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  يدهچك
هفتگي و ميانگين  32، 30هفتگي،  28و وزن اولين تخم مرغ و وزن تخم مرغ ها در  )در سه ماه اول توليد ( ميانگين تعداد تخم مرغركورد صفات  

آوري شده بود در اين پژوهش مورد  جمع  در  مركز اصالح نژاد مرغ بومي اصفهان)7و6، 5نسل ( 1383تا 1379كه طي سال هفتگي  32و30، 28
و براي هر صفت به طور جداگانه تجزيه واريانس ومعني دار بودن، اثر  EXCEL ها ازبرنامه سازي و ويرايش داده براي آماده. استفاده قرار گرفت

ل حيواني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و داده هاي صفات مورد بررسي ، با مد. انجام شد) 1/9ويرايش ( SASعوامل ثابت به وسيله نرم افزار 
و ) روز 84(ميانگين تعداد تخم مرغ. برآورد شدند)REML(واريانس هاي ژنتيكي و فنوتيپي اين صفات با روش حداكثر درستنمايي محدود شده

. بود 5/46و  48، 47، 45، 42، 39هفتگي به ترتيب  32و 30، 28هفتگي و ميانگين  32هفتگي ، 28وزن اولين تخم مرغ و وزن تخم مرغ ها در 
هفتگي و ميانگين اين سه  32، 30هفتگي، 28و براي وزن تخم مرغ ها در 1/0و  21/0ضرايب وراثت پذيري تعداد تخم مرغ و وزن اولين تخم مرغ 

مي توان آن را ) هفتگي 32و  30، 28(با توجه به وراثت پذيري باالتر ميانگين وزن تخم مرغ ها . برآورد شد 33/0و  16/0، 12/0، 12/0به ترتيب 
  .به عنوان شاخص اصالح نژادي تخم مرغ در مرغان بومي استفاده كرد

   .مولفه هاي واريانس، وراثت پذيري، تخم مرغ، مرغ بومي :واژگان كليدي
  

  مقدمه
نشان داده است كه نقش بسيار مهم و  با نگاهي به گذشته به خوبي مي توان دريافت كه مرغ بومي شايستگي خود را به خوبي ثابت نموده و  

قدرت سازگاري و مقاومت   :كشور عبارتند از از جمله داليل توجه به مرغان بومي . اساسي در توليد پروتين حيواني به ويژه در روستا ها دارد
آگاهي از مولفه هاي . وغيره مي باشد  تر در مقابل شرايط محيطي و بيماري ها، نياز كمتر به هزينه نگهداري، تامين پروتيين مورد نياز آنانبيش

براي محاسبه وراثت پذيري، تكرار پذيري، واريانس  . واريانس صفات از گام هاي نخستين در طراحي هر برنامه اصالح نژادي است) كو(
با آگاهي از پارامترهايي . واريانس ها مي باشد) كو(ژنتيكي و محيطي نياز به استفاده از  و همبستگي هاي ) اعتماد پذيري ( بيني  خطاي پيش

  .)1380منش و همكاران،  كياني(ژنتيكي را پيش بيني نمود نظير وراثت پذيري مي توان برنامه هاي اصالح نژاد را ارزيابي كرده و پيشرفت هاي 
  

   و روش هامواد 
صفاتي كه از لحاظ اقتصادي مهم مي باشد . گرديد مركز اصالح نژاد و تكثير مرغ بومي اصفهان با اهداف ترويج و اصالح نژاد مرغان بومي ايجاد 

 32، 30هفتگي،  28صفات ميانگين تعداد تخم مرغ و وزن اولين تخم مرغ و وزن تخم مرغ ها در  در مطالعه حاضر.مورد ارزيابي قرار گرفت
در ابتدا تمامي ركوردهاي موجود جمع آوري و تكميل گرديد . مورد استفاده قرار گرفت  )هفتگي 32و 30، 28(هفتگي و ميانگين وزن تخم مرغ

وبراي هر صفت به طور جداگانه  EXCEL ها ازبرنامه سازي و ويرايش داده براي آماده. مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت و صحت اطالعات 
واريانس با ) كو(سپس برآورد مولفه هاي . انجام شد) 1/9ويرايش ( SASتجزيه واريانس ومعني داربودن،اثر عوامل ثابت به وسيله  نرم افزار 

  ).1997مير، (انجام گرفت DFREMELاستفاده از نرم افزار 
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نشان مي دهد كه براي تمام صفات به جز صفت وزن  1ثابت نسل بر صفات توليد تخم مرغ در جدول  ثرنتيجه ميانگين ا: تايج وبحثن
   . اين روند كاهشي مي تواند به دليل مسائل مديريتي و تغذيه اي باشد ميانگين كاهش پيدا كرده است، 7تا  5اولين تخم مرغ از نسل 

   
  ميانگين حداقل مربعات  اثر ثابت نسل بر صفات توليد تخم مرغبرآورد  - 1جدول

  ميانگين                                      7                                        6                                     5اثر                                 /صفت   

  NE                        42/0±36/46                     36/0±68/37                         01/0±83/20                         26/0±95/34  

EW1         24/0±39/39                     22/0±3/40                            16/0±2/41                            20/0±29/40  

EW28           18/0±39/46                      10/0±5/45                      18/0±89/42                     15/0±92/44 

EW30           15/0±29/47                    10/0±75/46                          18/0±1/45                            15/0±38/46  

