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چکیده
زمینه مطالعاتی :برر سی خ صو صیات ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت تخممرغ از اهمیت باالیی در ا صالحنژاد مرغهای
بومی برخوردار استتت هدف :این تحقیق با هدف تخمین وراثت پذیری و همبستتت یهای ژنتیکی و فنوتیپی این صتتفات در
مرغهای بومی اصتتفنا انجام شتتد روش کار :تعداد  1024عدد تخممرغ مربوط به نستتپ پانهدهم ،از مرکه اصتتالحنژاد
مرغهای بومی اصتتفنا جمعآوری و صتتفات کیفیت خارجی و داخ ی آننا انداز گیری شتتد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی
صفات به و سی ه ی شش مدل حیوانی و با ا ستفاد از روش حداکثر در ستنمایی محدود شد مورد برآورد قرار گرفت
نتایج :تخمین های وراثت پذیری برای کیفیت خارجی در دامنهی  0/14تا  0/38و برای کیفیت داخ ی در دامنهی  0/11تا
 0/25قرار داشتتت در مورد کیفیت خارجی ،بیشتتترین همبستتت ی مثبت ژنتیکی بین وز مخصتتو

و ضتتخامت پوستتته

( )0/93و بی شترین همب ست ی منفی ژنتیکی بین طول و شاخص شکپ تخممرغ ( )-0/81م شاهد شد همچنین در مورد
کیفیت داخ ی ،بی شترین همب ست ی مثبت ژنتیکی بین ارتفاع سفید و واحد هاو ( )0/99و بی شترین همب ست ی منفی ژنتیکی
بین قطر زرد و شتتاخص زرد ( )-0/54مشتتاهد شتتد بیشتتترین همبستتت ی ژنتیکی بین صتتفات کیفیت خارجی و کیفیت
داخ ی مربوط به وز تخممرغ و وز ستتفید ( )0/92بود نتیجهگیری نهایی :نتایج نشتتا داد که بنبود صتتفات کیفیت
خارجی از طریق انتخاب برای وز مخ صو

به دلیپ باال بود توارث پذیری ،همب ست ی ژنتیکی مط وب با اکثر صفات

کیفیت خارجی و انداز گیری آ سا  ،امکا پذیر ا ست از طرفی انتخاب برای افهایش ارتفاع زرد نیه به دالیپ م شابه منجر
به بنبود کیفیت داخ ی تخممرغ خواهد شتتد با توجه به همبستتت ی ژنتیکی منفی وز مخصتتو

و ارتفاع زرد  ،استتتفاد

همهما از این دو صتتتفت در یا شتتتاخص انتخاب می تواند منجر به بنبود کیفیت داخ ی و خارجی تخممرغ در مرغهای
بومی اصفنا شود
واژگان کلیدی :کیفیت تخممرغ ،مرغهای بومی ،وراثتپذیری ،همبست ی ژنتیکی

166

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  26شماره  /3سال1395

صالحی نسب ،زرهداران و ...

مقدمه

اجهای داخ ی تخم مواد الزم برای جنین را فراهم می-

امروز عالقهی تجدیدشد ای به گونههای بومی ،میا

کنند بنابراین ،مقدار ترکیبات تخم بر روی جوجه

تولیدکنندگا و مصرفکنندگا ایجاد شد است که به

درآوری ،کیفیت جوجه و حتی عم کرد آیند ی گ ه تأثیر

دلیپ مقاومت منحصر به فرد این نژادها در شرایط اق یمی

مستقیمی دارد (هارتمن و همکارا )2000

نامناسب و قاب یت آننا برای تولید محصوالتی با طعم و

امروز صفات کیفیت تخممرغ ،یا شاخص عمد ی

بوی مط وب میباشد بنابراین ،تقاضای قابپ توجنی

انتخاب در اصالح طیور میباشند کیفیت باالی تخممرغ،

برای تولیدات مرغهای بومی مشاهد میشود ،هرچند این

نه تننا برای عم کرد تولیدمث ی ب که همچنین برای

گونهها به دلیپ جای هینی با پرندگا غیر بومی و بنبود

مصارف انسانی دارای اهمیت است (لیو و همکارا

یافته تا حدودی در خطر انقراض نیه قرار گرفتهاند

 )2011بنابراین به نظر میرسد ،بنبود ژنتیکی صفات

(هانشی و همکارا )2010

کیفیت تخم ،در جریا برنامههای انتخاب مرغهای بومی،

مرغهای بومی ع یرغم نرخ پایین رشد و تولید تخممرغ،

باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد امامق ی ب ی و

به دلیپ مقاومت باال نسبت به بیماریها و حفظ سطح قابپ

همکارا ( )2010صفات کیفیت داخ ی و خارجی تخممرغ

قبول عم کرد در شرایط تغذیهای ضعیف و دمای

در مرغهای بومی یهد را مورد بررسی قرار دادند و

نامناسب محیطی ،در مقایسه با سویههای تجاری تحت

مشاهد نمودند که بنبود این صفات در این مرغها از

سیستمهای روستایی ،اولویت دارند (هرست )1989

طریق انتخاب برای بعضی از آ صفات همانند ارتفاع

مرغهای بومی ،به عنوا ذخیر ی منم ژنتیکی محسوب

سفید  ،میسر است

میشوند که حفاظت از آ ها برای نسپ های آیند

تحقیق حاضر بر روی تخممرغ مرغهای بومی اصفنا با

ضروری است از آنجایی که مرغهای بومی به عنوا

هدف تخمین وراثتپذیری و همبست یهای ژنتیکی و

نژادهای دو منظور در نظر گرفته میشوند ،توجه به

فنوتیپی صفات کیفیت خارجی و داخ ی تخممرغ و با تاکید

بنبود تولید تخممرغ نیه به انداز ی تولید گوشت در این

بر صفت وز مخصو

که برای اولین بار در مرغهای

نژادها دارای اهمیت است

بومی ایرا مورد بررسی قرار گرفت ،انجام شد

تخم پرندگا  ،یا ساختار بیولوژیکی است که طبیعتا
برای تولیدمثپ در نظر گرفته شد است و غذای کام ی

