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چكيده
زر تحقیق حاضر ،از اطالعات ص ات کی یت  2000تخممرغ مرب ط به  746مرغ ب می زر نتل ه دهم و زاز های وزن مربا ط باه 17
نتل مرغان ب می مرکز اصالح نژاز زام ارس برای برآورز پارامنرهای ژننیکی ص ات وزن بدن و کی یت تخممرغ این از

د برای هر

ص ت س مدل زام یکص نی با تأثیرات تااز ی گ ناگ ن برازش د برای ص ت وزن بل غ مدل امل اثر ژننیکی ا زایشی حی ان و
محیطی زائمی مازری ،برای وزن 12ه نگی مدل امل تأثیرات ژننیکی ا زایشی حیا ان ،ژننیکای ا زایشای ماازری ،و محیطای زائمای
مازری ،برای ص ات قطر ی ید  ،وزن زرز  ،و وزن تخممرغ مدل امل تأثیرات ژننیکی ا زایشی حی ان و مازر و برای بقیۀ ص ات مدل
زام یاز

امل اثر ژننیکی ا زایشی حی ان بهعن ان مدل منایب تعیین دند وراثتپذیری صا ات کی یات زاخلای تخاممارغ از 0/02

(وزن زرز ) تا  ( 0/23اخص ی ید ) و ص ات کی یات خاارجی از ( 0/01وزن تخاممارغ) تاا ( 0/43مقاومات پ یانه) منغیار با ز
وراثتپذیری وزن 8ه نگی12 ،ه نگی ،و وزن بل غ بهترتیب  0/31 ،0/22و  0/56بارآورز اد ضارایب هم تانگی ژننیکای صا ات
کی یت تخممرغ با وزن بدن از  -0/79تا  0/80برآورز د برایاس ننایج مطالعۀ حاضر ،اننخاب برایاس وزن زر 8ه نگی و 12ه نگی
میت اند ی ب ا زایس وزن تخممرغ ،عرض تخممرغ ،و اخص کل تخممرغ

ز اننخاب برایاس وزن بدن زر 12ه نگای باعاث

ا زایس وزن ی ید و قطر زرز نیز خ اهد د
كلیدواژهها :کی یت تخممرغ ،مرغ ب می ،وراثتپذیری ،وزن بدن ،هم تنگی ژننیکی
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مقدمه

