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چکیده
 صفات.هدف از پژوهش کنونی مقایسه استراتژیهای اصالح نژاد در گله مرغ بومی مازندران به کمک شبیهسازی رایانهای بود
 سن،)BWM(  زمان بلوغ جنسی،)BW12(  دوازده هفتگی،)BW8(  هشت هفتگی،)BW1(  وزن بدن در زمان تولد،شبیهسازیشده

)EN( ) و تعداد تخممرغEW28-32( 32  تا22  میانگین وزن تخممرغ در هفتههای،)EWM(  وزن اولین تخم،)AFE( بلوغ جنسی
،BW12  و مرغها براساس یک شاخص چهار صفتی شاملBW12  در استراتژی اول خروسها بر اساس ارزش اصالحی صفت.بودند
،AFE ،BW12  در استراتژی دوم خروسها و مرغها براساس یک شاخص چهار صفتی شامل. انتخاب شدندEN  وEW28-32 ،AFE
 به ترتیب بهEWM  وEW28-32 ،BWM ،BW12 ،BW1  نسل صفات12  در استراتژی اول پس از. انتخاب شدندEN  وEW28-32
 در. تخممرغ بهبود یافت2/23  روز و-3/31  به ترتیب به میزانEN  وAFE  گرم و3/13  و3/36 ،331/32 ،313/21 ،1/43 میزان
3/43  روز و-3/11  گرم و212/14  و413/12  به میزانEN  وAFE ،BWM ،BW12  نسل بهبود صفات12 استراتژی دوم پس از
 نتایج حاصل. بود2/212  و2/242  میانگین های ضریب همخونی در استراتژی اول و دوم در پایان نسل دهم به ترتیب برابر.تخممرغ بود

 استراتژی اول برای گلههای مادر با هدف تولید گوشت و استراتژی دوم برای گلههای دو منظوره با هدف تولید تخممرغ و،نشان داد
.گوشت مناسب میباشد
. همخونی، مشارکت بهینه ژنتیکی، گله مادر، گله دومنظوره، شاخص انتخاب:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The aim of the study was to compare two strategies in Mazandaran native fowls using computer simulation.
Simulated traits included body weight at birth (BW1), at eight weeks of age (BW8), at twelve weeks of age (BW12),
at maturation (BWM), age at sexual maturity (AFE), weight of first egg (EWM), mean egg weight from 28 to 32
weeks of age (EW28-32) and egg number (EN). The first strategy was to select cockerels based on breeding value of
BW12 and hens based on a selection index with 4-traits including BW12, AFE, EW28-32 and EN. The second
strategy was to select cockerels and hens using a selection index based on a 4-traits including BW12, AFE, EW28-32
and EN. After 10 generations, the first strategy improved BW1, BW12, BWM, EW28-32 and EWM to 1.49, 573.81,
397.58, 3.96, and 3.75 grams and AFE and EN to -3.51 days and 2.09 eggs, respectively. After 10 generations, the
gain for traits in the second strategy for BW12, BWM, AFE and EN was 415.78, 218.74 grams and -9.77 days and
9.45 eggs, respectively. At the end of the tenth generation increase of inbreeding in the first and second strategies was
0.048 and 0.070, respectively. The results showed that the first strategy was suitable for a breeder flocks with the aim
of chickens suitable for broiler production and the second strategy was suitable for a dual-purpose flocks with the aim
of producing egg and meat.
Keywords: Breeder flock, dual purpose, inbreeding, optimum genetic contribution, selection Index.
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مقدمه
مصرف پروتئین حیوانی در کشورهای در حال توسعه
کمتر از میزان توصیه شده میباشد ( ;Pedersen, 2002
 .)Nielsen et al., 2003تشدید این وضعیت در آینده با
روند افزایش جمعیت ،کاهش درآمد خانوارها و افزایش
قیمت محصوالت پروتئینی مورد انتظار است
( .)Taghizadeh et al., 2015در حال حاضر  4درصد از
 7491هزارتن تولید گوشت مرغ و  711هزارتن از491
هزار تن تخممرغ تولیدی کشور توسط مرغ بومی تولید
میشود ( .)Jafarnejad et al., 2017نتایج تحقیقات
گزارش شده بیانگر این نکته است که تخم مرغ تولیدی
مرغان بومی نسبت به تخممرغهای تولید شده در مزارع
صنعتی به دلیل تغذیه طبیعی در محیط روستا و
علفزارها ،میزان ویتامین  ،Aویتامین  ،Eویتامین  Dو
اسیدهای چرب امگا  9بیشتری دارد ( Haunshi et al.,
 .)2010; Taghizadeh et al., 2015همچنین مقدار تخم
مرغهای تولیدی مرغان بومی کلسترول و اسیدهای چرب
اشباع کمتری دارا هستند ،که در نهایت موجب خوش
خوراکی بیشتر این محصول میگردد ( Taghizadeh et
 .)al., 2015کیفیت گوشت طیور تحت تاثیر سه ویژگی
ژنتیک ،سیستم پرورش و سن کشتار است
( .)Sokolowicz et al., 2016بنابراین بخشی از کیفیت
یاد شده ،ژنتیکی است و میتواند با برنامههای اصالحی
ویژه حفظ شود .به منظور حفظ کیفیت کنونی در کنار
بهبود کمیت تولید ،مراکز اصالح نژاد مرغ بومی در کشور
تشکیل شد .اهداف بلند مدت ایجاد این مراکز  ،بهبود
ژنتیکی ،حفاظت از ذخایر ژنتیکی و ایجاد الینهای
جدید در صورت لزوم بود (.)Jafarnejad et al., 2017
طیور به دلیل اندازه گله بزرگ و فاصله نسل کوتاه
پتانسیل باالیی برای افزایش تولید و اصالح نژاد دارند
( .)Wolc, 2014نتایج پژوهشهای انجام گرفته نشان
داده است  41درصد افزایش تولید گوشت و تخم مرغ در
 01سال گذشته ناشی از انتخاب بوده و اخذ نتیجه نیز
مرهون وجود تنوع در داخل الینهای تجاری برای تولید
گوشت و تخم مرغ بوده است ( .)Muir et al., 2008با این
حال ،افزایش شدت انتخاب درون الین و افزایش فراوانی
آللهای مطلوب در مرغان تخمگذار و گوشتی ،خطر
افزایش همخونی و رابطه خویشاوندی و از دست رفتن

