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  چکیده
 از مـرغ  تخـم ی  داخلـ  وی  خـارج  تیـ فیک بـه  مربـوط  صـفات  بـا  عملکـرد  صفات فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی برآوردي  برا

 مـرغ تخـم  1200 تیـ فیک و مـرغ  4198 عملکرد صفات منظور، نیاي  برا. شد استفاده زدی ی بوم مرغان ششم نسل اطالعات
 بـه  مـرغ تخـم  تیفیک و عملکرد به مربوط صفات فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی. دیگرد آوريجمع زد ی بومی مرغان به مربوط

 بـرآورد  ASREML افـزار نرم از استفاده با شده محدود درستنمائی حداکثر روش قیطر ازی  صفت چندی  وانیح مدل لهیوس
 و) 43/0 و 55/0 ،42/0 بیـ ترت بـه  (مثبت مرغتخم وزن با جنسی بلوغ وزن و هفتگی 12 و 8 وزن ژنتیکی همبستگی. دیگرد

 12 وزن ژنتیکـی  همبـستگی  ن،ینـ همچ. دیـ گرد برآورد) -25/0 و -49/0 ،-36/0 بیترت به(ی  منف مرغتخم پوسته مقاومت با
بر اساس نتایج ایـن تحقیـق،    . بود مثبت هاو واحد و زرده و دهیسف وزن ده،یسف ارتفاع صفات با جنسی بلوغ وزن و هفتگی

هاي با وزن و کیفیت داخلی باالتر ولی بـا مقاومـت پوسـته کمتـر     انتخاب براي افزایش رشد می تواند باعث تولید تخم مرغ       
راهکـار اصـالح   , رسد انتخاب براي افزایش رشد به همراه انتخاب براي بهبـود مقاومـت پوسـته           به نظر می   بنابراین،. شود

  .زد باشدینژادي مناسبی براي مرغان بومی 
  

  یجنس بلوغ وزن هاو، واحد ،یکیژنتی همبستگ ،یزد مرغ شده، محدود درستنمائی حداکثر:  کلیدي کلمات
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Abstract 
     The information on sixth generation of Yazd native fowls was used to estimate the genetic and 

phenotypic correlations of performance and external and internal egg quality traits. For this 

purpose, performances of 4198 fowls together with 1200 eggs were collected from Yazd breeding 

center. Genetic and phenotypic correlations between economic and egg quality traits were estimated 

by multivariate animal model procedure by restricted maximum likelihood using ASREML 

software. Genetic correlations between body weight at 8 and 12 weeks (BW12) and weight at 

sexual maturity (WSM) with egg weight were positive (0.42, 0.55 and 0.43, respectively) but their 

genetic correlations with egg shell strength (ESS) were negative (-0.36, -0.49 and -0.25, 

respectively). Genetic correlations between BW12 and WSM with albumen high, albumen weight, 

yolk weight and Huagh Unit were positive. According to the results of present research, selection 

for increased growth may lead to produce eggs with higher weight and better quality but with lower 

ESS. Therefore, selection for increased growth together with selection for improved ESS can be a 

suitable breeding program for Yazd native chicken. 

Keywords: Genetic correlation, Haugh Unit, Yazd Chicken, Restricted Maximum likelihood, 
Weight at sexual maturity 

  مقدمه
 هـر ي بـرا ي ارزشـمند ی کـ یژنت ریذخا بومی نژادهاي     

 سـالهاي  طـی  در مـذکور ي نژادهـا . باشـند ی مـ  کـشور 
 شـرایط  و شـایع  هاي انگل و بیماریها مقابل در ،يمتماد

 مرغـان . انـد  نموده کسب نسبی مقاومت محیطی نامساعد
 شـرایط  در پـرورش  بـا  تطابق داشتن  لیدل به نیز بومی

 براي پروتئین تامین مناسب منبع یک ،روستایی نامساعد

ــايخــانواده ــاکن ه ــهرها در س ــکي ش ــتاها و کوچ  روس
 ریزي برنامه با همراه نژادها این حفظ بنابراین، .باشند می

 بـسیار  امـري  آنهـا  سـودآوري  و تولیـد  افـزایش  بـراي 

 مرغهـاي  بهنـژادي  کار در پیشرفت با .باشدمی ضروري

 یافته افزایش بخش این در فعالیت از حاصل سود بومی،

 شوند می بخش این در فعالیت به عالقمند بیشتري افراد و
 رونـد  کـاهش  و اشـتغال  تولیـد،  افـزایش  آن نتیجـۀ  کـه 

 همکـاران  وی قربـان ( باشدمی شهر به روستا از مهاجرت
 بیـ ترک توسعه، حال در کشورهاي از بسیاري در). 1385