مواد و روشها

برای رشد جنین فراهم میکند (شی و همکارا )2009

مرکه پشتیبانی و اصالح نژاد مرغ بومی استا اصفنا

کیفیت پایین تخممرغ باعث ایجاد زیا های اقتصادی در

در  25کی ومتری جنوب شرقی شنرستا اصفنا (5

تمام مراحپ تولید میشود (تویسکوال-هاویستو و

کی ومتری شنر بنارستا ) و در کنار روستای کبوترآباد

همکارا )2002

واقع گردید است این مرکه فعالیت خود را در سال

کیفیت تخممرغ میتواند در دو بخش کیفیت داخ ی و

 ،1365با جمعآوری مرغهای بومی از نقاط بکر و دور

خارجی مورد بحث قرار گیرد (منیرا و همکارا )2003

دست استا های اصفنا  ،چنارمحال بختیاری ،فارس و

ویژگیهایی مانند ضخامت ،مقاومت و وز پوسته ،طول،

یهد آغاز کرد است فعالیت اص ی این مرکه ،انتخاب

عرض ،شکپ و وز مخصو

تخم ،تعیینکنند ی کیفیت

پرندگا بر اساس یا شاخص انتخاب شامپ صفات وز

خارجی آ میباشند منمترین صفات کیفیت داخ ی تخم

تولد ،وز بد در  8و  12هفت ی ،وز ب وغ جنسی ،سن

سفید و زرد  ،ارتفاع سفید و زرد ،

ب وغ جنسی و تعداد و وز تخممرغ تولیدی میباشد این

شاخص سفید و زرد  ،قطر زرد و واحد هاو میباشند

انتخاب برای چندین نسپ در این مرکه به طور مستمر

شامپ وز
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انجام شد است شجر ی مورد استفاد در این تحقیق

مربع انداز گیری شد پوسته پس از شکستن هر تخممرغ

مربوط به سالنای  1374تا  1390میباشد که متشکپ از

برای  72ساعت در هوای آزاد خشا گردید و سپس وز

 1270والد نر و  6549والد ماد است داد ها نیه مربوط

پوسته توسط ترازوی دیجیتال و ضخامت پوسته توسط

به صفات کیفیت تخممرغهای تولید شد در نسپ  15است

دست ا ضخامتسنج با دقت  0/01می یمتر انداز گیری

که رکوردبرداری آننا در اردیبنشت سال  1391انجام

شد

گردید این صفات شامپ کیفیت خارجی (وز تخممرغ،

اندازهگیری صفات کیفیت داخلی تخممرغ

 ،طول ،عرض ،شاخص شکپ ،مقاومت

برای انداز گیری کیفیت اجهای داخ ی ،تخمها بر روی

وز مخصو

پوسته ،وز پوسته و ضخامت پوسته) و کیفیت داخ ی

صفحهی شیشهای شکسته شد و کیفیت اجهای داخ ی

(وز زرد  ،ارتفاع زرد  ،قطر زرد  ،شاخص زرد  ،وز

مورد بررسی قرار گرفت ارتفاع زرد و سفید توسط

سفید  ،ارتفاع سفید  ،شاخص سفید و واحد هاو) بود

میکرومتر سه پایه با دقت  0/01می یمتر و قطر زرد و

انداز گیری صفات پس از جمعآوری  1024عدد تخممرغ

سفید توسط کولیس دیجیتال انداز گیری شد پس از

مربوط به همین تعداد پرند ی ماد از مرکه اصالحنژاد

جدا کرد زرد از سفید توسط قیف جداکنند  ،وز هر

مرغهای بومی اصفنا و انتقال به آزمایش ا ژنتیا و

کدام با ترازوی دیجیتال مورد انداز گیری قرار گرفت

ع وم

شاخص سفید  ،شاخص زرد و واحد هاو (هاو )1937

بیوتکنولوژی دانشکد ی ع وم دامی دانش ا
کشاورزی و منابع طبیعی گرگا  ،انجام شد

نیه با استفاد از روابط زیر محاسبه شدند:
ارتفاع سفید

اندازهگیری صفات کیفیت خارجی تخممرغ

 × 100میان ین قطر بهرگ و کوچا سفید =شاخص سفید (درصد)

برای انداز گیری صفات کیفیت خارجی ،ابتدا تخمهای
جمعآوری شد هم به صورت خشا و هم به صورت

× 100

شناور در آب ،توسط ترازوی دیجیتال با حساسیت 0/01
گرم توزین شدند برای انداز گیری وز مخصو

از

روش ارشمیدس (همپه و همکارا  )1988استفاد شد که

((

0/37

ارتفاع زرد
قطر زرد

(وز –  + 7/57ارتفاع سفید )  = 100 logواحد هاو
تخم) × )1/7

بر اساس آ وز خشا تخممرغ و وز آ در آب
بر اساس رابطهی

انداز گیری شد و وز مخصو
زیر محاسبه گردید:

=شاخص زرد (درصد)

روش تجزیه و تحلیل آماری صفات مورد مطالعه
مشاهدات مربوط به همهی صفات پس از حذف داد های