(Figueiredo, 2005

تنوع ژنتیکی را خواهد داشت
&  .)Schmidtروند رو به رشد سطح همخونی در
جمعیتهای مرغ تخمگذار مختلف در محدوده  1/79الی
 7/0درصد در هر نسل گزارش شدهاست ( Figueiredo,
 .)Schmidt & 2005بنابراین این مرغان توان حضور در
محیط طبیعی را نداشته و نیاز به محیط استاندارد و
تعریف شده دارند .اما مرغان بومی عمدتاً تحت سیستم
مدیریت متنوع و متغیر در روستاها پرورش مییابند و با
توجه به خصوصیات مقاومت به بیماریها و مقاومت به
استرسهای محیطی و نیاز کمتر به واکسیناسیون
(نسبت به طیور صنعتی) (،)van Wyk et al., 2009
گزینه خوبی برای پرورش در روستاها محسوب میشوند.
گلههای مرغ بومی اگر چه دارای تنوع مطلوبی میباشند
اما گزینش یک استراتژی کارآمد از بین استراتژیهای
متعدد برای استفاده از این تنوع به منظور ایجاد بهبود
ژنتیکی با حفظ همخونی و کیفیت محصوالت یک چالش
اساسی در اصالح نژاد مرغان بومی است ( Lwelamira
 .)et al., 2008برنامههای اصالح نژاد متعددی را
میتوان طراحی کرد ولی فقط تعداد معدودی برنامه را

در ایستگاههای تحقیقاتی و تنها یک برنامه را در
گلههای تجاری میتوان اجرا کرد ،اصالحگر نمیتواند

برنامههای اصالحی متصور را در جوامع واقعی

تمام
آزمون نماید تا بهترین آنها را انتخاب کند .بنابراین
استفاده از شبیهسازی برای آزمون برنامههای متعدد
اصالح نژادی و پیشبینی خروجیها میتواند راهگشا
باشد (.)Medrano et al., 2010
پژوهشگران با استفاده از شبیه سازی تصادفی
چندین سامانه تالقی را با توجه به وضعیت همخونی و
پاسخ به انتخاب مقایسه نمودند و بهترین روش را
استراتژی حداقل نمودن آمیزشافراد خویشاوند و اجتناب
از آمیزش برادر و خواهر تنی و ناتنی گزارش نمودند
( .)Caballero et al., 1996بهترین روش برای حفظ
همخونی در برنامههای انتخاب در دراز مدت ،روش
مشارکت ژنتیکی بهینه ( Optimum Genetic
 )Contributionاست و زمانی که بروز همخونی یا وجود
روابط خویشاوندی بین کاندیداهای انتخاب محدودکننده
باشد ،میتواند بازده ژنتیکی را در دراز مدت حداکثر
نماید ( .)Meuwissen, 1997در اصالح نژاد مهمترین
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هدف ،حداکثر نمودن بهرهوری اقتصادی سیستم است
( .)Gibson, 1995از طرفی مناسب ترین روش تعیین
اهمیت نسبی صفات ،محاسبه ارزش اقتصادی آنها است
( .)Kianimanesh et al., 2001ارزش اقتصادی یک صفت
برابر با افزایش مورد انتظار در بازده اقتصادی سیستم ،در
اثر یک واحد تغییر در میانگین آن صفت است ( Hazel,
 .)1943بنابراین با توجه به معادالت درآمد و هزینه
( ،)Kianimanesh et al., 2001و براساس حداکثر نمودن
سود ،ضرایب اقتصادی برآورد میگردد.
پژوهش کنونی در نظر دارد به کمک روش شبیه
سازی رایانهای استراتژی را که در آن خروسها بر اساس
ارزش اصالحی وزن  74هفتگی ( )BW12و مرغها بر
اساس یک شاخص  9صفتی که صفات آن عبارتند از
وزن بدن در  74هفتگی ( ،)BW12سن بلوغ جنسی
( ،)AFEمیانگین وزن تخم مرغ در هفتههای  48تا 94
هفتگی ( )EW28-32و تعداد تخم مرغ در  81روز اول
پس از بلوغ جنسی ( )ENانتخاب میشوند را با استراتژی
دیگری که در آن افراد بر اساس شاخص انتخاب یاد شده
برای هر دو جنس اعمال میشود مقایسه و میزان
پیشرفت ژنتیکی ،تغییرات فنوتیپی و افزایش همخونی در
این دو استراتژی را بررسی نماید.
مواد و روشها
نرمافزار
در پژوهش کنونی فرایند شبیهسازی در محیط 
 Rنسخه  9.9.9و با کمک پکیج Gaynor ( AlphaSimR
 )et al., Unpublishedو یک مدل هشت صفتی انجام
گرفت .صفات شبیهسازی شده در هر دو جنس وزن بدن
در سنین یک روزگی ( ،)BW1هشت هفتگی (،)BW8
دوازده هفتگی ( )BW12بودند .صفات شبیهسازی شده
در مرغها عبارت بودند از :وزن بدن در زمان بلوغ جنسی
( ،)BWMسن بلوغ جنسی ( ،)AFEوزن اولین تخم
( ،)EWMمیانگین وزن تخم مرغ در هفتههای  48تا 94
( )EW28-32و تعداد تخم مرغ در  81روز اول پس از
بلوغ جنسی گله ( )ENبودند .برای جاگذاری QTLها و
ایجاد اثرات متوسط ژنی برای آنها و دخیل نمودن
عوامل مانند پیوستگی بین جایگاهها ،نوترکیبی ،جهش و
دیگر عوامل ژنتیکی در تولید ارزشهای اصالحی ،اقدام
به ایجاد ساختار کروموزومی برای جمعیت اولیه به کمک
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نرمافزار  MaCSبا ویژگیهای ازپیشتعیینشده
" "CHICKENمطابق جدول  7گردید ( Chen et al.,
.)2009; Hudson, 2004
نرمافزار  MaCSبرای ایجاد ساختار کروموزومی 911
نسل (هشت گروه  01نسلی) با اندازه موثر اولیه  11و در
هشت گروه بعدی با اندازه موثرهای به ترتیب ،711 ،01
 901 ،911 ،401 ،411 ،701و  911تشکیل داد.
شاخص  –eNدر جدول  7ناشی از این تعداد نسل با این
میزان اندازه موثر بود .ساختار کروموزومی جمعیت اولیه
مطابق با تعداد کروموزوم طیور 94 ،جفت کروموزوم و هر
کروموزوم با  4011جایگاه ایجاد گردید .برای هر صفت
 QTL 411هر کدام با سه جایگاه به صورت تصادفی از
بین  41011جایگاه ایجاد شده ،انتخاب شدند .اثرات
QTLها بر صفات دارای توزیع گاما با پارامتر شکل 1/9
شبیهسازی شد .احتمال وقوع نوترکیبی بین دو جایگاه

