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چکیده
 بهدلیل انجام انتخاب ژنتیکی و عدم وجود جریان ژنی در جمعیت بسیار حایز اهمیت،پایش میزان همخونی مرغهای بومی در ایستگاههای اصالح نژادی
 بررسی روند تغییرات همخونی و ارزیابی اثرات پسروی ناشی از آن بر صفات اقتصادی در، هدف از انجام این پژوهش برآورد ضریب همخونی.میباشد
 میانگین وزن تخممرغ و وزن، تعداد تخممرغ، وزن بلوغ جنسی، سن بلوغ جنسی، صفات مطالعهشده شامل وزن بدن.جمعیت مرغ بومی اصالحشده اصفهان بود
، در مطالعه حاضر. نسل مورد استفاده قرار گرفتند21  پرنده رکوردبرداریشده در طی97272  دادههای جمعآوریشده، در این پژوهش.اولین تخممرغ بودند
 تجزیه و تحلیل شجره نشان داد که. استفاده شدWOMBAT  وCFC جهت برآورد ضریب همخونی هر پرنده و اثر همخونی بر صفات بهترتیب از نرمافزارهای
 بهازای هر، نتایج نشان داد. درصد بودند3/5  و4/3  میانگین ضرایب همخونی فردی و مادری برآوردشده بهترتیب برابر با. درصد جمعیت همخون بودند79/48
، وزن بلوغ جنسی، سن بلوغ جنسی، هفتگی12 ، هشت هفتگی، میزان پسروی ناشی از آن برای صفات وزن بدن در یک روزگی،یک درصد افزایش همخونی
 با توجه به نتایج. بود0/06  و0/02 ،-0/13 ،-3/97 ،0/23 ،-3/51 ،-2/52 ،-0/008  میانگین وزن تخممرغ و وزن اولین تخممرغ بهترتیب برابر با،تعداد تخممرغ
 اما میتوان با کنترل آمیزشها در، نبود پرنده غیرهمخون تقریباً غیرممکن است، با وجود اینکه در جمعیتهای بسته تحت انتخاب ژنتیکی،پژوهش حاضر
. از پیدایش اثرات نامطلوب آن در جمعیت جلوگیری کرد،جهت کاهش همخونی
. همخونی، مرغ بومی، صفات اقتصادی، شجره، روند:دواژهها
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Abstract

Monitoring the inbreeding rate of native chickens in breeding stations is of significant importance because of planned matings and lack of gene flow in
the population. This study was undertaken to estimate the inbreeding coefficient, investigate the trend of inbreeding changes and evaluate the effects of
inbreeding depression on the economic traits in Isfahan improved native chicken population. The studied traits were body weight, age at sexual
maturity, weight at sexual maturity, egg number, mean egg weight and egg weight at first day. In the present study, data of 97272 birds recorded
during 21 generations were included. In order to estimate the inbreeding coefficient of each bird and the effect of inbreeding on the traits, CFC and
WOMBAT software were used, respectively. Pedigree analysis indicated that 79.48 percent of population were inbred. The estimated average
individual and maternal inbreeding coefficients were 4.3 and 3.5 percent, respectively. According to results, for every one percent increase in
inbreeding, rate of inbreeding depression for the traits including the body weight in 1 day, 8 weeks and 12 weeks, age at sexual maturity, weight at
sexual maturity, egg number, average weight of eggs and egg weight at first day was -0.008, -2.52, -3.51, 0.23, -3/97, -0.13, 0/02 and 0.06,
respectively. Based on the results of the present study, although in closed populations under genetic selection, the absence of inbred bird is almost
impossible, but, the reduction of inbreeding can be achieved by controlling the matings, which prevents the adverse effects of inbreeding in the
population.
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مقدمه 

واقعیت است که افراد همخون اغلب سازگاری کمتری

نژادهای مختلف مرغ بومی نقش مهمی را در اقتصاد

برای مواجهه با تغییرات محیطی دارند ،که سبب میشود

روستایی بیشتر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته

حساستر و ضعیفتر گردند

].[3

ایفا میکنند .با پرورش آنها در بخشهای فقیرنشین و

ایستگاههای اصالح نژادی مرغ بومی در کشور عملیات

حاشیهنشین روستایی ،پرورشدهندگان میتوانند درآمد

اصالح نژاد (انتخاب) و برنامههای آمیزشی هدفمند را

کمکی کسب کرده و گوشت و تخممرغ مغذی آنها را

بهطور عمده براساس اطالعات شجرهای پیش بردهاند.