وز تر تخم−وز خشا تخم
وز خشا تخم

=وز مخصو

تخممرغ

پرت و آزمو اندرسو -دارلینگ جنت بررسی نرمال
بود

توزیع داد ها ،توسط رویهی مدل خطی

سپس طول و عرض هر تخممرغ توسط کولیس دیجیتال

عمومی( )GLMدر نرمافهار  )2001( SASمورد تجهیه و

با دقت  0/01می یمتر انداز گیری و شاخص شکپ با

تح یپ قرار گرفتند این رویه به منظور تعیین اثرات ثابت

استفاد از رابطهی زیر محاسبه شد:

معنیدار مورد استفاد قرار گرفت

× 100

عرض تخم
طول تخم

=شاخص شکپ (درصد)

تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات کیفیت خارجی و داخ ی
تخممرغ شامپ وراثتپذیری و همبست یهای فنوتیپی و

مقاومت پوستهی تخممرغها توسط دست ا دیجیتال

ژنتیکی بین صفات نیه بوسی ه مدل حیوانی تا و دو

مقاومتسنج با حساسیت  0/01کی وگرم بر سانتیمتر

صفتی و با استفاد از نرمافهار ( ASREMLگی مور و
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همکارا  )2000انجام شد برای همهی صفات 6 ،مدل

برای تعیین مناسبترین مدل برای هر صفت ،مدلها به

حیوانی زیر در این نرمافهار مورد آنالیه قرار گرفت:

وسی هی معیار اطالعاتی آکایا(1آکایا  ،)1974مقایسه

مدل :1

شدند و از مدلی که کمترین مقدار شاخص آکایا را
y = Xb + Z a + e

داشت به عنوا مناسبترین مدل برای تخمین وراثت-

1

مدل :2

پذیری و همبست یهای ژنتیکی و فنوتیپی استفاد شد

y = Xb + Z a + Wc + e
1

مدل :3
Covam=0

نتایج و بحث

y = Xb + Z a + Z m + e
1

2

مدل :4
Covam≠0

آمار های توصیفی صفات به همرا سطح معنیداری اثر

y = Xb + Z a + Z m + e
1

2

ثابت نوبت جوجهکشی و شاخصهای چول ی و

مدل :5
Covam=0
مدل :6

y = Xb + Z a + Z m + Wc + e

Covam≠0

y = Xb + Z a + Z m + Wc + e

2

کشیدگی ،در جدول  1ارائه شد است هما طور که

1

2

مشاهد میشود ،تفاوت معنیداری بین سطوح نوبت

1

جوجهکشی برای بیشتر صفات وجود داشت میان ین
a

وز تخممرغ در نسپ پانهدهم در تحقیق حاضر(54/60

بردار اثرات ژنتیکی افهایشی مستقیم m ،بردار اثرات

گرم) بیشتر از برآورد امامق ی ب ی و همکارا ()2010

 cبردار اثرات محیطی مادریe ،

در مرغهای بومی یهد ( 42/87گرم) و تقریبا مشابه با

بردار اثرات تصادفی باقیماند  Z2 ،Z1 ،X ،و  Wماتریس-

برآورد ژانگ و همکارا ( )2005در مرغهای تجاری

های طرح ارتباط دهند ی مشاهدات به ترتیب با اثرات

( 53/85گرم) بود میان ین وز مخصو

تخممرغ در

ثابت ،ژنتیکی افهایشی مستقیم ،ژنتیکی افهایشی مادری و

مرغهای بومی اصفنا  1/082بدست آمد این مقدار در

محیط دائمی مادری میباشد برای همهی صفات ،اثر

دو نژاد بومی هند  1/009و  1/103گهارش شد است

ثابت نوبت جوجهکشی ( 4سطح) و متغیر کمکی روز

(هانشی و همکارا  )2010وز مخصو

تا حد زیادی

رکوردگیری در نظر گرفته شد منظور از روز

بر وقوع ترک و شکست ی مؤثر است اگر میان ین وز

در این مدلها y ،بردار مشاهدات b ،بردار اثرات ثابت،
ژنتیکی افهایشی مادری،

تخممرغ در یا جمعیت کمتر از  1/080باشد،

رکوردگیری ،تعداد روزهای بین تخمگذاری و انداز گیری

مخصو

کیفیت تخممرغ میباشد از آنجاییکه تخممرغها پس از

وقوع شکست ی بیش از حد نرمال خواهد بود (بوولس

جمعآوری در یخچال ن نداری و ظرف مدت  6روز،

 )2003میان ین طول و عرض تخممرغ در مرغهای بومی

انداز گیری شاخصهای کیفیت داخ ی و خارجی انجام

اصفنا (به ترتیب  54/19و  42/19می یمتر) بیشتر از

شد ،جنت تصحیح روز رکوردگیری اثر این عامپ به مدل

برآورد امامق ی ب ی و همکارا ( )2010در مرغهای

اضافه گردید ساختار ماتریس (کو) واریانس مدل کامپ

بومی یهد (به ترتیب  51/8و  38می یمتر) بدست آمد

به صورت زیر بود:

میان ین شاخص شکپ در تحقیق حاضر ( )77/%91باالتر
از برآورد امامق ی ب ی و همکارا ( )2010در مرغهای

0
0
0
] Iσ2e

0
0
Iσ2c
0

Aσam
Aσ2m
0
0

Aσ2a
a
Aσam
m
=] [V
c
0
e [ 0

بومی یهد ( )73/%00و تقریبا مشابه با برآورد هانشی و
همکارا

( )2010در دو نژاد از مرغهای بومی هند

( 77/%36و  )76/39%بدست آمد میان ین صفت مقاومت
پوسته نیه در این تحقیق ( 3/44کی وگرم بر سانتیمتر
. Akaike Information Criterion