ج جه زرآوری ایت ،اخص کل تخاممارغ ایات ()8

باااوج ز گتاانرش صاانعت مرغااداری و پاارورش مرغااان

این ص ت نت ت عرض به ط ل تخممرغ ایت و هار قادر

ی یههای تجاری ،زر بتایاری از منااطق ایاران و باهویاژ

مقدار عدزی آن بیشنر با د ،تخممرغ عری

تر و هر میزان

مناطق روینایی ،پرورش مرغ بهصا رت یاننی نیاز انجاام

عدز کمنر با د ،تخممرغ باریکتر ایت منایبب زن کل

می ا ز باه هماین زلیال ،اصاالح ناژاز و به ا ز صا ات

تخممرغ برای ج جهزرآوری ضروری ایت ()8

اقناازی مرغ ب می اهمیات زیاازی زارز یکای از مزایاای

ضرایب وراثتپذیری ص ات کی ی تخممرغ از  0/17تا

پرورش مرغ ب می مقاومت آن زر برابر بیماریها و انگلها

0/60و همچنااین وراثااتپااذیری ص ا ات وزن 8ه نگاای و

و رایط نامتاعد مادیرینی و محیطای ایات یا یههاای

12ه نگاای ،بااهترتیااب  0/32و  0/37باارآورز ااد ایاات

تجاری زر برابر آنها حتاییت بیشنری زارناد بات جاه باه

همچنین هم تنگیهای ژننیکی و نا تیپی صا ات کی یات

مقاومت نت ی مرغ ب می به رایط رویانایی ،ت لیادات آن

تخممرغ با وزن بدن از  -0/49تاا  0/72منغیار ایات ( 2و

(مانند گ ت و تخممارغ) یخیارۀ غاذایی و تاأمینکننادۀ

 )3زر تحقیق زیگری روی یاک یا یۀ تجااری ،ضارایب

منایب پروتئین و زیگر م از مغذی برای مرزماان رویانا و

وراثتپاذیری مقاومات پ یانه ،و وزن پ یانه تخاممارغ

نا احی اطااراف ایاات بنااابراین بااهنااژازی ازنظاار صا ات

بااهترتیااب  0/24و  0/64مشاااهد

ااد ( )19بات جااه بااه

گ ناگ ن (مانند وزن بدن ،تعداز ،و کی یات تخاممارغ) باا

منغیرب زن زامناۀ پارامنرهاای ژننیکای گازارش اد بارای

به ز کی یت و عملکرز زر ص ات مهم اقناازی انگیاز ای

ص ات کی یت تخممرغ ،بارآورز ایان پارامنرهاا باه منظا ر

مماعف را برای پرورشزهندگان مارغ با می زر رویاناها

برریی امکان منظ رکرزن این ص ات زر اخص اننخاب و

مراکز اصالح نژاز مرغ با می زر

هدف اصالح نژاز مرغان ب می مرکز ارس ضروری ایات

یال  1359اولین اقدام بارای ح اظ یخاایر ژننیکای طیا ر

بناااابراین هااادف از انجاااام پاااژوهس حاضااار ،بااارآورز

ب ا می و به ا ز عملکاارز آنهااا ازنظاار ص ا ات اقناااازی

هم تنگیهاای ژننیکای ،و نا تیپی صا ات وزن بادن باا

محت ب می ز

کی یت زاخلی و خارجی تخممرغ ایت

ایجاز میکند ( )7تأیی

زر زمان حاضر ،س مرکز اصالح نژاز مارغ با می زر
اینانهای اص هان ،مازندران ،ارس ،یزز ،آیربایجان غربی،

مواد و روشها

و خرایان رض ی زر کش ر مشغ ل عالیت هتنند ( )6زر

مرکز اصاالح ناژاز مارغ با می اارس زر یاال  1365زر

این مراکز ،اننخاب م لدهای نر و مااز برایااس ااخص

م آباز ارس زر  70کیل منری امال ایراز باا هادف

اننخاب (کهار ص ت وزن 12ه نگای ،یان بلا غ جنتای،

ترویج و تش یق به پرورش مارغ با می و همچناین انجاام

تعداز ،و وزن تخممرغ) انجام می ز ( 6و  )14عالو بار

عملیات بهنژازی بر ص ات مهم اقناازی طی ر آغاز بهکاار

این ص ات ،کی یت تخاممارغ نیاز از جن اههاای گ نااگ ن

کرز ( )6نتل م لد زر یال  1367تشکیل و تجدیاد نتال

اهمیاات زارز صا ات کی یاات تخاامماارغ ااامل پ یاانه و

آغاز د ص ات اننخاب د زر مرکاز اصاالح ناژاز مارغ

محن یات زاخلی تخممرغ (زرز و یا ید ) ایات و باه زو

ب می اینان ارس امل وزن بدن ،ین بل غ جنتای ،وزن

گرو کی یت زاخلی و کی یت خارجی تقتیم می ند ( 1و

تخممرغ ،و تعداز تخممرغ ایت برای برریای هم تانگی

 )2از ص ات مهم کی یت خارجی تخممارغ کاه مارت ط باا

ژننیکی بین ص ات وزن بدن و کی یت تخممارغ ،زاز هاای
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مرب ط به وزن ( 8ه نگی12 ،ه نگی ،و وزن بلا غ) زر 17

و وزن زرز با ترازوی زیجینال انجاام اد صا ات طا ل

اد همچناین

تخممرغ ،عرض تخاممارغ ،قطار یا ید  ،و قطار زرز باا

 2000تخممرغ مرب ط به  746قطعاه مارغ با می از نتال

ک لی

و ارت اع ی ید با میکرومنر یهپایه انداز گیری د

ه دهم زر یه روز من الی جمعآوری و برای اناداز گیاری

میاازان ضااخامت پ یاانه و مقاوماات پ یاانه بااهترتیااب بااا

ص ات کی یت تخممارغ باه آزمایشاگا مننقال اد بارای

ضخامتینج و مقاومتینج تعیین د واحاد هااو کاه از

مرغااانی کااه زر کنااد روز من ا الی رک ا رز تخاامماارغ آن

ص ات مهم کی یت زاخلی تخم مرغ محتا ب مای ا ز و

جمعآوری د ب ز ،میانگین کی یت تخممرغهاا باه عنا ان

معیار اصلی برای کی یت ی ید تخممرغ ایت ،ط ق رابطاۀ

مقدار ص ت برای آن مرغ زر تجزیه منظ ر اد اطالعاات

 1محای ه د (:)12

نتل از مرغان ب می مرکاز اارس ایان از

()1

مرب ط به رک رزها و یاخنار جر زر جدول  1ارائه د
ایت برای ص ات کی یات تخاممارغ قاط از یاک نتال

)HU  100log (AH 1 / 7EW 0 / 37  7 / 57
زر این رابطه HU :واحاد هااو AH ،ارت ااع یا ید  ،و