برای مصرف خود مورداستفاده قرار

دهند ].[18

بهمنظور ارزیابی کارایی برنامههای اصالح نژادی و همچنین

عملکرد مرغهای بومی را میتوان با تغییر در نحوه

طراحی برنامه آمیزش پرندگان ایستگاه ضروری است تا

پرورش ،تغذیه و پوشش بهداشتی بهتر بهبود بخشید .با

مطالعات جامع در خصوص همخونی جمعیت ایستگاه

اینحال ،بهبود ژنتیکی ممکن است فقط از طریق روش

انجام شود .هدف از انجام پژوهش حاضر محاسبه ضریب

انتخاب و یا آمیختهگری به تنهایی و یا اینکه با استفاده از

همخونی ،بررسی روند تغییرات همخونی و ارزیابی اثرات

هر دو روش انجام شود .بهبود از طریق انتخاب ممکن

پسروی ناشی از آن بر برخی از صفات اقتصادی با استفاده

].[18

از دادههای شجرهای جمعیت ایستگاه اصالح نژاد مرغ بومی

است زمانبر باشد اما این پیشرفت دائمی خواهد بود

با توجه به اهمیت پرورش ،توسعه و افزایش بهرهوری

اصفهان در طی  21نسل بود.

نژادهای مختلف مرغ بومی در کشور ،برنامه تکثیر این
نژادها در قالب تأسیس ایستگاههای اصالح نژادی در شش

روشها 

موادو

استان شامل اصفهان ،خراسانرضوی ،فارس ،یزد،

مرکز پشتیبانی و اصالح نژاد مرغ بومی اصفهان بهعنوان یکی

آذربایجانغربی و مازندران اجرایی شد .همچنین در جهت

از مراکز مهم پرورش مرغ بومی کشور در سال  1359آغاز به

بهبود این نژادها ،اصالح نژاد صفات اقتصادی مهم در این

کار نمود و در سال  1365به مرکز کنونی انتقال یافت که در

ایستگاهها از سالها قبل آغاز شده است.

 25کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان در نزدیکی روستای

حفظ سطح باالی تنوع ژنتیکی و سطح پایین همخونی

کبوترآباد واقع شده است .در این ایستگاه که یکی از

یک هدف اصلی در برنامههای حفاظتی بهشمار میرود.

مهمترین اهداف آن بهبود صفات اقتصادی مرغهای بومی

برای جلوگیری از اثرات سوء همخونی بر صفات مرتبط با

اصفهان میباشد ،انتخاب پرندگان براساس ارزشهای

شایستگی ،که میتواند بقای جمعیتها را به خطر اندازد،

اصالحی برآوردشده برخی از صفات اقتصادی پراهمیت در

].[9

هر نسل از طریق تجزیه و تحلیل چهار صفتی بر پایه مدل

اصطالح پسروی ناشی از همخونی که توسط

حیوانی انجام میشود .بهدنبال انتخاب پرندگان هر نسل به

 [8] Dickersonمطرح شد ،به افت میانگین عملکرد

تعداد  80خروس و  880مرغ ،برنامه آمیزشی مناسبی با

صفات رشد ،تولیدی ،تولیدمثلی ،بقا و سالمت حیوانات

استفاده از نرمافزار ( CFCنسخه یک) ] [21طراحی میشود.

جامعه بهازای افزایش سطحی از همخونی در جمعیت

سپس بهمنظور جلوگیری از افزایش همخونی در جمعیت

اطالق میشود .اثر منفی همخونی در گله که سبب کاهش

ایستگاه ،برنامه آمیزشی طراحیشده بر مبنای حداقل رابطه

شاخصهای تولیدی و تولیدمثلی میشود ،مربوط به این

خویشاوندی در پرندگان منتخب اجرا میشود.

باید سطح همخونی را تا حد ممکن پایین نگه داشت
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در این سیستم آمیزشی ،بهازای هر  11مرغ یک

در مرغهای بومی ایستگاه میباشد .در این پژوهش ،هشت

خروس در نظر گرفته میشود .سیستم آمیزشی ایستگاه

صفت در جمعیت ایستگاه موردمطالعه قرار میگیرند ،که

بهصورت تلقیح مصنوعی میباشد و تمام جوجههای هر

شامل وزن بدن (یک روزگی ،هشت هفتگی و  12هفتگی)،

نسل در همان نسل نگهداری و پرورش مییابند .در

سن بلوغ جنسی ،وزن بلوغ جنسی ،تعداد تخممرغ (در 12

پژوهش حاضر ،دادههای  97272پرنده که در طی 21

هفتة اول تولید) ،میانگین وزن تخممرغ (در هفته  30 ،28و

نسل در ایستگاه مرغ بومی اصفهان جمعآوری شده بودند

 )32و وزن اولین تخممرغ میباشند .آمارههای توصیفی

مورد استفاده قرار گرفتند .اطالعات ساختار شجره در طی

صفات تولیدی و تولیدمثلی در جمعیت ایستگاه مرغ بومی

 21نسل بهطور خالصه در جدول ( )1ارائه شده است.