مجاور در یک کروموزوم با استفاده از تابع نوترکیبی
 (1919) Haldaneو فاصله بین آنها برآورد شد .برای
ب هدستآوردن ارزشهای اصالحی واقعی هر فرد از معادله
زیر استفاده شد:
()7

∑

 ،ارزش اصالحی هر فرد برای صفات مورد
های مؤثر بر صفات،
مطالعه ،برابر تعداد
برابر تعداد آللهای مطلوب که فرد در جایگاه دارد
و برابر اثر امین  QTLمیباشد .برای برآورد ارزش
فنوتیپی صفات از معادله زیر استفاده شد:
()4
برابر فنوتیپ فرد ام و برابر میانگین صفت
بر گرفته از جدول  ،4برابر عددی تصادفی از یک
توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس برابر با واریانس
باقی مانده حاصل از برآورد پارامترهای ژنتیکی بر
اساس مدلهای بیان شده توسط محققین بود
( .)Shadparvar & Enayati, 2012برای ایجاد همبستگی
بین صفات ،از اثر پلیوتروپی بین QTLهایی که به صورت
تصادفی انتخاب و صفات را تحت کنترل داشتند بر
مبنای همبستگی ژنتیکی بین صفات ،استفاده شد
(جدول  .)9عددهای جدولهای  4و  9برگرفته از نتایج
پژوهش محققین بود (.)Shadparvar & Enayati, 2012
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جدول  .7ویژگیهای شبیهسازی ساختار کروموزومی
Table 1. Characteristics of chromosomal structure simulation
Parameter
70
3×108
0.84
2.5×10-8
 -eN1 0.18 0.71 -eN 0.36 1.43 -eN 0.54 2.14 -eN 0.71 2.86 -eN 0.89 3.57 -eN 1.07 4.29eN 1.25 5.00 -eN 1.43 5.71
Effective Population Size in the Current Generation
Effective Population Size in Pre − Generation

Index
Primary Effective Population Size
Number of Base Pairs
Morgan Length of Chromosome
Mutation Rate
Additional MaCS parameters

Generation Number
4 × Premary Effective Population Size

1 − eN

جدول  .4میانگین ( ،)Meanانحراف معیار ( ،)SDضریب تغییرات ( ،)CVحداقل ( )Minو حداکثر ( )Maxمقادیر صفات برای
شبیهسازی جمعیت اولیه
Table 2. Mean, standard deviation (SD), coefficient of variation (CV), minimum (Min) and maximum (Max) value of
traits for founder population
Max
47.60
800.00
1390.00
2600.00
225.00
62.90
60.60
98.00

)CV (%
8.92
20.10
19.77
12.08
17.5
16.29
8.47
47.81

Min
26.90
190.00
440.00
980.00
76.00
18.6
34.4
10.00

SD
3.30
103.25
166.28
207.25
25.10
6.54
4.02
19.16

Traits

Mean
37.09
491.74
885.81
1714.79
148.49
40.17
47.5
40.08

BW11
BW82
BW123
BWM4
AFE5
EWM6
EW28-327
EN8

1) body weight at birth, 2) body weight at eight weeks of age, 3) body weight at twelve weeks of age, 4) body weight at maturation, 5) age at sexual
maturity, 6) weight of first egg, 7) mean egg weight from 28 to 32 weeks of age,8 egg number.

جدول  .9وراثتپذیری (روی قطر) و همبستگی ژنتیکی (زیر قطر) صفات برای شبیهسازی جمعیت پایه
Table 3. Heritability (diagonal) and genetic correlation (below diagonal) for the traits for founder population
EN

EW28-32

EWM

AFE

BWM

BW12

BW8

0.157

0.246
-0.413

0.126
0.658
-0.663

0.334
0.175
0.148
-0.207

0.301
0.003
0.541
0.422
-0.466

0.308
0.429
-0.025
0.295
0.309
-0.070

0.245
0.169
0.297
-0.174
0.256
0.340
-0.029

BW1
0.134
0.245
0.183
0.249
0.039
-0.006
0.154
0.035

BW11
BW82
BW123
BWM4
AFE5
EWM6
EW28-327
EN8

1) body weight at birth, 2) body weight at eight weeks of age, 3) body weight at twelve weeks of age, 4) body weight at maturation, 5) age at sexual
maturity, 6) weight of first egg, 7) mean egg weight from 28 to 32 weeks of age, 8) egg number.