رک رز وج ز ندا ت اما برحتب ن ع ص ت ،تعاداز پادر

 EWوزن تخممرغ ایت

رک رزگیری د ،بنابراین از والادین بارای صا ات مزبا ر
اقد رک رز  80تا  81و تعداز مازر اقد رک رز  325تا 335

اخص ی ید از زیگر ص ات مهم زر ارت اط با کی یت

و تعداز پدر و مازر نامعل م برای مرغان زارای رک رز برای

ی ید ایت که نتا ت ارت ااع یا ید ( )AHباه قطار آن

ص ات کی یت تخممرغ ص ر ب ز

( )ADایت و با رابطۀ  2محای ه د (:)13

ص ات کی یت خارجی امل وزن تخم مارغ ،ااخص

AH
100
AD

()2

کل تخممرغ ،ط ل تخممرغ ،عرض تخممرغ ،وزن پ ینه،

AI 

اخص کل تخممرغ نیز با رابطۀ  3برآورز گرزید (:)13

ضخامت پ ینه ،مقاومت پ ینه ،و ص ات کی یات زاخلای

ESL
ESI 
ELL

()3

امل قطر یا ید  ،ارت ااع یا ید  ،ااخص یا ید  ،وزن

زر ایاان رابطااه ESI :اااخص ااکل تخاامماارغESL ،

ی ید  ،واحاد هااو ،قطار زرز  ،و وزن زرز با ز تا زین

عرض تخممرغ ،و  ELLط ل تخممرغ ایت

ص ات کی یت مانند وزن تخممرغ ،وزن پ ینه ،وزن ی ید ،

جدول  .1اطالعات ركوردها و ساختار شجره برای صفات وزن بدن
وزن 8ه نگی

وزن 12ه نگی

وزن بل غ

مشخاات جر /ص ات
تعداز حی انات م ج ز زر جر

51287

51287

51287

تعداز حی انات زارای رک رز

31403

34692

25437

تعداز مازر زارای رک رز

4122

6656

6761

تعداز پدر زارای رک رز

552

874

-

آماری میانگین و ضریب تغییرات ،آزم ن نرمال ب زن زاز ها

تجزیه و تحلیل آماری ص ات امل برآورز پارامنرهای
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و برریاای معناایزارباا زن تااأثیرات ثاباات (نتاالان باات

 LMiلگااارینم زریااتنمااایی ماادل یاااز تاار ،و logLMj

ج جهکشی) ،با نرما زار آمااری ( SASنتاخۀ  )9/1انجاام

لگارینم زریتنمایی مدل کاملتر ایات عادز حاصال باا

د هم تنگی باین صا ات کی یات و وزن بادن باا روش

عدز کای ایک ایر باا زرجاۀ آزازی ت ااوت تعاداز پاارامنر

حداکار زریتنمایی محدوز د و با نرما ازار WOMBAT

برآورز د ت یط زو مدل مقایته د

برآورز گرزید ( )15بات جه به ماهیت بی لا ژیکی صا ات،
س مدل ژننیکی برای آنالیزهای یکص نی اننخاب دند:

نتایج و بحث

( y  Xb  Za  eمدل )1

میانگین مشاهدات ،ضریب تغییارات ،انحاراف ایاناندارز ،و

( y  Xb  Za  Spe  eمدل )2

ننایج معنیزارب زن تأثیرات ثابت بارای هار کادام از صا ات

( y  Xb  Z 1a  Z 2m مدل )3

مطالعه د زر جدول  2ارائه د ایت ت اوت میاانگین زو

e cov a, m  0

جن

( y  Xb  Z 1a  Z 2m مدل )4

برای ص ات وزن 8ه نگی و 12ه نگی معنایزار با ز

( )P<0/05تأثیر نتلاج جهکشی قط بر ص ات قطار زرز ،

e cov a, m  0

مقاوماات پ یاانه ،ضااخامت پ یاانه ،و وزن 8ه نگاای و

( y  Xb  Z 1a  Z 2m مدل )5

12ه نگی معنیزار ب ز میانگین ص ات وزن تخاممارغ ،وزن

Spe cov a, m  0

یاا ید  ،و وزن زرز بااهترتیااب  ،29/1 ،50/5و  18/7گاارم

( y  Xb  Z 1a  Z 2m مدل )6

بهزیت آمد این مقازیر زر مرغان ب می اینان یزز باهترتیاب

Spe cov a, m  0

 ،22/7 ،42/9و  12/9گاارم گاازارش ااد ایاات ( 1و )9

زر این رابطهها y :بارزار مشااهدات b ،بارزار تاأثیرات

همچنین میانگین ص ات وزن تخممرغ و وزن ی ید حاصال

ثابت a ،برزار تأثیرات ژننیکای ا زایشای حیا ان m ،بارزار

از تحقیق حاضر ،از میانگین این ص ات زر مرکز مارغ با می

تأثیرات ژننیکی مازری pe ،برزار تاأثیرات محیطای زائمای

اص هان (بهترتیب  54/60و  30/94گرم) کمنر ،اماا میاانگین

مازری ،و  eبرزار تاأثیرات باقیماناد هتانند همچناین X

وزن زرز بیشاانر از میااانگین ایاان ص ا ت زر مرغااان ب ا می

ضرایب تأثیرات

اص هان ( 16/36گرم) ب ز ( )18ص ات وزن تخممرغ و وزن

ضاارایب تااأثیرات

ی ید زر مرغان ارس زر مقایته با نژاز تجاری (باهترتیاب

ضرایب تأثیرات محیطای زائمای

 53/85و  )32/02میانگین کمنری زا نند ،اما از میانگین وزن

اثر ژننیکی ا زایشی

زرزۀ نژاز تجااری ( )14/77بیشانر با ز ( )19میاانگین وزن

ماتری

ضرایب تأثیرات ثابت Z1 ،ماتری

ژننیکاای ا زایشاای حی ا ان Z2 ،ماااتری
ژننیکی مازری S ،ماتری

مازری ) cov(a,mنشانزهندۀ ک اریان
حی ان و اثر ژننیکی مازری هتنند

تخممرغ زر مرغان ب می ارس کمنر از میانگین ایان صا ت

بعد از تجزیه و تحلیل مشاهدات با اس مادل ،بارای

زر نژاز رزایلندرز ( 56/50گرم) ب ز ( )17زر مقایتۀ میانگین

تجزیۀ کندص نی بهنرین مدل برای هار صا ت اننخااب و

ص ت وزن تخممرغ زر مرغان ارس باا مرغاان با می یازز،

تجزیۀ کندص نی برایاس مدل منایاب بارای هار صا ت

مشاهد می ز که زر مرکاز اارس باه وزن تخاممارغ زر

انجام د برای اننخااب مادل منایاب ،از معیاار لگاارینم

د و باعاث ا ازایس

زریتنمایی ( )log lبر ط ق رابطۀ  4این از
()4

اخص اننخاب اهمیت بیشنری زاز

د:

میانگین این ص ت زر نتل ه دهم د ایت

X 2  2  log LMi – log LMj 
2

زر این رابطه X :عدز کاای مرباع محایا ه اد log ،
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جدول  .2آنالیز آماری صفات كیفیت تخممرغ و وزن بدن
ص ات

تعداز مشاهدات

میانگین

انحراف ایناندارز

ضریب تغییرات
(زرصد)

اثر نتلـج جهکشی

کی یت زاخلی
قطر ی ید (یاننیمنر)

727

9/3

0/8

8/1

NS

ارت اع ی ید (میلیمنر)

711

4/8

1/2

24/9

NS

اخص ی ید (زرصد)

700

51/9

14/7

28/4

NS

وزن ی ید (گرم)

707

29/1

5/9

20/3

NS

واحد هاو

710

67/5

11/7

17/4

NS

قطر زرز (یاننیمنر)

727

4/1

0/2

4/5

*

وزن زرز (گرم)

708

18/7

1/2

6/5

NS

کی یت خارجی
وزن تخممرغ (گرم)

738

54/4

3/1

5/6

NS

اخص تخممرغ

744

0/55

9/2

7/8

NS

ط ل تخممرغ (یاننیمنر)

746

5/7

0/2

2/8

NS

وزن پ ینه (گرم)

724

5/3

0/4

7/9

NS

عرض تخممرغ (یاننیمنر)

747

4/2

0/1

2/3

NS

مقاومت پ ینه (کیل گرم بریاننیمنرمکعب)

746

2/9

0/2

7/9

**

ضخامت پ ینه (میلیمنر)

747

0/3

0/02

7/1

*

وزن بدن
وزن 8ه نگی (گرم)

36887

532/3

60/1

11/3

*

وزن 12ه نگی (گرم)

42222

942/1

96/4

10/2

***

وزن بل غ (گرم)

32198

1618/9

158/8

9/8

NS

* ** ،و ***  :بهترتیب ت اوت میانگینهای هر منغیر زر یط ح  ،0/01 ،0/05و  0/001زرصد معنیزار ایت