1
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مربع) باالتر از برآورد ژانگ و همکارا ( )2005در مرغ-

ژنتیکی مناسب پرندگا این مرکه برای صفات کیفیت

های تجاری ( 3/25کی وگرم بر سانتیمتر مربع) بود

تخممرغ باشد

میان ین وز پوسته در این جمعیت ( 5گرم) مشابه با

برآورد وراثتپذیری و همبست یهای ژنتیکی و فنوتیپی

جمعیت مرغهای بومی فوالنی ( 5/04گرم) و بیشتر از

صفات کیفیت خارجی تخممرغ در جدول  2ارائه شد -

جمعیت مرغهای بومی یهد ( 4/45گرم) و میان ین

است بر اساس معیار اطالعاتی آکایا ،ساد ترین مدل

ضخامت پوستهی تخممرغ ( 0/38می یمتر) کمتر از

(مدل  )1به عنوا مناسبترین مدل ژنتیکی برای برآورد

جمعیت مرغهای بومی فوالنی ( 0/58می یمتر) و مرغهای

پارامترهای ژنتیکی این صفات انتخاب شد کمترین

بومی یهد ( 0/41می یمتر) بدست آمد (فاییه و همکارا

وراثتپذیری مربوط به صفت عرض تخممرغ ( )0/14و

 ،2005امامق ی ب ی و همکارا  )2010بایشیا و همکارا

بیشترین آ مربوط به صفت وز مخصو

تخممرغ

( )2008نیه ضخامت پوستهی تخممرغ را در مرغهای

( )0/38بود ولس و همکارا ( ،)2010وراثتپذیری وز

تخمگذار تجاری  0/3می یمتر گهارش نمودند

مخصو

میان ین صفات وز سفید  ،وز زرد  ،ارتفاع سفید و

تخمین زدند وراثتپذیری صفات شاخص شکپ و وز

ارتفاع زرد در مرغهای بومی اصفنا (به ترتیب 30/94

پوسته در مرغهای بومی اصفنا (به ترتیب  0/35و

و  16/36گرم و  5/16و  16/97می یمتر) بیشتر از مقادیر

 )0/27بیشتر از مرغهای بومی یهد (به ترتیب  0/18و

گهارش شد به وسی هی فاییه و همکارا ( )2005در

 ،)0/23اما وراثتپذیری صفات مقاومت پوسته و

مرغهای بومی فوالنی (به ترتیب  20/33و  13/03گرم و

ضخامت پوسته در مرغهای بومی اصفنا (به ترتیب

 4/92و  14/27می یمتر) بدست آمد اما میان ین واحد

 0/15و  )0/37کمتر از مرغهای بومی یهد (به ترتیب 0/21

هاو در تحقیق حاضر ( )71/87کمتر از مقادیر گهارش

و  )0/57بدست آمد(امامق ی و همکارا  )2010وراثت-

شد توسط ژانگ و همکارا ( )2005در مرغهای تجاری

پذیری صفات کیفیت خارجی تخممرغ حاکی از سنم قابپ

( )86/20و فاییه و همکارا ( )2005در مرغهای بومی

توجه ژ ها در ایجاد تنوع فنوتیپی بود و نشا میدهد

فوالنی ( )73/87بدست آمد اینکرنی و نادی ( )1985بیا

که با انتخاب ژنتیکی ،بنبود کیفیت خارجی تخممرغ

کردند که تخممرغهای با کیفیت باال عموما دارای واحد

امکا پذیر است

هاو  70و باالتر هستند شاخص سفید و قطر زرد در
این تحقیق (به ترتیب  5/87درصد و  42/43می یمتر)
باالتر از مقادیر گهارش شد در مرغهای بومی یهد (5/76
درصد و  38می یمتر) بود اما شاخص زرد در جمعیت
مرغهای بومی یهد مقدار باالتری داشت ( 42/30درصد
در مقابپ  40/06درصد) (امامق ی ب ی و همکارا
)2010

تفاوتهای موجود در میان ین صفات در

مطالعات مخت ف به عوام ی نظیر شرایط پرورش ،تغذیه،
سن گ ه و ساختار ژنتیکی پرندگا مربوط میشود در
هر صورت به نظر میرسد که مرغهای بومی اصفنا
قادر به تولید تخممرغهای با کیفیت نسبتا مناسب می-
باشند این امر تا حدودی ممکن است ناشی از ظرفیت

تخممرغ را در جوجههای گوشتی0/53 ،

170

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  26شماره  /3سال1395

صالحی نسب ،زرهداران و ...