 ساسـا  و پایـه  هنـوز  محلـی ي  هـا  نژاد به مربوطی  کیژنت
 ژنتیکــی منــابع. دهنـد مــی تــشکیل را طیـور  نــژاد اصـالح 
 بـا  نژادهـاي  تولیـد ي بـرا  را زمینـه  تواندمیی  بوم مرغان
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 ۹۱                                         یزد  استان بومی مرغان در مرغتخم و کیفیت عملکرد صفات فنوتیپی و ژنتیکی ھمبستگی برآورد

  

 کنـد  فـراهم یی  روسـتا  شـرایط  با سازگار و مناسب دیتول
  ).2005 هوفمن(

 رانیـ ا در 1359 سـال  ازی    بـوم  مرغـان  نـژاد  اصالح     
 جـان یآذرباي  اسـتانها  در نـژاد  اصـالح  مراکز و شد آغاز
 یزد و اصفهان ،يرضو خراسان مازندران، فارس، ،یغرب

ي آبـاد  دولـت  محقـق  (مـشغولند  نـه یزم نیا در تیفعال به
 نیـ ا در آنهـا  اسـاس  بـر ی  بوم مرغان کهی  صفات). 1378
 تعداد هفتگی، 12 و 8 وزن شامل شوندی  م انتخاب مراکز

 بلـوغ  سـن  و وزن ،يگـذار  تخم اول هفته 12 در مرغ تخم
 نیا انتخاب از هدف). 1378 منشی  انیک (شدبای  م جنسی

 مرغ تخم تعداد شیافزا کنار در رشد زانیم بهبود صفات،
 گوشـت  کننده نیتام بتواند کهي  طور به باشدی  مي  دیتول

ی کـ یژنت رونـد ی  بررس. باشدیی  روستا مناطق مرغ تخم و
 انگریـ ب کشور مختلف مناطقی  بوم مرغان عملکرد صفات

 مـرغ  تخـم  تعداد و رشد زانیم در مناسب نسبتا شرفتیپ
 وی  قربـان  و1380 همکـاران  و مـنش یانیـ ک (استي  دیتول

 صـفات  کنار در مرغ تخم تیفیک به توجه). 1385 همکاران
 دیـ تول باعـث  و است برخورداری   فراوان تیاهم از عملکرد

  .    شد خواهد بهتر تیفیک بایی ها مرغ تخم

ــت       ــم کیفی ــرغتخ ــی یم ــل از ک ــم عوام ــدف در مه  رآین
 اقتــصادي موفقیــت بنــابراین،. باشــدمــی درآوري جوجــه

 مـرغ تخـم  کیفیت بهی  بوم وي  تجار تخمگذار مرغ هاي گله
 تخـم  تیـ فیک شیافـزا ی  طرفـ  از. دارد بـستگی  شده تولید
. دهـد ی  مـ  شیافـزا  زین را محصول نیاي  بازارپسند مرغ،

 بـا  مـرتبط  هـاي ویژگـی  از تعدادي شامل مرغتخم کیفیت
 دو بـه  کلـی  طـور  بـه  کـه  باشدمی زرده و هسفید پوسته،

. شـود مـی  تقسیم مرغ تخمی  داخل وی  خارج تیفیک بخش
 تخم وزن شامل مرغتخم خارجی تیفیک به مربوط صفات

 و اسـتحکام  ، پوسـته  وزن مـرغ، تخم شکل شاخص مرغ،
ــخامت ــته ض ــفات و پوس ــوط ص ــه مرب ــفیک ب ــی تی  داخل

 زرده، رتفاعا و وزن ده،یسف ارتفاع و وزن شامل مرغ تخم
 و زرده قطـر  زرده، شـاخص  ده،یسـف  شاخص هاو، واحد
 پوسـته  کیفیـت  صفت). 2005 زانگ (باشندی  م زرده وزن

ــتحکام( ــخامت و اسـ ــته ضـ ــی) پوسـ ــرین از یکـ  مهمتـ
 کـشی، جوجه  براي. باشد می مرغتخم کیفیتي  شاخصها
 جوجـه  از بتوانـد  کـه  باشد حدي در باید پوسته استحکام
ی  کـش  جوجـه  زمان در جوجه چنینهم و نموده محافظت

 زیـ ن خـوراکی  مرغ تخم مورد در. شود خارج آن از بتواند
 و وحمـل  بنـدي بـسته  حین در کافی استحکام باید پوسته
. )2004ناروشـــین و همکـــاران  (باشــد  داشـــته را نقــل 

 شـاخص  از زیـ ن زرده و دهیسـف  بـه  مربوط اتیخصوص
 يبـرا . باشـند ی  مـ  مـرغ  تخـم  تیـ فیکی  ابیـ ارز مهـم ي  ها

 واحـد  و دهیسـف  شاخص ارتفاع، از دهیسف کیفیت ارزیابی
ــاو ــرا و ه ــارزي ب ــفیکی ابی ــاع، از زرده تی  و وزن ارتف