پارامترهای ژنتیکی استفاده شده ،برگرفته از
گزارشهای )2012( Shadparvar & Enayati
درخصوص مرغان بومی مازندران بود .لیکن به دلیل
عدم وجود ماتریس کو(واریانس) ژنتیکی و
واریانسهای باقیمانده ،مجددا برآوردها بر اساس
مدلهای بیان شده توسط محققین ( & Shadparvar
 )Enayati, 2012تکرار گردید .برای ایجاد همگنی در
گله و ایجاد تعادل بولمر اقدام به  0نسل آمیزش
تصادفی گردید .مطابق با استراتژی تشکیل
ایستگاههای مرغ بومی کشور در ابتدا  4011قطعه

مرغ و خروس توسط نرمافزار  MaCSایجاد و این
تعداد در هر نسل به  1011قطعه افزایش یافت،
نسلها با یکدیگر همپوشانی نداشتند .ضرایب اقتصادی


براساس معادالت معرفیشده توسط محققین تعیین
شد ( .)Kianimanesh et al., 2001این معادالت
براساس متغیر نسبتها ،میانگین صفات و قیمت
محصوالت ،ضرایب اقتصادی را تعیین مینمایند.
بنابراین ضرایب اقتصادی بعد از بروزآوری نسبتها و با
قیمتهای روز محصوالت ،تعیین گردید .برای تعیین
شاخص انتخاب بهینه به کمک نرمافزار ،SelAction
پس از تعیین صفات موجود در هدف و شاخص انتخاب
و وارد کردن ضرایب اقتصادی صفات موجود در هدف
انتخاب ،بهترین ترکیب صفات برای سودآوری بیشتر
تعیین گردید ( .)Rutten et al., 2002این نرم افزار یک
نرم افزار شبیهسازی است و با ورود اطاعات از جمله
پارامترهای ژنتیکی ،ضرایب اقتصادی ،معرفی صفات

علوم دامی ایران ،دورة  ،94شمارة  ،9زمستان 7941

هدف و معیار انتخاب و شدت انتخاب به تفکیک در
والدین نر و ماده ،میزان پیشرفت مورد انتظار و همخونی
ایجادی در نسل بعد را پیش بینی مینماید .در نهایت
ضرایب شاخص بر اساس معادالت ماتریسی Henderson
مشخص شدند (.)Mrode & Thompson, 2005
()9
معکوس ماتریس
بردار ضرایب شاخص،
(کو)واریانس فنوتیپی صفات موجود در معیار انتخاب،
بردار ضرایب اقتصادی برای صفات موجود در تابع
هدف( ،کو)واریانس ژنتیکی بین صفات موجود در
هدف و معیار انتخاب.
بعد از  0نسل آمیزش تصادفی ،برای اعمال انتخاب و
ایجاد نسل اول 771 ،قطعه خروس و  881قطعه مرغ بر
مبنای دو استراتژی یاد شده انتخاب گردیدند .در
استراتژی اول انتخاب خروسها براساس ارزش اصالحی
صفت  BW12و انتخاب مرغها براساس یک شاخص
انتخاب با چهار صفت  EW28-32 ،AFE ،BW12و
 ENدر هدف انتخاب و سایر صفات (،BW8 ،BW1
 BWMو  )EWMدر معیار انتخاب بود .این استراتژی
به دلیل ایجاد شرایطی مشابه با شرایط کنونی مراکز
اصالحنژاد مرغ بومی انتخاب شد .چون هدف از این
مطالعه مقایسه شرایط کنونی با استراتژی دیگری بود
که در آن بهبود صفات تولید تخم بیشتر گردد بنابراین
استراتژی دوم که در آن خروسها نیز بر مبنای
شاخص طراحی شده قبلی انتخاب میشوند در نظر
گرفته شد .شدت انتخاب در جنس نر بیشتر است
بنابراین انتظار میرود در این استراتژی صفت تولید
تخم بهبود یابد .در شاخص انتخاب طراحی شده هدف
کاهش صفت  AFEو بهبود صفت  EW28-32و EN
بود به دلیل همبستگی منفی بین صفات تولید
تخممرغ و صفات افزایش وزن ،صفت  BW12در
شاخص قرار داده شد تا صفات رشد با کاهش مواجه
نگردد .به دلیل امکان تلفات 4 ،درصد افراد منتخب
پس از گرد کردن اعداد  71خروس و  81مرغ با
نمونهگیری تصادفی حذف گردیدند .نسبت مشارکت
افراد منتخب برای ایجاد نسل بعد بر مبنای دو ویژگی
جلوگیری از افزایش همخونی و بازدهی اقتصادی
باالتر ،به کمک نرمافزار Dagnachew & ( Gencont~2
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 )Meuwissen, 2014تعیین گردید .این نرمافزار از
ارزش اقتصادی هر فرد میزانی را بهعنوان جریمه
افزایش همخونی در نسل بعد کسر مینماید و ارزش
هر فرد مجددا تعیین میشود و نهایتاً براساس ارزش
هر فرد تعداد فرزندان نسل بعد برای هر والد تعیین
میشود و در پایان با آمیزش تصادفی تالقیها انجام
میگردد .با توجه به ویژگیهای طیور در تشکیل
خانواده ،دسترسی تمام افراد به یکدیگر پس از
جفتیابی اولیه محدود شد .نتایج پس از  71نسل
اعمال دو استراتژی انتخاب و آمیزش و تعیین روند
ژنتیکی ،فنوتیپی و برآورد مجدد پارامترهای ژنتیکی با
هم مقایسه و تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج و بحث
در پژوهش کنونی ،ابتدا ارزش اقتصادی صفات بر
اساس میانگین صفات و پارامترهای مورد نیاز مدل بر
اساس قیمتهای روز برآورد گردید ،مدلهای مورد
استفاده بر گرفته از نتایج تحقیق محققین بود
( .)Kianimanesh et al., 2001ارزش اقتصادی صفات
 EN ،AFE ،BW12و  EW28-32به ترتیب برابر
 0091/9 ،-874 ،199/90و  7009/7ریال بود .با
استفاده از پارامترهای ژنتیکی (واریانس فنوتیپی،
وراثت پذیری ،همبستگیهای فنوتیپی و ژنتیکی)
) (Shadparvar & Enayati, 2012و ضرایب اقتصادی
برآورد شده و به کمک نرمافزار Rutten et ( SelAction
 )al., 2002بهترین ترکیب از صفات در شاخص
انتخاب تعیین شدند .چهار صفتی که برای آنها
ضرایب اقتصادی برآورد شد ،در معادالت هدف و معیار
انتخاب قرار گرفتند و سایر صفات (،BW8 ،BW1
 BWMو  )EWMدر معیار انتخاب قرار گرفتند .صفات
موجود در هدف انتخاب صفاتی هستند که در
استراتژی مد نظر انتظار بهبود برای آنها وجود دارد و
صفات موجود در شاخص صفاتی هستند که از
دادههای آنها در معادالت شاخص انتخاب استفاده