جدول  -1آمارههای توصیفی و نتایج آزمون معنیداری اثرات ثابت
Table1- Descriptive statistics and test of significance of fixed effects
)CV(%
Skewnes
Number
Mean
Hatch
Kurtosis
ضریب
s
تعداد
میان ین
اثر هچ
کشیدگی
چول ی
تغییرات

Traits
صفات
وز

-0.54

0.11

**

6.60

54.60

969

-0.35

-0.13

ns

0.37

1.082

964

)Weight(g
وز مخصو

-0.49

0.12

***

3.46

54.19

956

Specific gravity
طول

-0.30

0.13

***

2.94

42.19

970

)Length(mm
عرض

-0.51

-0.06

**

3.64

77.91

951

)Width(mm
شاخص شکپ

-0.40

-0.06

ns

20.55

3.44

929

Shape index
مقاومت پوسته

-0.17

-0. 19

*

10.22

5.00

981

Shell
)strength(kg/cm2
وز پوسته

-0.29

-0.19

ns

7.43

0.38

975

)Shell weight(g
ضخامت پوسته

-0.29

0.06

***

7.06

16.36

939

)Shell thickness (mm
وز زرد

-0.35

0.19

ns

5.72

16.97

947

)Yolk weight(g
ارتفاع زرد

-0.41

0.01

***

4.25

42.43

960

)Yolk height(mm
قطر زرد

-0.52

0.09

ns

6.81

40.06

951

)Yolk diameter(mm
شاخص زرد

-0.22

0.15

ns

9.15

30.94

953

Yolk index
وز سفید

-0.43

0.20

**

20.82

5.16

959

)Albumen weight(g
ارتفاع سفید

-0.53

0.17

***

25.12

5.87

947

)Albumen height(mm
شاخص سفید

-0.41

-0.10

**

12.07

71.87

951

Albumen index
واحد هاو
Haugh unit

*** :معنیدار در سطح  :** ،0/001معنیدار در سطح  :* ،0/01معنیدار در سطح  :ns ،0/05غیر معنیدار
***: P<0.001, **: P<0. 01, *: P<0.05, ns: non significant

همبست ی ژنتیکی وز تخممرغ با صفات وز پوسته،

را با صفات مربوط به پوسته یعنی ضخامت پوسته ،وز

عرض و طول تخممرغ (به ترتیب  0/64 ،0/65و )0/54

پوسته و مقاومت پوسته (به ترتیب  0/89 ،0/93و )0/70

نسبت به سایر صفات کیفیت خارجی تخممرغ ،بیشتر

نشا داد بنابراین انتخاب برای افهایش وز مخصو

بود وز مخصو

تخممرغ ،بیشترین همبست ی ژنتیکی

تخممرغ به دلیپ باال بود

توارثپذیری ،همبست ی
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ژنتیکی مط وب با اکثر صفات کیفیت خارجی و انداز -