اصفهان در جدول ( )2آورده شده است.
در پژوهش حاضر ،ابتدا داده های شجره ایستگاه از
طریق نرمافزارهای ( Foxproنسخه  )2.6و

جدول  .1اطالعات شجرهای جمعیت ایستگاه اصالح نژاد
مرغ بومی اصفهان

Excel

(نسخه  ) 2010بررسی و ویرایش شدند و سپس
تعداد

فایل های الزم جهت تجزیه و تحلیل دادهها آمادهسازی

شجره
تعداد کل پرندگان

97272

تعداد پرندگان همخون

77313

شد .ازآنجایی که وجود اسالف مشترک و شجره کامل

تعداد کل پدرها

1911

تعداد کل مادرها

11512

تعداد کل پرندگان دارای نتاج

13423

تعداد کل پرندگان بدون نتاج

84641

متوسط تعداد معادلهای نسلی مجزا ( 21نسل)

8/776

پرندگان در محاسبه ضریب هم خونی از اهمیت باالیی
برخوردار است ،لذا از تمام داده ها و روابط
خویشاوندی ثبت شده در شجره برای برآورد هم خونی
فردی استفاده شد .با استفاده از نرم افزار  ،CFCضریب
هم خونی فردی و مادری تمام پرندگان موجود در
شجره برآورد شد و آماره های توصیفی این ضرایب بر

با توجه به اینکه اهداف اصالح نژادی ایستگاه در جهت

مبنای جمعیت پرندگان همخون در تمام دوره ،درصد

تولید مرغ دومنظوره (تخمگذار و گوشتی) با هدف پرورش

در کل جمعیت و نسل برآورد شد .به دنبال آن ،توزیع

آنها در شرایط روستایی و نیمهصنعتی متمرکز شده است،

فراوانی جمعیت مرغ های ایستگاه به تفکیک گروههای

معیار انتخاب نیز بهبود عملکرد صفات رشد و تخمگذاری

مختلف هم خونی انجام شد (جدول .)4

جدول  .2آمارههای توصیفی صفات تولیدی و تولیدمثلی در جمعیت ایستگاه مرغ بومی اصفهان
آمارههای
توصیفی
تعداد رکوردها
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
ضریب تغییرات (درصد)

وزن بدن در
یکروزگی
(گرم)

وزن بدن در
 8هفتگی
(گرم)

وزن بدن در
 12هفتگی
(گرم)

سن بلوغ
جنسی
(روز)

وزن بلوغ
جنسی
(گرم)

تعداد
تخممرغ
(تعداد)

وزن اولین
تخممرغ
(گرم)

میانگین وزن
تخممرغ
(گرم)

87419
37/79
3/43
20/50
59
9/08

84322
863/59
158/72
300
1500
18/38

82422
1398/34
244/86
600
2500
17/51

35467
171/35
20/04
121
270
11/70

35932
1957/41
231/55
1000
2760
11/83

35504
47/50
16/38
1
98
34/48

32383
41/45
5/07
20
78
12/24

34768
50/16
3/99
30
84/84
7/96
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در این پژوهش ،مقدار تابعیت صفات از همخونی فردی

در این رابطهها ،y ،بردار مشاهدات؛  ،bبردار اثرات ثابت

و مادری از طریق روش حداکثر درستنمایی محدودشده

و متغیرهای همراه حاوی اثر ثابت نسلـ نوبت جوجهکشی

براساس شش مدل مختلف حیوانی ،با لحاظنمودن متغیر

( )GHمؤثر بر کل صفات و اثر جنس مؤثر بر صفات وزن

کمکی در مدل (ضریب همخونی فردی و مادری) ،با استفاده

بدن در یک روزگی ،وزن بدن در هشت و  12هفتگی و

از نرمافزار ( Wombatنسخه یک) ] [14برآورد شد .شش

متغیر کمکی تعداد روزهای رکوردگیری مؤثر بر صفت تعداد

مدل آماری در نظر گرفته شد که در نهایت مدل مناسب از

تخممرغ؛  ،aبردار اثرات ژنتیکی مستقیم؛  ،mبردار اثرات

طریق آزمون نسبت درستنمایی ( )LRTانتخاب شد .در

ژنتیکی افزایشی مادری و  ،cبردار اثرات محیطی مشترک

آزمون  ،LRTهر مدلی که بیشترین مقدار لگاریتم

مادری میباشد .همچنین  ،Xماتریس ضرایب که اثرات ثابت

درستنمایی را داشته باشد ،بهعنوان مدل مبنا در نظر گرفته

را به مشاهدات مربوط میکند؛  ،Z1ماتریس ضرایب که

شد .سپس  χ2با استفاده از تفاوت لگاریتم درستنمایی با
استفاده از رابطه ( )1محاسبه شد ]:[12

رابطه )1

میکند؛  ،Z2ماتریس ضرایب که اثرات ژنتیکی افزایشی

= χ2

(مدل حداکثر – Log likelihoodمدل موردنظر -2 )Log likelihood
مقدار این تفاوت برای تمام مدلها محاســبه و با

