میانگین ارزش های  اصالحی   -2شکل

  

 نتیجه گیری   

تاوان اظهاار اساس نتاایج تحقیاق حاوار مایبر      

 5وزن  ییر  با   صافتپبا توج  ب  وراثت  مداشت

از  مرغاان باومی خراساان رواو  جمعیات مهفتگی

د و نادار ژنتیکای مطلاوبی ظرفیات رشاد تاصف نظر

 هاا بینای ارزشتوان انتظار داشات کا  باا پایتمی

هاا و اعما  انتخااب درسات بار اسااس آن اصالحی

در ا  توان شاهد پیشرفت ژنتیکای قابا  مالحظا می

جمعیت مزبور باود و از آنجاا کا  صافات رشاد باا 

مانناد سان مثلای  و تولیاد  بسیار  از صفات تولید

باا  (5355)نویاد  زاد   همبستگی دارندبلوغ جنسی 

ایجااد سابب  تاوانبرا  این صفات مایافراد انتخاب 

عملکارد  بهبود ژنتیکی مطلوب در سایر صفات شد و

مرغان بومی این مرکز را افزایت داد و در نهایت با  

-نژاد ک  افزایت ساودآور  مای هدف اصلی اصالح

البتا  بایاد در نظار داشات کا  اگار  باشدم نائ  شاد.

ی  برا  مطلوبی  شرایطب  لحاظ ژنتیکی نرهایی ک  

زش کنند کا  وواعیت ژنتیکای هایی آمیبا ماد  دارندصفت 

هاا میاانگین ارزش ی برا  آن صفت ندارندم طی نسا مطلوب

زمانی پیشرفت ژنتیکای لیا . یابداصالحی صفت افزایت نمی

اصاالحی  ارزش ک   وجود داردبرا  صفت ا  قاب  مالحظ 

  .بینی شد  باشدپیت ییبا  صحتبا کنند  جفت آمیزش

 

 سپاسگزاری

مرکز اصالح ناژاد مارغ باومی خراساان ازآغاز تأسیس      

روااو  کاا  باا  هماات جهاااد کشاااورز  اسااتان خراسااان 

ام وزارت جهااد اماور دمحتارم روو  و با تالش معاونت 

 بارا کارشناسان آن زحمات زیااد  کشاورز  انجام شدم 

وسایل  بدینلیا اند. رکوردبردار  و مدیریت گل  متحم  شد 

مرکاز اصاالح ناژاد جهاد کشاورز  و مسؤولین محترم از 

مرغ بومی خراسان رواو  با  جهات در اختیاار گیاشاتن 

صامیمان  تشاکر و   مورد استفاد  در ایان تحقیاقم هاداد 

 .شودقدردانی می

 

 



 277                                   هفتگی در مرغان بومی خراسان رضوي 8ارزیابی تغییرات ژنتیکی ناشی از انتخاب براي صفت وزن پذیري و برآورد وراثت

  

    منابع مورد استفاده
 

  صفح . 220 انتشارات دانشگا  تهران.چاپ او . (. ترجم . اصالح نژاد دام )5350امام جمع  کاشان نم 

   . بارآورد پارامترهاا  ژنتیکای صافات مهام اقتصااد  در مرغاان 5355گلی حم زر  داران سم حسنی س و علی عباسای مم بامامقلی

 . 20تا  23م صفح  ها  2بومی استان یزد. مجل  علوم دامی ایرانم شمار  

اد  قادیمی ر و کریمای س مم جسور  مم علیجانی رم پیرانی نم شجاک جم پور طهماسبیان مم دقیق کیا حم یوسافی زناوز ام جعفار ز

. برآورد پارامترها  ژنتیکی برخی صفات مهم اقتصاد  در مرغاان باومی مازنادران باا اساتفاد  از روش بیاز . نشاری  5335

 .   526تا  523صفح  ها   2مپژوهت ها  علوم دامیم شمار  

تعیین فراسنج  ها  ژنتیکی و محیطای صافات  .5353حسین زاد  نم فیاوی جم روشنفکر  م بیگی نصیر  م و اسماعی  خانیان سم 

چهارمین کنگر  علوم دامی و آبزیان کشور. پردیس . 3620تا  3632صفح  ها  رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی اصفهان. 