 و لجـدال یل و 1937 هـاو  (شودمی استفاده زرده شاخص
  ). 1984 همکاران

 نــژاد اصــالح مراکــز دري متعــددی کــیژنت مطالعــات      
 وی  جـوارم ینجـات  (اسـت  شده انجام کشوری  بوم مرغان

ــارانه ــال ،1381 مکــــ ــاران وی کمــــ  و 2007  همکــــ
 مـذکور  مطالعات البته). 2007 همکاران و شاد خانی یقاض

 شده محدود عملکرد صفات ژنتیکی پارامترهاي تخمین به
ی کـ یژنت وی  پیفنـوت  ارتبـاط  مورد در تحقیقی هیچ و است

 رانیـ ای  بـوم  مرغ در مرغتخم کیفیت صفات با صفات این
 دوي  نژادهـا ی  بـوم  مرغان کهییجاآن از. است نشده انجام

 و عملکـرد  صـفات  ارتبـاط ی  بررسـ  باشـند، ی  مـ  منظوره
ی فراوان تیاهم از تواندی  م نژادها نیا در مرغ تخم تیفیک

 ارتبــاط نیــیتع حاضــر، تحقیــق هــدف. باشــد برخــوردار
 در مـرغ تخـم  کیفیـت  بـا  عملکرد صفاتی  پیفنوت وی  کیژنت

 همزمـان  ءارتقا امکانی  بررس منظور به زدی ی بوم مرغان
  .باشد می صفات نیا

  

  روشها و مواد
   نظر مورد صفاتي ریگ اندازه  و پرندگان انتخاب

 سال در را خود کار یزد بومی مرغ نژاد اصالح مرکز      
 شـروع  اسـتان  بومی اصیل مرغهاي آوري جمع با 1363
 و مــرغ قطعــه 200 قرنطینــه، مراحــل طــی از پــس. نمــود

 اصـلی  سـالن  بـه  هیـ پا نـسل  عنـوان  به و انتخاب خروس
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ی تـصادف  زشیـ آم قیطر ازي  بعدي  ها نسل. شدند منتقل
ــدگان ــسل پرن ــپا ن ــادیا هی ــدند ج ــسلها در. ش ــدي ن  ،يبع
 8 روزگـی،  یک در بدن وزن صفات به مربوطي  رکوردها

 مـرغ  تخـم  تعـداد  و جنسی بلوغ وزن و سن هفتگی، 12 و
 نیـ ا در. شـد ي  ریـ گ انـدازه  دیتول اول هفته 12 دري  دیتول

 مرحلـه  دو در نـسل  هـر  در برتـر  پرندگان انتخاب مرکز،
 8 وزن اساس بر پرندگان اول، مرحله در. ردیگی  م انجام

 ها ماده ،یهفتگ 20 سن در. شوندی  م انتخاب هفتگی 12و
 بـه  آنهـا  تخـم  دیـ تول و شـده  منتقلي  انفرادي  ها قفس به

 دوم مرحلــه در. شــودی مــي ریرکــوردگ هفتــه 12 مــدت
 مرغ تخم تعداد ،یجنس بلوغ سن اساس بر مرغها انتخاب،

 و 30 ،28ي  هـا  هفتـه  در مرغ تخم وزن نیانگیم وي  دیتول
 انتخـاب  خواهرانـشان  عملکرد اساس بر ها خروس و 32

 و  ٪5 حـدود  نرها در شده اعمال انتخاب شدت. گردندی  م
  مـی باشـد، بطوریکـه در نهایـت     ٪40در ماده هـا حـدود    

 برنامـه  و شـوند مـی  خابانت خروس 80 و مرغ 800 تعداد
ی مـ  اجرا مرغ 10 ازاي به خروس هر صورت به آمیزشی

  .گردد
 صـفات ی  کیژنت وی  پیفنوتی  همبستگ نییتع منظور به       

 وزن شـامل  عملکـرد  صـفات  مـرغ،  تخـم  تیفیک و عملکرد
 اول هفتـه  12 در مـرغ تخـم  تعـداد  ،یهفتگ 12 و 8 در بدن
 همـراه  بـه ی  جنـس  بلـوغ  وزن و جنـسی  بلـوغ  سن د،یتول

 نـسل ی  بـوم  مـرغ  4198 بـه  مربـوط ي  ا شـجره  اطالعات
ــشم ــز از) 1387 (ش ــالح مرک ــژاد اص ــزد ن ــع ی ي آور جم

 سـه  در مـرغ  794 از مرغتخم عدد 1200 ن،یهمچن. دیگرد
ي ریـ گ انـدازه  آنهـا  تیفیک و شده آوري جمع متوالی روز
 د،یگرد ثبت مربوطه مرغتخم روي بر مرغ هر شماره. شد