اساس معیار اطالعاتی آکایا ،مدل ( )1به عنوا مناسب-

گیری آسا میتواند منجر به بنبود کیفیت خارجی تخم-

ترین مدل ارزیابی این صفات تعیین شد صفت وز زرد

مرغ در مرغهای بومی این مرکه اصالحنژاد در نسپهای

( )0/11دارای کمترین وراثتپذیری و صفات قطر زرد

بعدی شود شاخص شکپ تخممرغ با طول تخم همبست ی

( )0/25و واحد هاو ( )0/24دارای بیشترین وراثتپذیری

شدید منفی ( )-0/81و با عرض تخم همبست ی شدید

در بین صفات کیفیت داخ ی تخممرغ بودند ولس و

مثبت ( )0/67نشا داد بنابراین ،انتخاب برای افهایش

همکارا ( ،)2010وراثتپذیری واحد هاو را در جوجه-

شاخص شکپ تخممرغ تا حدود زیادی منجر به کاهش

های گوشتی 0/38 ،تخمین زدند وراثتپذیری صفات

طول و افهایش عرض تخممرغ و به عبارتی کروی شد

ارتفاع سفید و وز زرد در تحقیق حاضر (به ترتیب

تخممرغ خواهد شد این امر به دلیپ بدست آمد شاخص

 0/15و  )0/11کمتر از تحقیق ولس و همکارا ()2012

شکپ از تقسیم صفات عرض و طول تخم مرغ ،منطقی

در مرغهای تخمگذار (به ترتیب  0/55و  )0/47و تحقیق

است

ضخامت پوسته نیه با مقاومت پوسته و وز

امامق ی ب ی و همکارا ( )2010در مرغهای بومی یهد

پوسته همبست ی مثبت باالیی (به ترتیب  0/60و )0/80

(به ترتیب  0/60و  ،)0/24تخمین زد شد وراثتپذیری

داشت امامق ی ب ی و همکارا ( )2010نیه همبست ی

صفات شاخص زرد  ،ارتفاع زرد و وز سفید در مرغ-

ژنتیکی ضخامت پوسته با مقاومت و وز پوسته را در

های بومی اصفنا (به ترتیب  0/17 ،0/17و  )0/14کمتر

مرغهای بومی یهد  0/84و  0/55تخمین زدند همچنین

از مرغهای بومی یهد (به ترتیب  0/37 ،0/27و )0/38

والنسکی و همکارا ( ،)2007میان ین همبست ی ژنتیکی

تخمین زد شد (امامق ی ب ی و همکارا )2010

ضخامت پوسته با وز پوسته را در  10سویه از مرغ-

همبست ی ژنتیکی وز زرد با ارتفاع و قطر زرد  ،مثبت

های گوشتی  0/78گهارش کردند این امر نشا میدهد

و باال (به ترتیب  0/63و  )0/84بود امامق ی ب ی و

که این صفات ساختار ژنتیکی نسبتا مشابنی دارند

همکارا ( )2010این مقادیر را در جمعیت مرغهای بومی

وز تخممرغ با مقاومت و ضخامت پوسته ،همبست ی

یهد  0/31و  0/85تخمین زدند

ژنتیکی منفی نشا داد (به ترتیب  -0/20و  )-0/09این

وز سفید با ارتفاع سفید  ،شاخص سفید و واحد هاو،

بدین معنی است که از نظر ژنتیکی ،با افهایش وز تخم-

همبست ی ژنتیکی منفی (به ترتیب  -0/28 ،-0/06و

مرغ ،مقاومت و ضخامت پوسته کاهش مییابد موهانتی

 )-0/28و با وز زرد  ،ارتفاع زرد و شاخص زرد ،

و همکارا ( )1986و دکتالر و همکارا ( )2002به طور

همبست ی ژنتیکی مثبت (به ترتیب  0/21 ،0/37و )0/28

مشابه گهارش نمودند که افهایش وز تخممرغ باعث

نشا داد والنسکی و همکارا ( )2007در مطالعهای بر

کاهش ضخامت پوسته میشود بیشترین همبست ی

روی  10سویه از مرغهای گوشتی ،میان ین همبست ی

تخممرغ و

ژنتیکی وز سفید با ارتفاع سفید و وز زرد را به

ضخامت پوسته ( )0/74و بیشترین همبست ی منفی

ترتیب  0/18و  0/01بدست آوردند بنابراین با توجه به

فنوتیپی بین صفات شاخص شکپ و طول تخممرغ

باال بود توارثپذیری صفت ارتفاع زرد و همبست ی

( )-0/59مشاهد شد

ژنتیکی مط وب آ با اکثر صفات کیفیت داخ ی ،انتخاب

وراثتپذیری و همبست یهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات

برای افهایش ارتفاع زرد میتواند منجر به بنبود کیفیت

مربوط به کیفیت داخ ی تخممرغ در جدول  3آورد شد -

داخ ی تخممرغ در مرغا بومی این مرکه اصالحنژاد در

است در مورد صفات کیفیت داخ ی تخممرغ نیه بر

نسپهای بعدی شود

مثبت فنوتیپی بین صفات وز

مخصو
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جدول  -2وراثتپذیری (روی قطر) ،همبستگی ژنتیکی (باالی قطر) و فنوتیپی (پایین قطر) در صفات کیفیت خارجی تخممرغ به
همراه خطای استاندارد
Table 2- Heritability estimates (diagonal), genetic (above diagonal) and phenotypic (below diagonal) correlations
with their standard errors of external egg quality traits
Shell
thickness
ضخامت

Shell
weight
وز

Shell
Strength
مقاومت

Shape
Index
شاخص

پوسته

پوسته

پوسته

شکپ

Width
عرض

Length
طول

Specific
gravity
وز

Weight
وز

Traits
صفات

مخصو

-0.09±0.23

0.65±0.17

-0.20±0.30

0.01±0.23

0.64±0.21

0.54±0.22

0.14±0.06

0.16±0.06

0.93±0.04

0.89±0.08

0.70±0.17

0.15±0.17

0.36±0.24

0.18±0.21

0.38±0.08

0.08±0.03

-0.25±0.21

0.30±0.22

-0.45±0.27

-0.81±0.12

0.04±0.02

0.17±0.06

-0.09±0.03

0.53±0.02

0.14±0.06

0.65±0.20

0.19±0.06

0.67±0.18

0.14±0.06

0.23±0.03

-0.06±0.03

0.66±0.02

0.07±0.07

0.07±0.08

0.23±0.12

0.35±0.07

0.34±0.03

0.59±0.02

0.02±0.03

0.05±0.03

0.60±0.17

0.41±0.21

0.15±0.06

0.03±0.03

0.04±0.03

0.04±0.03

0.52±0.02

0.02±0.03

0.80±0.09

0.27±0.07

0.42±0.03

-0.01±0.03

0.31±0.03

0.22±0.03

0.62±0.02

0.48±0.02

0.37±0.07

0.64±0.02

0.47±0.02

0.003±0.03

0.07±0.03

0.01±0.03

0.74±0.01

0.04±0.03

وز
Weight
وز مخصو
Specific
gravity
طول
Length
عرض
Width
شاخص شکپ
Shape index
مقاومت پوسته
Shell strength
وز پوسته
Shell weight
ضخامت پوسته
Shell
thickness

بیشترین همبست ی مثبت فنوتیپی بین صفات ارتفاع

وز تخممرغ در این جمعیت ،هرچند منجر به افهایش

سفید و واحد هاو ( )0/97و بیشترین همبست ی منفی

وز سفید ی تخممرغ میشود اما از کیفیت آ میکاهد
تخممرغ با تمام صفات کیفیت داخ ی آ

فنوتیپی بین صفات شاخص زرد و قطر زرد ()-0/43

وز مخصو

مشاهد شد که با نتایج امامق ی ب ی و همکارا ()2010

همبست ی منفی نشا

در مرغهای بومی یهد مطابقت دارد

همبست ی ژنتیکی طول تخممرغ با تمام صفات کیفیت

همبست ی ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت خارجی با

داخ ی تخممرغ مثبت بود (از  0/04تا  )0/48بنابراین،

صفات کیفیت داخ ی تخممرغ به ترتیب در جداول  4و 5

انتخاب بر اساس طول تخممرغ میتواند تا حدی به بنبود

ارائه شد است وز تخممرغ با وز سفید  ،همبست ی

کیفیت داخ ی آ کما کند همبست ی ژنتیکی وز سفید

ژنتیکی مثبت باالیی نشا داد ( )0/92اما با ارتفاع سفید ،

با وز پوسته مثبت و با ضخامت پوسته منفی (به ترتیب

شاخص سفید و واحد هاو همبست ی منفی داشت (به

 0/44و  )-0/19بدست آمد والنسکی و همکارا (،)2007

ترتیب  -0/22 ،-0/02و  )0/25بنابراین ،انتخاب برای

میان ین این دو مقدار را در  10سویه از مرغهای گوشتی

داد (از  -0/10تا  )-0/69اما

به ترتیب  0/33و  0/04گهارش کردند آننا همچنین
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میان ین همبست ی ژنتیکی ارتفاع سفید با وز پوسته و