χ2

جدول مقایسه شد .در هر صورت ،مدلی که بیشترین مقدار
لگاریتم درستنمایی را نشان دهد ،مناسبترین مدل
میباشد ،اما در حالتی که آزمون  χ2آن معنیدار است بر سایر
مدلها به لحاظ آماری برتری دارد .در حالتی که تفاوت بین
مدلها به لحاظ آماری معنیدار نباشد ( ،)P<0/05میتوان
سادهترین مدل را بهعنوان مناسبترین مدل انتخاب کرد.
همچنین در این پژوهش براساس نتایج مدل مناسب ،میزان
تابعیت از همخونی فردی و مادری برای هر صفت برآورد
شد .رابطههای ( )2تا ( )7در این پژوهش مطالعه شدند:
رابطه )2

y = Xb + Z1a + e

رابطه )3

y = Xb + Z1a + Z3c + e

رابطه )4

y = Xb + Z1a + Z2m + e Cov (a,m) = 0

رابطه )5

y = Xb + Z1a + Z2m + e Cov (a,m) ≠ 0

رابطه )6

y = Xb + Z1a + Z2m + Z3c + e

رابطه )7

اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم را به مشاهدات مربوط
مادری را به مشاهدات مربوط میکند؛  ،Z3ماتریس ضرایب
که اثرات محیطی مشترک مادری را به مشاهدات مربوط می
کند؛  ،eبردار اثرات باقیمانده و ) ،Cov(a,mکواریانس اثرات
ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری است.
نتایجوبحث 
در این پژوهش ،ضریب همخونی و اثرات پسروی ناشی از
آن بر صفات اقتصادی مهم در مرغ بومی اصفهان با استفاده از
دادههای شجرهای  97272پرنده شامل  44706پرنده نر
( 45/96درصد از کل جمعیت) و  52566پرنده ماده (54/04
درصد از کل جمعیت) برآورد شدند .براساس نتایج
بهدستآمده 79/48 ،درصد پرندگان جمعیت موردمطالعه
همخون بودند .میانگینهای همخونی به تفکیک نسل در
جدول ( )3ارائه شده است .در جمعیت موردمطالعه ،شمار
پرندگان همخون زیاد بود ،اما مقدار همخونی بیشتر آنها
کمتر از  10درصد برآورد شد بهجز نسل  21که میانگین
همخونی فردی در آن برابر  0/1136بود .اما همین مقدار کم

Cov (a,m) = 0
y = Xb + Z1a + Z2m + Z3c + e

همخونی نیز ،ممکن است سبب کاهش عملکرد برخی از

Cov (a,m) ≠ 0

صفات شود .بنابراین ،بهمنظور جلوگیری از افزایش همخونی
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در جمعیت ایستگاه ،ضروری است که برنامه آمیزشی

در پژوهش حاضر ،میانگین هم خونی فردی

جمعیت در نسلهای بعدی با دقت بیشتری طراحی و اجرا

پرندگان نر و ماده به میزان چهار درصد برآورد شد .در

شود .همانطورکه نتایج نشان داد ،میانگین همخونی مادری

برآورد مقدار صحیح هم خونی در یک جمعیت ،دو

کمتر از همخونی فردی بود .کمترین و بیشترین میزان

عامل یعنی نحوه ثبت شجره (کامل و ناقص) و

همخونی در کل جمعیت بهترتیب برابر با صفر و  30درصد

هم چنین کنترل دقیق آمیزش ها اثر مستقیم بر مقادیر

و در پرندگان همخون این مقدار بهترتیب برابر با  0/2و 30

برآورد شده دارند .گزارش شده است که مقدار

درصد برآورد شد.

اطالعات شجره که از آن همخونی برآورد می شود ،بر
برآوردهای پس روی ناشی از همخونی اثر میگذارد.

جدول  .3تغییرات میانگین همخونی فردی و مادری طی

هم چنین براساس گزارش های پژوهش گران ،شجره

نسلهای مختلف

ناقص سبب کاهش میانگین برآورد همخونی و

تعداد

میانگین

میانگین

متوسط تعداد

واریانس این برآوردها در گروه هایی از گاوها میشود

کل

همخونی

همخونی

معادلهای

پرندگان

فردی

مادری

نسلی مجزا

] .[6عالوه بر کیفیت شجره ،عمق شجره نیز عامل مهم

1

1069

0

0

0/5

2

406

0

0

0/61

3

2195

0

0

0/82

4

2057

0

0

0/53

5

1846

0

0

1/05

برای هر نسل از شجره پرندگان ایستگاه اصالح نژاد

6

2281

0/0006

0

2/06

مرغ بومی اصفهان برآورد گردید (جدول  .)3با توجه

7

5577

0/0046

0/0002

3/06

به نتایج پژوهش حاضر می توان دریافت که شجره

8

6095

0/0024

0/0055

4/07

9

9078

0/0118

0/0029

5/07

جمعیت ایستگاه کامل است و آمیزشها به طور تصادفی

10

7425

0/0187

0/0092

6/07

11

7126

0/0290

0/0093

7/08

12

8499

0/0305

0/0237

8/07

13

6054

0/0393

0/0307

9

14

2473

0/0453

0/0371

10/04

ایستگاه را با توجه به ضرایب هم خونی شان در دسته-

15

2835

0/0549

0/0443

11/07

های مختلف نمایش میدهد.