بات جه به هم تنگی یاتی و ط یعی بین وزن تخممرغ باا

بیشنر ب ز اما ص ات مقاومت و ضخامت پ ینه زر مقایته با

وزن ی ید و وزن زرز  ،ا زایس میانگین این صا ات زر اثار

میانگین این ص ات زر مرغاان با می یازز (باهترتیاب 3/71

اننخاب برای وزن تخممرغ مطابق اننظار ایات ( ،17 ،9 ،2و

کیل گرم بر یاننیمنر مکعب و  0/41میلیمنر) کمنر ب ز ( 1و

 )19ص ات وزن پ ینه ،مقاومت پ ینه ،و ضخامت پ یانه

 )9همچنین اینحکام و مقاومت تخممرغهای با می اارس

زر مرغااان ااارس بااهترتیااب  5/3گاارم 2/9 ،کیل ا گرم باار

از مقازیر گزارش د برای مرغان تجاری ( 3/25کیل گرم بار

یاننیمنرمکعب ،و  0/3میلیمنر برآورز اد وزن پ یانه از

یاننیمنر مکعب و  0/34میلیمنر) کمنر ب ز ()19
میانگین ص ات ارت اع ی ید و واحد هاو بهترتیب 4/8

میانگین گزارش د بارای مرغاان با می یازز ( 4/45گارم)
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میلیمنر و  67/5برآورز د که ارت اع ی ید زر مقایته باا

تخممرغ) تا ( 0/43مقاومات پ یانه) منغیار با ز ضاریب

میانگین مرغان ب می یزز ( 4/40میلیمنر) بیشنر و زر قیاس

وراثتپذیری وزن تخممرغ زر مقایته با مرغان ب می مرکز

با نژاز تجاری ( 7/25میلیمنر) بتیار کمنر ایت ( 1و )19

یزز ( )0/45و ی یۀ تجاری ( )0/63کمنر ب ز ( 2و  )19زر

همچنین میانگین واحد هاو زر مرغان ب می ارس به نت ت

ص ات مرت ط با پ یانه ،وراثاتپاذیری وزن ،و ضاخامت

مرغان ب می یزز ( )70/69و میانگین نژاز تجااری ()86/20

پ ینه زر مرغان ب می ارس زر مقایته با این ضارایب زر

کمنر ب ز ( 1و  )19میاانگین وزن بلا غ زر نتال ه ادهم

ایاانان یاازز (بااهترتیااب  0/23و  )0/57و یاا یۀ تجاااری

مرغان ب می ارس ( 1618/9گرم) بیشانر از میاانگین وزن

(بهترتیب  0/64و  )0/34کمنر ب ز ،اما وراثتپذیری ص ت

بل غ زر مرغان ب می یزز ( 1199/66گرم) ب ز ( )1میانگین

مقاومت پ ینه زر قیااس باا مرغاان با می یازز ( )0/21و

وزن 8ه نگی نیز ( 532/26گرم) زر مقایته با میانگین ایان

یاا یۀ تجاااری ( )0/24بیشاانر باارآورز ااد ( 2و )19

ص ت زر یزز ( 373/48گرم) و مازنادران ( 526/48گارم)