تخممرغ به جه شاخص زرد همبست ی ژنتیکی منفی (از

ضخامت پوسته را  0/05و  0/13تخمین زدند ،اما در

 -0/13تا  )-0/49نشا داد و در مورد شاخص زرد این

تحقیق حاضر ،این مقادیر  -0/42و  0/47برآورد شد

همبست ی با وجود مثبت بود  ،مقدار ناچیهی داشت

همبست ی ژنتیکی وز زرد با وز پوسته در مرغهای

()0/05

بومی اصفنا

( ،)0/11کمتر از مرغهای گوشتی

(والنسکی و همکارا

بیشتتتترین همبستتتت ی مثبت فنوتیپی بین صتتتفات وز

 )2007و مرغهای بومی یهد

تخممرغ و وز ستتتفید ی تخممرغ ( )0/82و بیشتتتترین

(امامق ی ب ی و همکارا ( )2010به ترتیب  0/17و )0/47

همبستتت ی منفی فنوتیپی بین صتتفات وز مخصتتو

و

بدست آمد ضخامت پوسته با تمام صفات کیفیت داخ ی

وز سفید ی تخممرغ ( )-0/14مشاهد شد

جدول  -3وراثتپذیری (روی قطر) ،همبستگی ژنتیکی (باالی قطر) و فنوتیپی (پایین قطر) در صفات کیفیت داخلی تخممرغ به
همراه خطای استاندارد
Table 3- Heritabilities(diagonal), genetic (above diagonal) and phenotypic (below diagonal) correlations with
their standard errors of internal egg quality traits
Haugh
Unit
واحد هاو

Albumen
Index
شاخص

Albumen
Height
ارتفاع

Albumen
Weight
وز سفید

Yolk
Index
شاخص

Yolk
diameter
قطر زرد

Yolk
Height
ارتفاع زرد

Yolk
Weight
وز زرد

0.02±0.31

0.84±0.18

0.63±0.25

0.11±0.05

وز زرد

0.56±0.25

0.17±0.06

0.29±0.03

Yolk
weight
ارتفاع زرد

0.07±0.03

0.41±0.02

0.002±0.03

وز سفید
Albumen
weight
ارتفاع سفید

زرد

سفید

سفید

-0.09±0.0

0.23±0.08

0.29±0.06

0.37±0.26

0.30±0.1

0.36±0.24

0.39±0.26

0.21±0.19

0.85±0.10

-0.02±0.0

0.31±0.22

0.16±0.24

0.11±0.08

0.54±0.18

0.25±0.01

0.30±0.1

0.19±0.26

0.25±0.18

0.28±0.08

0.17±0.06

-0.43±0.03

0.73±0.01

-0.28±0.1

-0.28±0.3

0.06±0.03

0.14±0.06

0.08±0.03

0.15±0.02

0.22±0.03

0.23±0.03

0.99±0.01

0.94±0.03

0.15±0.06

0.16±0.03

0.19±0.03

0.08±0.02

0.34±0.03

0.02±0.03

0.95±0.02

0.19±0.06

0.95±0.01

0.07±0.03

0.16±0.03

0.06±0.02

0.31±0.03

-0.03±0.03

0.24±0.07

0.94±0.00

0.97±0.01

0.05±0.03

0.14±0.03

0.06±0.02

0.25±0.03

-0.05±0.03

Traits
صفات

Yolk
height
قطر زرد
Yolk
diameter
شاخص
زرد
Yolk index

Albumen
height
شاخص
سفید
Albumen
index
واحد هاو
Haugh unit
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جدول  -4همبستگی ژنتیکی صفات کیفیت خارجی با صفات کیفیت داخلی تخممرغ به همراه خطای استاندارد
Table 4- Genetic correlations between external and internal egg quality traits with their standard errors

Haugh
Unit
واحد هاو

Albume
n
Index
شاخص

Albumen
Height
ارتفاع سفید

Albumen
Weight
وز سفید

Yolk
Index
شاخص زرد

Yolk
diameter
قطر زرد

Yolk
Weight
وز زرد

Yolk
Height
ارتفاع زرد

Traits
صفات

سفید
-0.25±0.27

0.22±0.29

-0.02±0.31

0.92±0.08

-0.07±0.30

0.30±0.24

0.15±0.30

0.50±0.26

-0.63±0.18

0.62±0.19

-0.69±0.20

-0.13±0.23

-0.10±0.22

-0.18±0.18

-0.28±0.21

-0.27±0.24

0.13±0.25

0.30±0.25

0.30±0.28

0.25±0.30

0.04±0.28

0.07±0.24

0.24±0.27

0.48±0.28

-0.47±0.26

0.40±0.29

-0.19±0.32

0.61±0.26

0.04±0.30

0.40±0.23

0.53±0.25

0.73±0.27

-0.19±0.19

0.38±0.21

-0.17±0.22

0.23±0.24

-0.08±0.22

0.21±0.19

-0.07±0.22

-0.13±0.24

-0.40±0.24

0.31±0.26

-0.29±0.28

-0.49±0.29

-0.17±0.28

-0.08±0.24

-0.30±0.28

-0.36±0.31

-0.58±0.19

0.47±0.22

-0.42±0.24

0.44±0.21

-0.001±0.23

-0.07±0.20

-0.02±0.24

0.11±0.26

-0.49±0.17

0.48±0.18

-0.47±0.20

-0.19±0.23

0.05±0.21

-0.25±0.18

-0.13±0.21

-0.39±0.22

وز
Weight
وز مخصو
Specific
gravity
طول
Length
عرض
Width
شاخص شکپ
Shape index
مقاومت پوسته
Shell strength
وز پوسته
Shell weight
ضخامت پوسته
Shell
thickness