16

3600

0/0637

0/0533

12/07

همان طورکه در جدول ( )4نشان داده شده است،

17

3400

0/0747

0/0629

13/07

18

3600

0/0811

0/0736

14/07

 20/52درصد از پرندگان دارای ضریب هم خونی صفر

19

6533

0/0926

0/0819

15/07

20

7601

0/0982

0/0907

16/07

21

7521

0/1136

0/0980

17/07

نسل

دیگری در برآورد دقیق تر ضریب همخونی در جمعیت
به شمار می آید .عمق شجره را می توان از طریق محاسبه
متوسط تعداد معادل های نسلی مجزا به عنوان یکی از
پارامترهای بیان عمق شجره بررسی نمود .این پارامتر

انجام نمیشود.
ازآنجایی که ضرایب هم خونی برآوردشده برای
پرندگان ایستگاه متفاوت میبا شند ،در هشت گروه
متمایز دسته بندی شدند (جدول  ،)4فراوانی پرندگان

می باشند .علت وجود این تعداد پرنده غیرهمخون در
ایستگاه ممکن است با نبود داده های برخی از والدین و
یا انجام آمیزش های کنترل شده در جمعیت مرتبط باشد.
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جدول  .4فراوانی جمعیت پرندگان ایستگاه براساس

هم خونی فردی و مادری در کل جمعیت به ترتیب برابر

گروههای مختلف همخونی

با  4/4و  3/5درصد و میانگین هم خونی فردی و مادری

گروههای ضرایب همخونی

تعداد

فراوانی نسبی

در جمعیت همخون به ترتیب برابر با  5/5و  5/4درصد

(درصد)

پرندگان

(درصد)

F=0

19959

20/52

بود  .شباهت تقریبی این میانگینها ناشی از کم بودن

0>F≥5

40663

41/80

5>F≥10

25932

26/66

10>F≥15

10481

10/77

15>F≥20

200

0/21

20>F≥25

0

0

افزایشی برای متوسط ضریب همخونی فردی پرندگان در

25>F≥30

29

0/03

جمعیت وجود دارد ،بهطوریکه میزان تغییرات همخونی

30>F≥35

8

0/008

فردی و مادری در سال برای کل جمعیت از طریق برازش

تعداد پرندگان همخون با هم خونی باال در جمعیت
می باشد.
ارزیابی روند تغییرات همخونی فردی و مادری در
جمعیت ایستگاه (طی  21نسل) نشان داد که یک روند

رگرسیون خطی همخونی بر نسل بهترتیب 0/006 ±0/05
همچنین سایر پرندگان که همخون هستند و ضرایب

و  0/005 ±0/04محاسبه شدند (شکل .)1

همخونی متفاوتی را نشان میدهند در هفت گروه قرار

همانطورکه در شکل ( )1مشخص است ،در پنج نسل

گرفتند ،بهطوریکه فراوانی پرندگان همخون در گروه

ابتدایی همخونی جمعیت صفر بود .ناشناختهبودن

همخونی بین صفر تا پنج درصد برابر 41/80درصد ،بین

اطالعات شجره بهعنوان مهمترین عامل بین افراد

پنج تا  10درصد برابر  26/66درصد ،بین  10تا  15درصد

غیرخویشاوند در پنج نسل اول از دالیل احتمالی

برابر  10/77درصد ،بین  15تا  20درصد برابر 0/21

صفربودن همخونی میباشد.

درصد ،بین  20تا  25درصد برابر صفر درصد ،بین  25تا

پژوهش انجامشده روی رکوردهای عملکردی دو

 30درصد برابر  0/03درصد و بین 30تا  35درصد برابر

سویه مرغ تخمگذار (لگهورن سفید و نیوهمشایر) در طی

 0/008درصد بود .پرندگانی که ضرایب همخونی آنها

نه نسل (سال) نشان داد که در نسلهای اول مقدار

بین صفر تا پنج درصد بود ،بیشترین جمعیت پرندگان

میانگین همخونی جمعیت صفر میباشد و سپس در

همخون را تشکیل میدهند .نتایج نشان داد که گروه

نسلهای باالتر افزایش مییابد .این روند به این دلیل

همخونی بیش از  30درصد ،کمترین تعداد پرندگان

نمایان شد که سطوح همخونی صفر در دو نسل اول،

همخون ( 0/008درصد از جمعیت) را شامل میشود ،که

تحت تأثیر اطالعات شجره موجود قرار گرفتند ] .[23در

آمیزشهای خویشاوندی نزدیک را میتوان بهعنوان دلیل

پژوهشی دیگر بر روی مرغهای بومی مازندران در طی 26

احتمالی برای این پدیده عنوان کرد.

نسل ،پژوهشگران میزان همخونی جمعیت را در پنج

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با وجود باالبودن
شمار پرندگان هم خون جمعیت ،میانگین هم خونی

نسل اول برابر با صفر برآورد کردند ] [11که با نتایج
پژوهش حاضر و پژوهش قبلی مطابقت میکند.
در پژوهش حاضر 5734 ،پرنده در جمعیت ،یک یا

بسیار پایین است .این نتیجه به دلیل پایین بودن مقدار
هم خونی پرندگان هم خون حاصل شده است .میانگین

دو والد ناشناخته دارند.
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
نسل