وراثتپذیری اخص کل تخممرغ زر مقایته با ضاریب

بیشنر ب ز ( 1و  )10علت ت ااوت زر میاانگین وزن بادن

مشابه برآورز د زر اینان یزز بیشنر ( )0/18ب ز ()2

مراکز مرغ ب می ایران ،من اوتبا زن تعاداز نتال زر ایان

وراثتپذیری وزن زرز و قطر ی ید بهترتیب  0/40و

مراکز ایت اخنالف زر ص اتی ک ن واحد هااو و صا ات

 0/31برآورز د وراثتپاذیری گازارش اد بارای وزن

کی یت زاخلی را میت ان به ت اوتهای نژازی و پارامنرهای

زرزۀ مرغان ب می یزز  0/17و مرغان یا یۀ تجااری 0/45

مدیرینی مانند تغذیه و محیط نت ت زاز

ب ز که ننایج تحقیق حاضر زر زامناۀ گازارشهاای مزبا ر

برای ص ت وزن بل غ مدل امل اثر ژننیکای ا زایشای

ایت وراثتپذیری وزن بل غ زر مقایته با زو صا ت وزن

حیاا ان و محیطاای زائماای مااازری (ماادل  ،)2باارای وزن

8ه نگاای و 12ه نگاای بیشاانر باا ز وراثااتپااذیری وزن

12ه نگی مدل اامل تاأثیرات ژننیکای ا زایشای حیا ان،

12ه نگی زر تحقیق حاضر ،از وراثتپذیری گازارش اد

ژننیکی ا زایشی مازری ،و محیطی زائمی مازری (مادل ،)6

برای اینانهای آیربایجان غربی و اص هان (بهترتیاب 0/25

برای ص ات قطر ی ید  ،وزن زرز  ،و وزن تخممارغ مادل

و  )0/22بیشنر با ز ( )10وراثاتپاذیری وزن 8ه نگای و

امل تأثیرات ژننیکی ا زایشی حیا ان و ماازر (مادل  )3و

12ه نگی برآورز د زر مطالعۀ حاضر ،به نت ت ضارایب

امل اثر ژننیکای ا زایشای

وراثتپذیری این زو ص ت زر مرغان ب می یزز (بهترتیاب

حی ان (مدل  )1بهعن ان مدل منایب تعیاین ادند نناایج

 0/32و  )0/37کمنر ب ز ( )1زر تحقیقی زر زمیناۀ صا ات

و پارامنرهااای ژننیکاای برایاااس

اقناازی مرغ زر اینان ارس ،وراثتپذیری با مدل حی ان

برای بقیۀ ص ات مدل زام یاز
مفل ااههااای واریااان

برای ص ت 8ه نگی و 12ه نگی باهترتیاب  0/40و 0/47

منایبترین مدل زر جدول  3ارائه د ایت
وراثتپذیری ص ات قطر یا ید و وزن زرز زر مادل

بهزیت آماد ایات ( )11علال اخنال اات باین ضارایب

منایب ،کمنر از ضریب وراثتپذیری بهزیتآمد زر مدل

وراثتپاذیری زر نقااط و مراکاز مارغ با می گ نااگ ن را

حی ان ایت ( 0/31بارای قطار یا ید و  0/40بارای وزن

میت ان ع املی ک ن زقت زر انداز گیری ص ت ،تاأثیرات

زرز ) زر برریاای حاضاار ،زامنااۀ ضاارایب وراثااتپااذیری

ثابت مفثر بر صا ت ،عماق اجر (تعاداز نتال) ،تعاداز

صاا ات کی یااات زاخلااای از ( 0/02وزن زرز ) تاااا 0/23

زاز ها ،و مدلهای ژننیکی این از د زر تجزیه و تحلیال

( ااااخص یا ا ید ) و کی یااات خاااارجی از ( 0/01وزن

زاز ها عن ان کرز
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جدول  .3مؤلفههای واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات كیفیت تخممرغ و وزن بدن
مدل