EW32             17/0±13/48                       10/0±48                      18/0±5/47                     15/0±87/47  

EWAVR       13/0±05/47                     07/0±66/46                     17/0±33/45                     10/0±34/46  

BW1= ،وزن بدن در يك روزگي=BW8  هفتگي،  8وزن بدن درBW12 = هفتگي،12وزن بدن در BWASM = ،وزن بدن در هنگام بلوغ جنسيEN = تعداد
هفتگي،   32وزن تخم مرغ در EW32=هفتگي،  30وزن تخم مرغ در   =EW30 ، هفتگي 28وزن تخم مرغ در =EW28وزن اولين تخم مرغ، EW1 =مرغ،  تخم

AVREW  =هفتگي 32و 30، 28(ميانگين وزن تخم مرغ(  
 32، 30هفتگي،  28صفات ميانگين تعداد تخم مرغ و وزن اولين تخم مرغ و وزن تخم مرغ در مشخصات داده هاي مورد استفاده مربوط به 

    .ارائه شده است 3و ضرايب وراثت پذيري براي اين صفات در جدول  2جدول  در  )هفتگي 32و 30، 28(هفتگي و ميانگين وزن تخم مرغ ها
  تعداد ركوردها، ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات صفات مورد مطالعه– 2جدول

 NE EW1 EW28 EW30 EW32 AVR صفت

 4048 3530 3688511931453387 تعداد ركورد

 5/46 48 39424547 ميانگين

 5/3 2/4 8/156/52/41/4 انحراف معيار

 7/7 9/8 407/134/98/8 ضريب تغييرات

  
كه نسبتاً در قياس با مرغان ) 2جدول(برآورد گرديد 21/0وراثت پذيري تعداد تخم مرغ توليدي براساس مدل حيواني در حالت تك صفتي 

مقدار وراثت پذيري  02/0و و در قياس با مرغان بومي يزد )  2002كياني منش و همكاران، (گزارش شده استپايين ) 36/0(بومي مازندران
برآورد شد كه بيشتر از برآوردهاي گزارش  1/0براي صفت وزن اولين تخم مرغ وراثت پذيري). 1385بگلي وهمكاران،  مامقليا(باالتر مي باشد

وراثت پذيري بدست  و كمتر از ميزان ).1993اينتراكوته و همكاران، ( براي وزن اولين تخم مرغ در مرغهاي شانگهاي مي باشد )03/0(شده
 28وراثت پذيري براي صفت وزن تخم مرغ در ميزان . مي باشد) 26/0( 1383و بدر، ) 2/0( 1385بهمني پور،  آمده براي مرغان فارس توسط

كه ( نياز به همسان سازي محيط و افزايش تعداد ركورد) و يا تكرار پذيري(برآورد گرديد كه براي بهبود ميزان وراثت پذيري  12/0هفتگي 
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. بدست آمد 12/0هفتگي،  30وراثت پذيري براي صفت وزن تخم مرغ در . از گروه شاهد مي باشدو استفاده ) باعث افزايش دقت خواهد شد
اين مقدار بدست . پايين بودن اين مقدار نتيجه تخمين باال واريانس باقي مانده يا كاهش واريانس ژنتيكي كه نشات گرفته از انتخاب مي باشد

بهمني پور، ( بسيار پايين مي باشد) 56/0(هفتگي 30غان فارس براي وزن تخم مرغ در آمده در قياس با وراثت پذيري بدست آمده براي مر
1385 .(  

  

  ) مدل حيواني(مولفه هاي واريانس و وراثت پذيري برآورد شده صفات در حالت تك صفتي  -  3جدول

 

σ a
 σeواريانس افزايشي، =                           2

σ pواريانس باقيمانده، =2
  وراثت پذيري=h 2واريانس فنوتيپي و =2

 

ولي باز ) 16/0(هفتگي بيشتر مي باشد 30و  28هفتگي نسبت به وزن  تخم مرغ در يك روزگي ،  32تخم مرغ در ميزان وراثت پذيري وزن 
ميزان وراثت پذيري متوسط وزن تخم . هم اين وراثت پذيري كمتر از برآوردهاي گزارش شده براي وزن تخم مرغ در سنين مختلف مي باشد

دست آمد كه اين مقدار بدست آمده به ميزان وراثت پذيري برآورد شده در مرغان بومي ب 33/0مرغ در مدل حيواني در حالت تك صفتي 
   ).1378محمدآبادي، (نزديك مي باشد) 32/0(فارس

  نتيجه گيري كلي
) مديريتي و تغذيه اي(هرچند تغيير شرايط مديريتي با وجود گزينش باعث اختالل در روند توليدي شده است ولي شرايط محيطي نامناسب

به طور . باعث كاهش ميانگين در اكثر صفات در نسل ششم شده است وحتي در نسل هفتم در اكثر اين صفات كاهش ادامه پيدا كرده است
داراي وراثت پذيري بهتري مي باشد كه مي توان آن را به عنوان ) هفتگي 32و  30، 28( كلي بين صفات وزن تخم مرغ، ميانگين وزن تخم مرغ

يكي از داليل پايين بودن وراثت پذيري دربعضي صفات مي توان مربوط به عدم دقت در ركوردگيري و ثبت ركوردها . شاخص انتخاب كرد
  .درنهايت وجود غالبيت و تاثير ژن عمده نيز محتمل مي باشد كه الزم است تحقيقاتي در اين زمينه صورت گيرد. دانست
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h 2  σ p
2 σe 

2 σ a
2  صفات

21/0  15/165  3/129  7/35  NE 

1005/0  04/35  52/31  51/3  EW1 

122/0  19/21  604/18  58/2  EW28 

127/0  02/22  23/19  78/2  EW30 

165/0  502/24  44/20  06/4  EW32 

334/0  43/19  92/12  5/6  EWAVR 
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