8

7

6

5

4

3

1

2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
نسل

8

7

ضریب هم خونی فردی

y = 0.0058x - 0.0279
R² = 0.913

ضریب هم خونی مادری

y = 0.0051x - 0.0268
R² = 0.8706

6

5

4

3

2

1

شکل  .1روند تغییرات همخونی فردی و مادری در کل جمعیت در طی  21نسل

در مفهومی دیگر ،شجرهای با این تعداد والد ناشناخته،

نسلها تقریباً مشابه هم بود .با اجرای آمیزشهای

تعدادی جد مشترک ناشناخته دارد که ناشناختگی اجداد

کنترلشده در ایستگاه ،مقادیر میانگین همخونی برآوردشده

مشترک ممکن است به معنی حذف آنها از شجره تعبیر

در طی نسلها کامالً مورد انتظار بود .نتایج تجزیه و تحلیل

شود .پس از نسل پنج ،بهتدریج میزان همخونی جمعیت

شجره نشان میدهد که با توجه به پیشرفت ژنتیکی

افزایش یافت .بیشترین میانگین همخونی در نسل  21قابل

بهدستآمده در صفات اقتصادی پرندگان ایستگاه ،مقدار

مشاهده است .مطالعات مختلف نشان دادهاند که ارزیابیهای

همخونی در جمعیت پرندگان ایستگاه به شکل مناسبی

ژنتیکی از طریق مدل حیوانی  BLUPبا استفاده از اطالعات

کنترل شده است .همچنین در این مطالعه ،میزان ضریب

شجره ،سبب انتخاب حیواناتی میشود که به لحاظ ژنتیکی

تابعیت میانگین همخونی در سال برابر با  0/006برآورد شد

شباهت بیشتری به هم دارند و آمیزش تصادفی آنها میزان

که این مقدار در مقایسه با نتایج مطالعه دیگر ] [22بسیار

همخونی را افزایش میدهد .افزایش همخونی ناشی از این

پایینتر بود .پژوهشگران میزان افزایش میانگین همخونی

است که احتمال خویشاوندبودن حیوانات با ارزش اصالحی

در هر نسل را برای چهار خطوط مختلف ،1/24 ،1/50

مشابه بیش از حیواناتی است که ارزش اصالحی متفاوتی

 ،1/14و  0/18درصد برآورد کردند .پیشنهاد شده است که

دارند ] 15و .[20

میزان همخونی تا سطح  0/5درصد در سال ،باید در

همانطورکه در شکل ( )1مشخص است ،ساختار

برنامههای اصالح نژاد دام قابلقبول باشد ،زیرا این مقدار

همخونی فردی و مادری در جمعیت پرندگان ایستگاه طی

منجر به یک ضریب تغییرات کمتر از  10درصد در پاسخ
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انتخاب در طی یک دوره ده ساله انتخاب میشود ].[16

 2/52گرم 3/51 ،گرم و  3/97گرم کاهش یافت .نکته

بنابراین با توجه به این مقدار ،مقدار همخونی برآوردشده

قابلتوجه اینکه همخونی تأثیر معنیداری بر وزن یک

در جمعیت ایستگاه در سطح مطلوبی قرار دارد.

روزگی پرندگان نداشت .با افزایش هر یک درصد

یکی از پیامدهای منفی هم خونی در نژادهای مختلف

همخونی مادری ،وزن بدن در  12هفتگی به میزان 0/068

طیور ،کاهش میانگین صفات مختلف تولیدی و

گرم افزایش داشت .با توجه به این نتیجه میتوان استنباط

تولیدمثلی میباشد .براساس پژوهش انجامشده بر خطوط

کرد که تأثیر همخونی مادری در این صفت نسبتاً باالتر

لگهورن سفید ،افزایش همخونی در طی نسلها به میزان

است .براساس پژوهش انجامشده در مورد سویه مرغ

قابل توجهی مشاهده شد و تمام خطوط در برابر

تخمگذار لگهورن سفید ،نشان داده شد که بهازای هر یک

همخونی واکنش متفاوتی نشان دادند .بهطوریکه ،در

درصد افزایش همخونی فردی ،وزن بدن به مقدار چهار

برخی از آن ها با باالرفتن میزان همخونی جمعیت،

گرم کاهش مییابد ] .[23همچنین نتایج پژوهشهای

صفات تعداد تخممرغ ،درصد باروری و درصد

دیگر ] 1و  [5در خصوص اثرات منفی همخونی بر

جوجهدهی تخمهای بارور کاهش معنیداری را نشان

صفات وزن بدن بهترتیب بر روی یک خط گوشتی و

میدهند .هم چنین در این پژوهش نشان داده شد که با

بوقلمون با نتایج پژوهش حاضر نسبتاً مطابقت داشت.

افزایش هم خونی ،سن بلوغ جنسی افزایش مییابد.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سن بلوغ جنسی

به طورکلی ،تمام خطوط در برابر همخونی واکنش

بهازای افزایش همخونی فردی بهطور نامطلوبی افزایش

متفاوتی نشان دادند ] .[22در جدول ( ،)5براساس

مییابد ( 0/23روز بهازای هر یک درصد افزایش

بهترین مدل برای هر صفت ،ضریب تابعیت صفات از

همخونی) که با نتایج مطالعهای بر روی خطوط مختلف

ضریب همخونی فردی و مادری آورده شده است.