ص ات

σp2

σa2

σpe2

σm 2

ha2

σe2

hm2

Pe2

*e2

کی یت زاخلی
قطر ی ید

3

0/59

0/38

0/10

-

0/41

0/06 ± 0/08

0/18

-

0/692

ارت اع ی ید

1

0/97

0/15

-

-

0/81

0/16 ± 0/07

-

-

0/839

1

1/003

0/23

-

-

0/76

0/23 ± 0/08

-

-

0/767

وزن ی ید

1

0/99

0/10

-

-

0/89

0/10 ± 0/06

-

-

0/897

واحد هاو

1

0/95

0/09

-

-

0/85

0/10 ± 0/06

-

-

0/898

قطر زرز

1

0/98

0/11

-

-

0/87

0/11 ± 0/07

-

-

0/865

وزن زرز

3

1/52

0/03

0/32

-

1/16

0/02 ± 0/08

0/21

-

0/753

اخص ی ید

کی یت خارجی
3

1/10

0/008

0/30

-

0/78

0/01 ± 0/07

0/28

-

0/712

1

1/004

0/32

-

-

0/67

0/32 ± 0/09

-

-

0/674

ط ل تخممرغ

1

0/99

0/31

-

-

0/68

0/31 ± 0/09

-

-

0/687

وزن پ ینه

1

0/17

0/02

-

-

0/15

0/11 ± 0/07

-

-

0/885

عرض تخممرغ

1

1/17

0/12

-

-

1/04

0/10 ± 0/06

-

-

0/894

مقاومت پ ینه

1

0/54

0/23

-

-

/30

0/43 ± 0/10

-

-

0/565

ضخامت پ ینه

1

0/43

0/05

-

-

0/37

0/12 ± 0/07

-

-

0/876

وزن تخممرغ
اخص تخممرغ

وزن بدن
وزن 8ه نگی

1

3582

255/95

-

-

3326

0/22 ± 0/06

-

-

0/929

وزن 12ه نگی

6

2922/68

525/32

352/71

71/06

2403

0/31 ± 0/10

0/12

0/03

0/822

وزن بل غ

2

15727

340/79

-

660/2

14726

0/56 ± 0/07

-

0/04

0/936

* σa2واریان
واریان

ژننیکی ا زایشی σm2 ،واریان

ژننیکی مازری σe2 ،واریان

محیطی زائمی مازری hm2 ،وراثتپذیری مازری e2 ،نت ت واریان

باقیماند به واریان

تأثیرات باقیماناد  σp2 ،واریاان
تأثیرات باقیماند باه واریاان

نا تیپی ha2 ،وراثاتپاذیری متانقیم،
نا تیپی ،و  Pe2نتا ت واریاان

σpe2

تاأثیرات

ن تیپی

تخممرغ با وزن بدن ،مقازیری بتیار اندس ب ز که نشان از

ضرایب هم تنگی نا تیپی و ژننیکای صا ات کی یات

رابطۀ ضعیف بین ص ات کی یت و وزن بدن ایت

تخممرغ با ص ات وزن بدن زر جدول  4ارائه اد ایات
اغلااب ضاارایب هم تاانگی نا تیپی بااین صا ات کی یاات
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جدول  .4همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات كیفیت تخممرغ و وزن بدن
هم تنگیهای ن تیپی