خواهد شد .نتایج حاصل به شرح جدول  9بود .نتایج
این جدول نشان میدهد ترکیب متنوع صفات در
شاخص انتخاب چه میزان پاسخ و چه میزان همخونی
را افزایش میدهد.
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جدول  .9میزان پاسخ اقتصادی کل و درصد همخونی مورد انتظار در ترکیبات مختلف صفات در شاخص انتخاب
Table 4. Total economic response and expected inbreeding percent in different combinations of traits in the selection index
)Increase of inbreeding (%
0.237
0.237
0.226
0.226
0.226
0.226

)Total response (Rials
52060
52116
58936
58949
59089
59140

Traits
BW12, AFE, EW28-32, EN
BW12, AFE, EW28-32, EN, BW1
BW12, AFE, EW28-32, EN, BW8
BW12, AFE, EW28-32, EN, BWM
BW12, AFE, EW28-32, EN, BW1, BW8, BWM
BW12, AFE, EW28-32, EN, BW1, BW8, BWM, EWM

نتایج حاصل نشان دادند که با اضافه شدن صفات
به شاخصهای مندرج در جدول  9میزان پاسخ
اقتصادی کل افزایش افزایش یافته ولی میزان
همخونی در سطح مطلوبی حفظ شد .براساس
معادالت ماتریسی ،ضرایب شاخص انتخاب برای صفات
،BW8 ،BW1 ،EN ،EW28-32 ،AFE ،BW12
 BWMو  EWMبه ترتیب برابر ،-999/07 ،404/19
 94/19 ،-447/9 ،917/9 ،189 ،494/4و -7479/1
بود .در ابتدا سهم مشارکت افراد انتخابی تعیین شد،
این سهم بهترین تعداد فرزند برای هر فرد منتخب در
مقایسه با دیگر افراد بود .سهم مشارکت هر فرد در
ایجاد نسل بعد توسط تعیین نقطه بهینه بین رشد نرخ
همخونی و حداکثر نمودن بازده اقتصادی بود .یعنی
هر فرد چه تعداد در نسل بعد تولید کند تا بازده
اقتصادی بیشترین و همخونی کمترین باشد .این
نسبت به کمک نرمافزار  Gencont~2انجام شد.
بررسی روند فنوتیپی صفات وزن بدن در شکل 7
نشان داد استراتژی اول با تکیه بر شدت انتخاب باال در
خروسها برای صفت  ،BW12پیشرفت بیشتری در
صفات وزن بدن حاصل کرد .الزم به ذکر است در
استراتژی اول خروسها صرفاً براساس ارزش اصالحی
صفت  BW12انتخاب شدند و یکی از صفات موجود
در شاخص چهار صفتی اعمال شده در مرغها صفت
 BW12بود .همچنین وجود همبستگی مثبت بین
صفات وزن بدن (جدول  ،)9توانسته است پیشرفت
قابل مالحظهای را در این صفات ایجاد نماید.
طوریکه میانگین فنوتیپی صفات  BW12از 889


به
گرم در نسل صفر به  7908گرم در نسل دهم و
 BWMاز  7141گرم در نسل صفر به  4778گرم در
نسل دهم افزایش یابد .میانگین صفت  BW1هرچند
تغییر یافت اما این تغییر قابل توجه نبوده و از  91گرم

Selection Index
1
2
3
4
5
6

در نسل صفر به  98/0گرم در نسل دهم رسید .صفت
 BW8به دلیل عدم حضور در معادالت هدف شاخص
و همبستگی منفی با صفت  AFEو  ENکه در
معادالت هدف شاخص حضور دارند ،روند کاهشی را
در دو استراتژی نشان داد .دلیل یاد شده منجر به
منفی شدن ضریب شاخص و نهایتاً روند کاهشی صفت
 BW8طی نسلها بود .با توجه به اینکه صفت BW8
وزن نهایی محصول نیست کاهش در این صفت
نمیتواند عامل محدودکننده برای دو استراتژی مورد
بررسی قلمداد گردد چون طی  9هفته در صفت
 BW12جوجهها توانستهاند پیشرفت ژنتیکی داشته
باشند و به حد مطلوب برسند .استراتژی دوم به دلیل
اعمال شاخص انتخاب چهار صفتی در دو جنس و
کاهش شدت انتخاب روی صفت  BW12نتوانسته
است میانگین صفات وزن بدن را به اندازهی استراتژی
اول بهبود بخشد .حتی در خصوص صفت BW8
کاهش میانگین محسوس بود .روند فنوتیپی صفت
وزن بدن در  74هفتگی را در طی  79نسل انتخاب
مشابه با استراتژی اول در مرکز اصالح نژاد مرغان
بومی فارس بررسی و گزارش شده است که میانگین
صفت  BW12از  119گرم در نسل اول به  499گرم
در نسل  79افزایش یافته است ( & Ghorbani
 .)Kamali, 2007نتایج یک پژوهش در مرغان
تخمگذار همپشایر نشان داد تحت یک استراتژی برای