لگهورن سفید نسبتاً مطابقت میکند .در این مطالعه بهطور

همانطورکه در جدول ( )5نشان داده شده است ،با

متوسط در تمام خطوط ،هر  10درصد افزایش در

افزایش هر یک درصد همخونی فردی ،وزن بدن در  8و

همخونی مرغ منجر به تأخیر یک روزه در بلوغ جنسی

 12هفتگی و همچنین وزن بلوغ جنسی بهترتیب به میزان

شد ].[19

جدول  .5ضریب تابعیت صفات موردمطالعه از ضریب همخونی فردی و مادری
همخونی فردی

همخونی مادری

صفات
وزن بدن در یک روزگی

-0/008±0/0001

0/0001±-0/01

وزن بدن در  8هفتگی

-2/52±0/0001

0/00002±0/03

وزن بدن در  12هفتگی

-3/51±0/0001

0/0003±0/68

سن بلوغ جنسی

0/23±0/0001

0/0001±-0/05

وزن بلوغ جنسی

-3/97±0/0001

0/0001±-1/38

تعداد تخممرغ در  84روز اول تولید

-0/13±0/00001

0/00001±0/05

وزن اولین تخممرغ

0/06±0/00002

0/00002±-0/07

میانگین وزن تخممرغ در  32-30-28هفتگی

0/02±0/00001

0/00001±-0/04
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در مطالعهای دیگر در خصوص افزایش سن بلوغ

شد ] .[24پژوهش گران گزارش کردند که هر ده درصد

جنسی ناشی از پسروی همخونی بر روی دو سویه مرغ

افزایش هم خونی  ،سبب کاهش میانگین وزن تخم مرغ

تخمگذار (لگهورن سفید و نیوهمشایر) ،برای هر یک از

به مقدار  0/36گرم میشود ] ، [1اما در پژوهشی دیگر

سویهها نتایج متفاوتی نشان داده شد ،بهطوریکه در مورد

] [17به ازای همین مقدار هم خونی ،کاهش میانگین وزن

سویه لگهورن سن اولین تخمگذاری  0/159روز افزایش

تخممرغ به مقدار  0/6گرم گزارش شد .هم چنین در

و در سویه نیوهمشایر  0/128کاهش مییابد ].[23

مطالعاتی که روی وزن تخم بوقلمون تجاری ] [5انجام

در پژوهش حاضر ،برآورد اثر هم خونی بر صفت

شد ،کاهش وزن تخم ناشی از افزایش هم خونی

وزن بلوغ جنسی نشان داد که به ازای هر یک درصد

گزارش شد .هم چنین ،در پژوهشی دیگر که در مورد

افزایش هم خونی فردی و مادری ،وزن بلوغ جنسی

مرغهای تخم گذار خالص و هیبرید انجام شد ،گزارش

به ترتیب  3/97و  1/38گرم کاهش مییابد .همان طورکه

شد که تأثیر هم خونی بر صفت وزن تخممرغ نزدیک

مشخص است اثر هم خونی فردی بر روی این صفت

به صفر میباشد ].[4

بیش از دو برابر اثر هم خونی مادری میباشد (جدول

در پژوهش حاضر ،مدل شش بهعنوان مناسبترین

 .)5تأثیر هم خونی فردی و مادری بر صفات وزن بدن

مدل برای صفات وزن بدن در هشت هفتگی ،سن بلوغ

در یک روزگی ،میانگین وزن تخم مرغ و وزن اولین

جنسی ،وزن بلوغ جنسی ،تعداد تخممرغ و میانگین وزن

تخممرغ به ترتیب ( -0/008و  0/02( ،)-0/01و -0/04

تخممرغ انتخاب شد .همچنین مدلهای یک ،دو و پنج

) و ( 0/06و  )-0/07گرم برآورد شد ،که بیان گر آن

بهترتیب بهعنوان مناسبترین مدل برای صفات وزن اولین

است اثر هم خونی بر این صفات در جمعیت ایستگاه

تخممرغ ،وزن بدن در  12هفتگی و وزن بدن در یک

ناچیز می باشد .در پژوهشی دیگر ،پارامترهای ژنتیکی،

روزگی انتخاب شدند .در این مطالعه ،لگاریتم

میزان هم خونی و اثرات هم خونی برای صفات تولیدی

درستنمایی ،وراثتپذیری مستقیم ،وراثتپذیری مادری

تخم مرغ و رشد در جوجههای بومی تایلند برآورد

و نسبت واریانس محیط دائمی مادر به واریانس فنوتیپی

شدند .براساس گزارش آن ها ،ضریب هم خونی در طی

برای جمعیت ایستگاه با هدف برازش مناسبترین مدل

سالها به میزان  0/09درصد در هر سال افزایش پیدا

برای هر صفت برآورد شدند .برآوردهای وراثتپذیری

کرد .این مقدار هم خونی ( 0/09درصد) در هر نسل در

مستقیم برای صفات وزن بدن در یک روزگی ،وزن بدن

سطح پذیرفته شده عمومی قرار دارد که اغلب در حدود

در هشت و  12هفتگی ،سن بلوغ جنسی ،وزن بلوغ

یک درصد در هر نسل در نظر گرفته میشود.