هم تنگیهای ژننیکی
کی یت خارجی
*

W8

**

W8

W12

MW

قطر ی ید

-0/38 ± 0/37

-0/79 ± 0/30

-0/46 ± 0/23

-0/002 ± 0/04

-0/04 ± 0/04

-0/07 ± 0/04

ارت اع ی ید

0/04 ± 0/43

-0/06 ± 0/39

0/10 ± 0/28

0/005 ± 0/04

0/02 ± 0/04

0/01 ± 0/04

0/05 ± 0/39

0/10 ± 0/37

0/24 ± 0/25

-0/004 ± 0/04

0/01 ± 0/04

0/04 ± 0/04

وزن ی ید

0/39 ± 0/50

0/22 ± 0/46

-0/20 ± 0/32

0/007 ± 0/04

-0/001 ± 0/04

-0/03 ± 0/04

واحدهاو

-0/03 ± 0/50

0/02 ± 0/46

0/04 ± 0/33

-0/002 ± 0/04

-0/004 ± 0/04

0/005 ± 0/04

قطر زرز

0/04 ± 0/50

0/53 ± 0/43

0/48 ± 0/35

-0/03 ± 0/04

0/04 ± 0/04

0/07 ± 0/04

وزن زرز

0/24 ± 0/37

-0/03 ± 0/35

0/27 ± 0/22

0/01 ± 0/04

0/02 ± 0/04

0/03 ± 0/04

اخص ی ید

W12

***

MW

کی یت خارجی
0/71 ± 0/36

0/53 ± 0/37

-0/15 ± 0/25

0/02 ± 0/04

0/01 ± 0/04

-0/04 ± 0/04

0/32 ± 0/39

0/74 ± 0/28

0/02 ± 0/23

-0/02 ± 0/04

-0/006 ± 0/04

-0/02 ± 0/04

ط ل تخممرغ

-0/07 ± 0/37

-0/44 ± 0/31

0/08 ± 0/23

0/01 ± 0/04

-0/04 ± 0/04

-0/006 ± 0/04

وزن پ ینه

0/42 ± 0/51

0/79 ± 0/45

0/27 ± 0/33

0/04 ± 0/04

0/02 ± 0/04

-0/02 ± 0/04

عرض تخممرغ

0/54 ± 0/51

0/80 ± 0/40

0/17 ± 0/32

-0/006 ± 0/04

0/002 ± 0/04

-0/03 ± 0/04

مقاومت پ ینه

0/06 ± 0/35

0/18 ± 0/31

0/07 ± 0/22

0/03 ± 0/04

0/01 ± 0/04

0/02 ± 0/04

ضخامت پ ینه

0/07 ± 0/48

0/32 ± 0/43

0/20 ± 0/31

0/02 ± 0/03

-0/03 ± 0/04

-0/005 ± 0/04

وزن تخممرغ
اخص تخممرغ

 :W8وزن  8ه نگی :W12 ،وزن 12ه نگی و  :MWوزن بل غ

ضاارایب هم تاانگی ژننیکاای بااین وزن 8ه نگاای ،وزن

ایت ( )5هم تنگی وزن 8ه نگی و 12ه نگی با اخص

12ه نگی ،و وزن بل غ با وزن تخاممارغ باهترتیاب ،0/71

کل تخممرغ باهترتیاب  0/32و  0/74و وزن 8ه نگای و

 0،/53و  -0/15برآورز د ایت که با هم تنگی ژننیکای

12ه نگی با عرض تخممرغ بهترتیب  0/54و  0/80برآورز

بااین وزن 8ه نگاای بااا وزن تخاامماارغ زر ایاانان اصا هان

د که این امر با ت جه به ارت اط متنقیم عرض تخممرغ با

( )0/26ت اوت زیازی زارز ( )18زر تحقیق زیگر ،با تعاداز

اااخص ااکل تخاامماارغ ،کااامالً مطااابق اننظااار ایاات

نتاال و زاز من اااوت روی مرغااان ب ا می ااارس ،مقاادار

هم تنگی ژننیکی صا ات وزن 8ه نگای و 12ه نگای باا

ضریب هم تنگی ژننیکی وزن 12ه نگی با وزن تخاممارغ

اخص تخممرغ زر تحقیق حاضر ،بتیار بیشنر از ضرایب

 0/50برآورز د که با ننیجۀ تحقیق حاضار تقری ااً مشاابه

گزارش د برای مرغان با می مرکاز اصا هان با ز ()18
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بنابراین اننخاب برایاس وزن  8ه نگی و 12ه نگی ،عالو

اننخاااب برایاااس وزن 12ه نگاای باعااث مدورتر اادن

بر ا زایس وزن تخممرغ باعث ا ازایس ااخص اکل و

تخممرغ خ اهد د

مدورتر دن تخممرغ خ اهد د هم تانگی ژننیکای باین

زر حالت کلی ،هم تنگی ژننیکی بین ص ات وزن بدن

وزن 12ه نگی با وزن پ ینه ما ات و بااال ( )0/79بارآورز

با کی یت زاخلی تخاممارغ زر بتایاری از ما ارز ضارایب

د که باالتر از این ضریب زر مرغان ب می یازز ( )0/70و

باالیی ن ز و بهخا ص هم تنگی باالیی بین ص ات وزن

همچنین ضریب بهزیتآمد بارای مرغاان با می اصا هان

بدن و ص ات مرت ط با کی یت ی ید همچا ن واحاد هااو
بهزیت نیامد ص ات کی یت زاخلای باهزلیال ز ا اری زر

( )0/25ب ز ( 1و  )18هم تانگی ژننیکای وزن 12ه نگای

انااداز گیااری ،بااهعنا ان اااخص اننخاااب زرنظاار گر نااه

با ضخامت پ ینه  0/32و مشابه مرغان با می یازز ()0/35

نمی ند و از ص اتی مانند وزن بدن که بهعن ان ااخص

برآورز گرزید ()1

اننخاب زر مراکز اصالح نژاز ب می این از می ند ،بارای

هم تاانگی ژننیکاای وزن 8ه نگاای12 ،ه نگاای ،و وزن

ارزیابی عملکرز کی یت زاخلی ایان از مای ا ز از میاان

بل غ با واحد هاو کم برآورز د کاه نشاانزهنادۀ ارت ااط

ص ات وزن بدن ،وزن 12ه نگی اخص نت ناً خ بی برای

ژننیکی ضعیف بین ص ات وزن بدن با واحاد هااو ایات

ا زایس عملکرز برخی ص ات کی یت زاخلی زر مرکز مارغ

هم تنگی ژننیکی بین وزن 12ه نگی و وزن بلا غ باا وزن

ب می اینان ارس به مار میروز

زرز بهترتیب  0/53و  0/48برآورز اد کاه زر برریای و

بات جه به هم تنگیهای ژننیکی ،از بین ص ات کی یت

مطالعۀ پارامنرهای ژننیکی زر مرغان ب می یازز نیاز مشاابه

خارجی و زاخلی تخممرغ ،اننخاب بر م نای وزن و عارض

این ضرایب بهزیت آمد ایت ( )1برایاس ننایج تحقیاق

تخممرغ به به ز عملکرز ص ات کی یت تخممارغ خ اهاد

حاضر و ضرایب هم تنگی که بین ص ات کی یت تخممرغ

انجامیااد ص ا ات کی یاات خااارجی بااهزلیاال یااه لت زر

و وزن بدن بهزیت آمد ایت ،اننخااب ژننیکای برایااس

انااداز گیااری بااه نت ا ت ص ا ات کی یاات زاخلاای ،باارای

وزن 8ه نگی و 12ه نگی (ق ال از بلا غ) باعاث ا ازایس

منظ رکرزن زر اخص اننخاب منایبتر هتنند با تکمیل

وزن تخممارغ ،ااخص اکل ،وزن پ یانه ،و ضاخامت

اطالعات پارامنرهای ژننیکی و ضرایب اقنااازی صا ات،

پ ینه خ اهد اد وزن تخاممارغ از صا ات م جا ز زر

بازنگری زر برنامههای اننخاب علی مرکز اصالح نژاز مرغ

اخص اننخاب زر مرکز اصالح ناژاز مارغ با می اارس

ب می ارس ت صیه می ز

محت ب می ز و زرننیجه اننخاب برایاس ا ازایس وزن
زر ه نههای 8ه نگی و 12ه نگی باعث ا ازایس عملکارز
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