بهبود تولید تخممرغ ،میانگین وزن بدن در طی 8
نسل از  4017گرم در نسل اول به  4449گرم در نسل
هشتم رسید و میزان تنوع کاهش یافته و وراثتپذیری
از  1/07به  1/98تغییر یافته بود (.)Calik, 2011
نتایج حاصل از پژوهش کنونی در طی  71نسل
انتخاب نشان داد واریانس ژنتیکی افزایشی هر چهار
صفت وزن بدن کاهش یافته و به تبع آن وراثتپذیری
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صفات نیز کاهش یافت (جدول   .)0بررسی روند
ژنتیکی صفات وزن بدن نشان داد (شکل  )9استراتژی
اول میانگین ارزش اصالحی را برای سه صفت ،BW1
 BW12و  BWMبهصورت قابل توجهی بهبود
بخشیدهاست .در هر دو استراتژی کاهش میانگین
ارزش اصالحی صفت  BW8مشاهده شد لیکن این
کاهش در استراتژی دوم بیشتر بود .روند ژنتیکی
صفات ،EN ،BWM ،AFE ،BW12 ،BW8 ،BW1
 EWMو  EW28-32در جمعیت مرغهای بومی
آذربایجان غربی به ترتیب ،71/99 ،74/90 ،1/11
 1/71 ،1/19 ،7/19 ،49/9 ،-7/99گزارش گردیده
است ( )Gorbani & Gharedaghi, 2017و در
پژوهشی دیگر این روند برای صفات  BW12و EN
مثبت و برای صفات  EW28-32و  AFEمنفی بود
( .)Jafarnejad et al., 2017عدم افزایش ضریب
همخونی در گلههای بومی به منظور حفظ برتریهای
مقاومت در برابر بیماریها و کیفیت محصوالت از
اهمیت ویژهای برخوردار است .با توجه به اینکه منابع
ژنتیکی در مراکز اصالح نژاد مرغ بومی کشور بسته
است و ذخایر جدیدی به این مراکز وارد نمیشود،
حفظ ضریب همخونی بیش از پیش باید مورد توجه
قرار گیرد.
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تغییر در میانگین صفات به ازای هر یک درصد
افزایش در ضریب همخونی برای مرغهای بومی ایران
به میزان  -1/77گرم -9/7 ،گرم -7/9 ،گرم1/70 ،
روز 1/04 ،گرم -1/10 ،گرم و  1/19گرم به ترتیب
برای صفات ،BWM ،AFE ،BW12 ،BW8 ،BW1
 EWMو  EW28-32گزارش شده است ( Rahmanian
 .)et al., 2015تجزیه شجره یکی از روشهای آزمون
میزان تنوع ژنتیکی و ارزیابی آن در بین جمعیتها
است ( .)Lacy, 1989نتایج حاصل از پژوهش کنونی
نشان داد در طی  71نسل انتخاب به وسیله استراتژی
اول میانگین ضریب همخونی از صفر به  1/194و در
استراتژی دوم از صفر به  1/111رسیده است (شکل.)4
در پژوهشی گزارش شد رشد نرخ همخونی کمتر از
یک درصد در هر نسل برای برنامههای اصالح نژاد
طیور مطلوب است ( )Morris & Pollot, 1997بنابراین
با توجه به افزایش این میزان همخونی (کمتر از
 1/111در هر نسل) ،تنوع مطلوب را در جمعیتها
تحت انتخاب میتوان حفظ کرد .در جمعیتهای
طبیعی مرغ بومی مراکز اصالح نژاد کشور تحت
انتخاب میانگین ضریب همخونی  1/199با حداقل
صفر و حداکثر  1/918بود ( Rahmanian et al.,
 .)2015

شکل  .7روند فنوتیپی صفات وزن بدن در دو استراتژی
Figure 1. Phenotypic trend of body weight traits in two strategies
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علیرغم اینکه نتایج هر دو استراتژی در حفظ
همخونی رضایت بخش بود لیکن استراتژی اول به
دلیل بهبود فنوتیپی و ژنتیکی در بیشتر صفات
عملکرد بهتری داشت .دو عامل گلوگاه ژنتیکی و رانده
شدگی ژنتیکی در نسل پایه میتواند عامل افزایش
افراد همخون در گله باشد ()Azin Najd et al., 2016
 ،در این پژوهش نیز به دلیل یاد شده تعداد افراد
همخون در نسل آخر زیاد بود ،لیکن پایین بودن
میانگین همخونی میتواند نتیجه استراتژی پرهیز از
آمیزش افراد خویشاوند باشد و بررسی روند فنوتیپی
صفات تولید تخم در شکل  9نشان داد صفات EWM
و  EW28-32که همبستگی ژنتیکی متوسط تا باالیی
با صفات وزن بدن دارند نیز در استراتژی اول به تبع
بهبود فنوتیپی و ژنتیکی صفات وزن بدن ،پیشرفت
مطلوبی داشته اند و موجب بهبود  9/78گرمی و 9/14
گرمی صفات  EWMو  EW28-32شد .لیکن استراتژی
دوم نه تنها موجب بهبود در دو صفت یاد شده
نگردیده بلکه به ترتیب به میزان  7/89و  7/94گرم
نیز این صفات را کاهش داده است که میتواند به
دلیل عدم توفیق در بهبود صفات وزن بدن و مهمتر از
آن بهبود چشمگیر در صفت  ENباشد .بهبود صفت
 ENبا کاهش سن بلوغ جنسی رابطه مثبت و قوی
داشته و کاهش سن بلوغ منجر به کاهش وزن
تخممرغ میگردد .نتیجه قابل توجه در بررسی صفات

تولید تخممرغ این است که استراتژی دوم ضمن حفظ
همخونی به میزان قابل توجهی میانگین صفت  AFEرا
کاهش و میانگین صفت  ENرا افزایش داده است .به
طوری که صفت  AFEاز  798/84به  794/74روز و
صفت  ENاز  91/89به  98/99عدد تخممرغ افزایش
یافته است .در یک پژوهش گزارش شد کاهش در سن
بلوغ جنسی منجر به افزایش در تعداد تخممرغ
میگردد و همبستگی بین این دو صفت در مرغ خزک