  کشاورز  و مناب  طبیعی دانشگا  تهرانم کرج.

ژنتیکی صفات تولید  و تولیدمثلی طیور بومی مازندران با . برآورد پارامترها  5352سراج ام واعظ ترشیز  ر و نجاتی جوارمی ام 

  کرج.دانشگا  تهرانم . دومین کنگر  علوم دامی و آبزیان کشور. 5522تا  5525استفاد  از مد  ها  مختلف حیوانی. صفح  ها  

مهم اقتصاد  در مرغاان . بررسی اثرات عوام  مادر  بر صفات 5353صفار  مم عسگر  جعفرآباد  قم افشار م.ا و فاطمی س.جم 

چهارمین کنگر  علاوم دامای و آبزیاان کشاور. پاردیس کشااورز  و منااب  . 3052تا  3050صفح  ها   بومی استان مازندران.

 طبیعی دانشگا  تهرانم کرج.

تی یا  . اثر عوام  مادر  بر صفات تولید  و تولید مث  جوجا  هاا  گوشا5353فتحی کم واعظ ترشیز  ر و امام جمع  کاشان نم 

  . مجموع  مقا ت اولین کنگر  علوم دامی و آبزیان کشور.222تا  222 ین تجار . جلد دومم صفح  ها  

. بررسی روند تغییرات ژنتیکی صفات اقتصاد  در مرغ ها  بومی استان فارس و بررسی اثر هم خونی بر عملکرد 5355قربانی شم 

 صفح . 555 رز  دانشگا  شیراز.آنها. پایان نام  کارشناسی ارشدم دانشکد  کشاو

. برآورد وراثت پییر  و همبستگی ها  ژنتیکی و فنوتییی صافات تولیاد  در مارغ هاا  5353م .کقربانی شم کمالی م.ک و عباسی م

چهارمین کنگر  علوم دامی و آبزیان کشور. پردیس کشاورز  و منااب  طبیعای . 3528تا  3526صفح  ها  ان فارس. تبومی اس

 تهرانم کرج.دانشگا  

در مرغاان باومی مازناداران. پایاان ناما  کارشناسای ارشادم  تولیاد صافات مهام ورایب اقتصاد  . برآورد 5325م ح کیانی منت

 .مازندراندانشگا  دانشکد  علوم کشاورز  سار م 

  ان آم رساال  دکتار م . بررسی تنوک ژنتیکی کرم ابریشم ایران باا اساتفاد  از نشاانگرها  پروتیینای ود5322ضم  میرحسینی س

 دانشگا  تربیت مدرس.
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Abstract 

In the present research, a number of 25,086 weight records at week eight (W8) of native chickens of 

Razavi Khorasan belonging to 25,086 progeny (represented 432 sires and 2937 dams) during four 

generations between 2006-2009 were used. In the used animal model, fixed contemporary groups of 

generation-hatch-sex, covariable of weight at birth (W1), as well as direct and maternal additive 

genetic random effects were included. The results revealed that heritability of W8 was found to be 

0.32. Regression coefficients of W8 on W1 were estimated to be 4.192 g and 3.2008 g for male and 

female chicks, respectively which were significantly different from each other (P<0.01). Direct and 

maternal additive genetic variances were 2042.48 and 933.92, respectively and covariance between 

them was found to be -936.47. Breeding values for W8 were determined by solving Henderson's 

mixed model equations. Mean change for breeding values over four generations and two sexes were 

not statistically significant. It could be concluded that in spite of a high heritability for W8, genetic 

selection for the trait has not been effective. 
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