جنسی ،تعداد تخممرغ ،میانگین وزن تخممرغ و وزن

پژوهش گران نشان دادند که هم خونی بر صفت وزن

اولین تخممرغ براساس مناسبترین مدل بهترتیب ،0/08

بدن در یک روزگی اثر منفی دارد .به طورکلی ،هم خونی

 0/45 ،0/11 ،0/42 ،0/40 ،0/27 ،0/34و  0/2میباشند

تأثیری بر صفات وزن بدن نداشت ،به جز صفت وزن

(جدول .)6

بدن در یک روزگی .افزایش ضریب هم خونی به میزان

نتایج برآوردهای وراثتپذیری در مطالعه حاضر ،با

یک درصد باعث کاهش صفت وزن بدن در یک

نتایج مطالعات انجامشده در مرغهای بومی ایران تقریباً

روزگی به میزان  0/09گرم ( 0/29درصد از میانگین)

مطابقت دارند ] 10و .[11
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جدول  .6پارامترهای ژنتیکی برآورد شده براساس بهترین مدل برای صفات مورد بررسی
مدل

h2a±SE

C2±SE

h2m±SE

وزن بدن در یک روزگی

5

0/08±0/01

0/25±0/01

0/31±0/02

وزن بدن در هشت هفتگی

6

0/34±0/02

0/04±0/003

0/03±0/005

وزن بدن در  12هفتگی

2

0/27±0/01

0/03±0/003

-

سن بلوغ جنسی

6

0/40±0/03

0/03±0/01

0/03±0/01

وزن بلوغ جنسی

6

0/42±0/02

0/03±0/01

0/02±0/01

تعداد تخممرغ در  84روز اول تولید

6

0/11±0/01

0/01±0/005

0/002±0/005

وزن اولین تخممرغ

1

0/13 ±0/01

-

-

4

0/45±0/02

-

0/04±0/01

صفات

میانگین وزن تخممرغ در  32-30-28هفتگی
2

 :h2aوراثتپذیری مستقیم :h2m ،وراثتپذیری مادری و  : Cنسبت واریانس محیط دائمی مادر به واریانس فنوتیپی

همچنین گزارش برآوردهای وراثتپذیری در جمعیت
مرغ بومی برخی از کشورها نشان میدهد که برآوردهای

تأثیر این اثر قرار دارند از مدل حذف شود ،وراثتپذیری
مستقیم بهطور چشمگیری افزایش مییابد ].[19

مطالعه حاضر برای برخی از صفات در محدوده تقریبی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با وجود اینکه در

برآوردهای آنها میباشد ] .[24مدلی که اثرات محیطی و

ایستگاه اصالح نژاد مرغ بومی اصفهان پرندگان به شکل

ژنتیکی مادری را شامل شود ،معموالً بهعنوان مناسبترین

بسته پرورش مییابند و تحت انتخاب ژنتیکی میباشند و

مدل جهت تجزیه و تحلیل صفات رشد در نظر گرفته

احتمال پیدایش همخونی در جمعیت باال است ،میزان

میشود .در پژوهشی که روی بوقلمون انجام شده است،

همخونی پرندگان ایستگاه در هر نسل با شیب نسبتاً

گزارش گردید که برآورد وراثتپذیری در مراحل اولیه

مالیمی افزایش یافته است .لذا با وجود اینکه در

رشد بهشدت تحت تأثیر اثرات مادری قرار گرفت ].[2

جمعیتهای بسته تحت انتخاب ژنتیکی ،نبود پرنده

نتایج مطالعهای دیگر روی جوجهها نشان داد که صفات

غیرهمخون تقریباً غیرممکن است ،اما میتوان با کنترل

وزن بدن عالوه بر اثرات ژنتیکی ،از اثرات محیطی مادری

آمیزشها در جهت کاهش همخونی ،از پیدایش اثرات

یا مشترک نیز تأثیر میپذیرند ] .[13در پژوهشی دیگر

نامطلوب آن در جمعیت جلوگیری کرد .همچنین بهمنظور

نشان داده شد در صورتیکه اثرات ژنتیکی مادری وجود

برآورد دقیقتر همخونی پیشنهاد میشود این پژوهش

داشته باشد و در مدل صرفنظر شود ،وراثتپذیری

یکبار دیگر با رویکرد مولکولی مورد بررسی قرار گیرد.

مستقیم بیش از حد برآورد میشود .بعضی اوقات
نادیدهگرفتن اثرات ژنتیکی مادری سبب میشود که

تشکروقدردانی 

وراثتپذیری مستقیم بیش از دو برابر وراثتپذیری

از همکاری معاونت محترم بهبود تولیدات دامی استان

مستقیم واقعی برآورد شود ] .[7در مطالعهای دیگر بر

اصفهان و همچنین کارکنان ایستگاه مرکز اصالح نژاد مرغ

روی جوجههای گوشتی ،گزارش شد زمانی که اثرات

بومی اصفهان که در اجرای پروژه نهایت همکاری را

ژنتیکی مادری برای صفاتی که بهطور قابلتوجهی تحت

داشتند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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