 -1/40گزارش شد (،)Ebrahimzadeh et al., 2015
همچنین در پژوهشی دیگر همبستگی این دو صفت
در مرغبومی استان آذربایجان ناچیز ( )-1/117گزارش
شده است (.)Gharahdaghi et al., 2014
اغلب پژوهشگران گزارش کردهاند مرغان بزرگتر در
یک خط خونی نسبت به مرغان کوچکتر ،تخم مرغ

بزرگتری تولید میکنند (
 .)1972اندازه بزرگ تخممرغ میتواند موجب کشیدگی و
ضعف عضالت ایدوکت و ماهیچه کلواک گردد که با
عالئمی همچون پروالپس و گیرکردن تخممرغ در
نزدیکی کلواک ( )Egg Bindingسبب مشکالت جسمی
مرغ خواهد شد .بنابراین حفظ وزن تخممرغ در کنار
بهبود صفت تعداد تخممرغ میتواند برنامهای مطلوب
باشد ( .)Greenacre & Morishita., 2015پژوهشگران
گزارش نمودهاند که میانگین  01/0گرم با انحراف 9/08
برای صفت  EW28-32در مرغان بومی ایران مطلوب بوده
و افزایش بیشتر از این به دالیل فیزیولوژیکی ممکن
نیست ( .)Jafarnejad et al., 2017همبستگی نامطلوب
بین صفات موجب افزایش مشکالت برای بهبود همزمان
صفات همبسته میشود (،)Cassady & Robison, 2010
همچنین نتایج پژوهشها نشان داده است همبستگی
ژنتیکی منفی بین سن بلوغ جنسی و تعداد تخممرغ
موجب میگردد با کاهش سن بلوغ جنسی ،تعداد
تخممرغ افزایش و وزن تخممرغ کاهش یافت
( ،)Ebrahimzadeh et al., 2015در این خصوص نتایج
حاصل از این پژوهش با نتایج گزارش شده توسط سایر
پژوهشگران مطابقت دارد ( ;Jilani et al., 2007
 .)Ebrahimzadeh et al., 2015با توجه به
همبستگیهای ژنتیکی بین صفات ،انتخاب توام برای

صفات  BW12و ( ENبا هدف تشکیل گله دو منظوره)
به صورت تئوری نباید موجب کاهش در صفت
 EW28-32و  EWMگردد ( Ghorbani & Kamali,
 ،)2007استراتژی دوم تاحدودی توانسته است این
ویژگی را محقق نماید .انتخاب طوالنی مدت برای
صفت  BW12سبب بلوغ زودرس در سنین پایین
میگردد ( .)Jafarnejad et al., 2017این بلوغ زودرس
میتواند به دالیل فیزیولوژیک از جمله تکامل
زودهنگام دستگاه تولید مثلی به علت سرعت رشد
باشد ( .)El-Dlebshany, 2008بلوغ زودرس عموماً
باعث کاهش در میانگین صفت  EWMمیگردد .باال
بودن روند ژنتیکی صفت  ENدر استراتژی اول ،منجر
به بهبود روند فنوتیپی این صفت در این استراتژی
نشد .احتماالً حصول این نتیجه ناشی از عدم توفیق
استراتژی اول در بهبود صفت  AFEباشد ( Camci et
Du Plessis & Erasmus,
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 .)al., 2002با توجه به همبستگیهای ژنتیکی بین
صفات ،انتخاب توام برای صفات  BW12و ( ENبا
هدف تشکیل گله دو منظوره) به صورت تئوری نباید
موجب کاهش در صفت  EW28-32و  EWMگردد
( ،)Ghorbani & Kamali, 2007استراتژی دوم
تاحدودی توانسته است این ویژگی را محقق نماید.
انتخاب طوالنی مدت برای صفت  BW12سبب
بلوغ زودرس در سنین پایین میگردد ( Jafarnejad et
 .)al., 2017این باال بودن روند ژنتیکی صفت  ENدر
استراتژی اول ،منجر به بهبود روند فنوتیپی این صفت
در این استراتژی نشد .احتماالً حصول این نتیجه ناشی
از عدم توفیق استراتژی اول در بهبود صفت AFE
باشد ( .)Camci et al., 2002برخی پژوهشگران روند
فنوتیپی صفت  ENرا در مرغ بومی فارس منفی ولی
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روند ژنتیکی این صفت را مثبت برآورد نمودند
( .)Ghorbani & Kamali, 2007روند ژنتیکی مثبت با
روند فنوتیپی منفی در یک صفت احتماالً ناشی از روند
محیطی منفی میباشد ( Emamgholi Begli et al.,
 .)2011نوسانات زیاد در روند فنوتیپی طی نسلهای
مختلف به علت تغییرات در تغذیه ،بهداشت ،مدیریت،
شرایط اقلیمی و غیره میتواند باشد ( Dadpasand,
 .)1999بنابراین عدم وجود نوسانات شدید در روند
میتواند به دلیل
فنوتیپی صفات در پژوهش کنونی 
ماهیت دادههای شبیهسازی شده باشد .ارزیابی چند
صفتی به معنی ارزیابی هم زمان حیوانات برای دو یا چند
صفت است که به دلیل استفاده از همبستگیهای ژنتیکی
و فنوتیپی موجب افزایش صحت ارزیابیها میگردد
(.)Mrode & Thompson., 2005

جدول  .0وراثت پذیری (روی قطر) و همبستگی ژنتیکی (زیر قطر) صفات در نسل دهم برای دو استراتژی
Table 5. Heritability (diagonal) and genetic correlation (below diagonal) for the traits at tenth generation for two strategy
EN