صفت وز

مخصو

تخممرغ به دلیپ عدم نیاز به

ک ی ،صفات وز مخصو

و شاخص شکپ به دلیپ

شکستن تخممرغ و سنولت انداز گیری آ  ،میتواند طی

وراثت پذیری باال و امکا انداز گیری بدو آسیب به

برنامههای اصالحی ،در چندین نسپ مورد رکوردبرداری

تخم مرغ دارای خوا

مط وب جنت گنجاند شد در

قرار گرفته و به دلیپ ارتباط نهدیکی که با کیفیت پوستهی

شاخص انتخاب هستند در میا

تخممرغ دارد و نیه به دلیپ وراثتپذیری مناسب آ در

بررسی ،صفت وز مخصو

مقایسه با سایر صفات کیفیت تخممرغ ،در برنامههای

مناسب و همبست ی مثبت و باال با ارتفاع سفید  ،شاخص

انتخاب مورد توجه قرار گیرد البته با توجه به همبست ی

سفید و واحد هاو ،قاب یت مناسبی برای برنامه های

ژنتیکی منفی این صفت با اکثر صفات مربوط به کیفیت

انتخاب نشا داد

داخ ی تخممرغ به نظر می رسد استفاد از یا شاخص
انتخاب که شامپ وز مخصو
میتواند به طور همهما

و ارتفاع زرد باشد

باعث ارتقا کیفیت داخ ی و

خارجی تخممرغ در این مرکه اصالح نژاد گردد به طور

همهی صفات مورد
به دلیپ وراثت پذیری
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 همبستگی فنوتیپی صفات کیفیت خارجی با صفات کیفیت داخلی تخممرغ به همراه خطای استاندارد-5 جدول

Table 5- Phenotypic correlations between external and internal egg quality traits with their standard errors

Traits
صفات

وز

Yolk
Weight
وز زرد

Yolk
Height
ارتفاع
زرد

Yolk
diameter
قطر زرد

Yolk
Index
شاخص زرد

Albumen
Weight
وز سفید

Albumen
Height
ارتفاع
سفید

Albume
n
Index
شاخص

Haugh
Unit
واحد هاو

سفید

0.49±0.02

0.26±0.03

0.26±0.03

0.05±0.03

0.82±0.01

0.13±0.03

0.03±0.03

0.03±0.04

-0.09±0.03

-0.10±0.04

-0.08±0.03

-0.02±0.03

-0.14±0.03

-0.07±0.03

-0.06±0.03

-0.07±0.03

0.30±0.03

0.15±0.03

0.20±0.03

0.03±0.03

0.49±0.02

0.07±0.03

0.20±0.03

0.002±0.0
3

0.37±0.03

0.24±0.03

0.25±0.03

0.03±0.03

0.60±0.02

0.17±0.03

0.10±0.03

0.05±0.03

-0.04±0.03

0.03±0.03

0.02±0.03

0.02±0.03

-0.03±0.03

0.05±0.04

0.03±0.03

0.03±0.04

-0.01±0.03

-0.05±0.03

-0.02±0.03

-0.04±0.03

-0.01±0.03

-0.08±0.03

-0.06±0.04

-0.07±0.03

0.23±0.03

0.08±0.03

0.01±0.03

0.35±0.03

0.04±0.03

0.04±0.00

0.005±0.0
3

-0.02±0.03

0.01±0.03

-0.04±0.03

-0.03±0.03

0.01±0.03

-0.02±0.03

-0.03±0.03

-0.03±0.03

-0.05±0.03

Weight
وز مخصو
Specific gravity
طول
Length
عرض
Width
شاخص شکپ
Shape index
مقاومت پوسته
Shell strength
وز پوسته
Shell weight
ضخامت پوسته
Shell thickness
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Abstract
BACKGROUND: The study on genetic and phenotypic properties of egg quality traits is of high
importance in native fowl breeding. OBJECTIVES: The objective of present study was to estimate

the heritability, genetic and phenotypic correlations of external and internal egg quality traits.
METHODS: 1024 eggs of 15th generation produced in Isfahan Breeding Center were collected and
their internal and external quality traits were measured. Genetic and phenotypic parameters were
estimated by 6 animal models using restricted maximum likelihood method. RESULTS: Heritability
estimates for external egg quality traits ranged from 0.14 to 0.38 and it ranged from 0.11 to 0.25 for
internal egg quality traits. For external egg quality traits, the highest positive genetic correlation was
obtained between specific gravity and eggshell thickness (0.93), and the highest negative genetic
correlation was observed between length and shape index (-0.81). For internal egg quality, the highest
positive genetic correlation was observed between albumen height and Haugh unit (0.99) and the
highest negative genetic correlation was observed between yolk diameter and yolk index (-0.54). The
highest genetic correlation between external and internal egg quality traits was obtained between egg
weight and albumen weight (0.92). CONCLUSIONS: Results showed that improvement of external
egg quality traits is possible through selection for egg specific gravity because this trait is a high
heritable trait, and it also has favorable genetic correlations with other external egg quality traits and
is easy to measure. For the same reasons, selection for higher yolk height will improve internal egg
quality traits in Isfahan native fowl. Because of negative genetic correlation between egg specific
gravity and yolk height, a selection index including both of these traits will improve internal and
external egg quality traits in Isfahan native fowl.
Keywords: Egg quality, Genetic correlation, Heritability, Native fowl