EW28-32

EWM

AFE

BWM

BW12

BW8

0.160

0.220
-0.307

0.142
0.571
-0.500

0.301
0.137
0.083
-0.139

0.264
0.012
0.462
0.305
-0.475

0.283
0.427
-0.019
0.177
0.293
-0.078

0.223
0.133
0.203
-0.152
0.246
0.217
-0.023

0.144

0.226
-0.362

0.129
0.583
-0.538

0.325
0.123
0.091
-0.116

0.272
-0.071
0.439
0.275
-0.441

0.284
0.379
-0.031
0.208
0.233
-0.054

0.214
0.222
0.292
-0.150
0.220
0.238
-0.005

BW1
0.125
0.228
0.189
0.207
-0.017
-0.031
0.042
0.017
0.122
0.252
0.131
0.157
-0.013
0.009
0.002
-0.019

شکل  .4روند تغییر میزان همخونی در دو استراتژی
Figure 2. The trend of inbreeding in two strategies

BW1
BW8
BW12
BWM
AFE
EWM
EW28-32
EN
BW1
BW8
BW12
BWM
AFE
EWM
EW28-32
EN
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and
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Gen10 of
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Genetic
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شکل  .9روند ژنتیکی صفات وزن بدن در دو استراتژی
Figure 3. Genetic trend of body weight traits in two strategies




شکل  .9روند فنوتیپی صفات تولید تخم در دو استراتژی
Figure 4. Phenotypic trend of egg production traits in two strategies
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شکل  .0روند ژنتیکی صفات تولید تخم در دو استراتژی
Figure 5. Genetic trend of egg production traits in two strategies

شکل  .9صحت برآورد ارزشهای اصالحی را در نسلهای مختلف برای دو استراتژی
Figure 6. Accuracy of the estimation breeding values in different generations for two strategies

صحت پیشبینی ارزشهای اصالحی را میتوان از
برآورد همبستگی ارزشهای اصالحی برآورد شده و
حقیقی برآورد نمود (،)Foroutanifar et al., 2013
لیکن ارزشهای اصالحی حقیقی ( True Breeding
 )Valueناشناخته بوده و برآورد صحت همیشه به
صورت تخمینی از صحت واقعی انجام میگیرد .چون
ارزشهای اصالحی حقیقی همیشه پنهان و ناشناخته
هستند.
در روش شبیهسازی به دلیل وجود اثرات متوسط
ژنی و امکان پیشبینی ارزشهای اصالحی حقیقی با
تجمیع این اثرات ،میتوان به صحت حقیقی برآوردها

دست یافت .برآورد همبستگی بین ارزشهای اصالحی
برآورد شده و واقعی هر فرد برای هر صفت ،نشان داد
(شکل  )9صفات وزن بدن با میانگین  1/08و در
محدوده  1/07تا  1/99صحت باالتری نسبت به صفات
مرتبط با تخممرغ با میانگین  1/91و در محدوده
 1/94تا  1/90داشتند .همچنین صفت  AFEبا
میانگین  1/01در حد وسط این صفات قرار داشت .در
کل دو استراتژی تفاوت قابل توجهی در صحت
برآوردها با یکدیگر نداشتند (شکل  .)9در یک پژوهش
به روش شبیهسازی به کمک بهترین پیشبینی نااریب
خطی ( )BLUPبرای صفات با وراثتپذیریهای
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متفاوت ،میزان صحت بین  1/47تا  1/09گزارش شده
است ( .)Foroutanifar et al., 2013پیشبینی
ارزشهای اصالحی در پژوهش کنونی بر مبنای

 Pedigree-BLUPانجام شد و نشان داد BLUP
میتواند ارزشهای اصالحی را با صحت حداکثری 1/1

(برای صفت  BWMدر استراتژی دوم شکل )9
پیشبینی نماید .بنابراین در صورت وجود تعداد رکورد
کافی و استفاده از برآوردهای چندصفتی BLUP
میتواند دقیق و کارا باشد .در پژوهش کنونی در هر

نسل دادهها و شجره نسلهای قبل به فایل داده و
شجره اضافه گردید و در هر نسل نسبت به نسل زمان
مورد نیاز برای محاسبات اضافه شد .ولی نتایج نشان
داد این افزایش هزینه به طور سیستماتیک موجب
بهبود صحت پیشبینیها نشد.
نتیجهگیری

استراتژی اول تاکید زیادی در پیشرفت صفات وزن
بدن داشت ،بنابراین صفات تولید تخممرغ طی
نسلهای مختلف بهبود قابل قبولی نداشت .به نظر

میرسد این استراتژی در نهایت منجر به ایجاد گله
مادر با توان بالقوه برای تولید گوشت در جوجههای

تولیدی آنها گردد .استراتژی دوم توانست عالوه بر
صفات وزن بدن ،صفات تعداد تخممرغ را نیز بهبود
دهد ،لیکن کاستی این استراتژی در کاهش میانگین
ارزش اصالحی وزن تخم مرغ بود که میتوان با اندکی
تغییر در شاخص انتخاب ،حداقل از کاهش آن
جلوگیری نمود .بنابراین این استراتژی با بهبود توام و
متناسب صفات وزن بدن ،سن بلوغ جنسی و تعداد
تخممرغ میتواند به عنوان یک استراتژی برای گلههای
دو منظوره مطلوب باشد .عدم افزایش ضریب همخونی
در هر دو استراتژی به خصوص استراتژی اول نشان
داد میتوان این ویژگی را کنترل کرد .با توجه به عدم
افزایش صحت پیشبینیهای ارزش اصالحی در هر
نسل نسبت به نسل قبل (عدم وجود منحنیهای
صعودی در شکل  ،)9میتوان نتیجه گرفت که در
تجزیهوتحلیلهای چند صفتی و وجود گلههای نسبتاً
بزرگ ،اضافه نمودن دادههای نسلهای گذشته
نمیتواند صحت پیشبینیها را افزایش داده و تنها

موجب افزایش هزینههای محاسباتی میگردد .بنابراین
زمانی که هزینههای محاسباتی محدود کننده باشد،
استفاده از چند نسل داده ،میتوان پارامترهای ژنتیکی
را با صحتی قابل قبول برآورد نمود.
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