 مـورد  آنـالیز  بـراي  زرده دو و معیـوب  هايغمرتخم البته
 هـاي مـرغ تخم تیفیکی  ابیارزي  برا. نگرفتند قرار استفاده

 تــرازوي بــا مـرغ  تخــم هــر وزن ابتـدا  شــدهي آور جمـع 
 و طول سپس. شد نیتوز گرم 01/0 حساسیت با دیجیتال
 و شـده  گیـري انـدازه  سیکـول  توسـط  هـا  مرغتخم عرض
 محاسـبه  زیـر  رابطه از استفاده با مرغتخم شکل شاخص

  .دیگرد

ELL
ESLESI =  

 ESL مـرغ، تخـم  شکل شاخص  ESIفوق رابطه در      
 هـر  مقاومـت .  باشـد یمـ  مـرغ  تخـم  طـول  ELL و عرض

 سـاخت  (سـنج  مقاومت دیجیتال دستگاه توسط  مرغ تخم
 بـر  لـوگرم یک 01/0 حساسیت با) ژاپنی  کیس اگاوا شرکت

 بـر  هـا مـرغ تخـم  سپس. شد گیرياندازه مربع متری  سانت
 و زرده ارتفـاع  و شـده  شکـسته  صـاف  صفحه یک روي

 قطـر . دیـ گرد نیـی تع هیـ پا سـه  میکرومتـر  توسـط  سفیده
 توسـط  زرده و) کوچـک  و بـزرگ  قطـر  میـانگین  (دهیسف
 زرده از دهیسف کردن جدا از پس. شد گیرياندازه سیکول

 زین سفیده و دهزر وزن مخصوص، جداکننده فیق توسط
 در پوسـته  ضـخامت . شد گیرياندازه دیجیتال ترازوي با

 دسـتگاه  توسـط  مرغ تخمي  انتها و وسط ابتدا، بخش سه
 و نییتع) ژاپنی  کیس اگاوا شرکت ساخت (سنج ضخامت

 اسـتفاده  مـورد  پوسـته  ضـخامت  عنـوان  به آنها میانگین
 شـدن  خشک از بعد زین مرغ تخم پوسته وزن. گرفت قرار
 و) H.U( هاو واحد محاسبهي   برا. شد گیري اندازه لکام

  :شد استفاده ریز روابط از زرده و سفیده شاخص
)57.77.1log(100 37.0 +−= EWAHHU 

 100×=
AD
AHAI  

100×=
YD
YHYI  

 EW ده،یسـف  ارتفـاع  AH هـاو،  واحد HU فوق روابط در
 YI ده،یفسـ  قطـر  AD ده،یسف شاخص AI مرغ،تخم وزن

 زرده قطــــر YD و زرده ارتفــــاع YH زرده، شــــاخص
  .باشد یم

  آماري لیتحل و هیتجز
 نرمـال  آزمـون   و تغییـرات  ضریب میانگین، محاسبه      

 توسـط  مـرغ  تخـم  تیـ فیک و عملکـرد  صفات عیتوز بودن
 واریانس تجزیه. شد انجام ) ٢٠٠١SAS (SAS افزارنرم

 بـودن  دارمعنـی  و انجـام  جداگانه طور به صفت هر براي
 قـرار ی  بررسـ  مـورد ) یکشجوجه نوبت (ثابت عوامل اثر
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 بـا  صـفات  بـین ی  پیفنـوت  و ژنتیکـی  هايهمبستگی. گرفت
 حـداکثر  روش بـه  صـفتی  چنـد  حیـوانی  مـدل  از استفاده

ــتنمائی ــدود درس ــده مح ــا و) REML (ش ــرم ب ــزارن  اف
ASREML)      دیـ گرد بـرآورد ) 2000گیلمور و همکـاران .

  :بود زیر صورت به استفاده مورد مدل
y= Xb+ Za + e  

 بـردار  و  مشاهدات بردار بیترت به b وy  مدل نیا در     
ی شیـ افزای  کـ یژنتی  تـصادف  اثـر  بردار a ثابت، عوامل اثر
 Z و X نیهمچنـ . اسـت  ماندهیباق اثرات بردار e و وانیح

 بـه  را رکوردهـا  رابطـه  که باشندیم بیضراي  ها سیماتر
  .کنندیم برقراری تصادف و بتثا عوامل اثر با بیترت

 صفات بر موثری کشجوجه نوبت اثري حاو bبردار 
ي برا رکوردگیري روزهاي تعداد و بود مطالعه مورد

 در مدل در کمکی متغیر عنوان به مرغتخم تعداد صفت
  .شد گرفته نظر

  
  بحث و نتایج

 انسیـ وار هیـ تجز جـه ینت و راتییـ تغ بیضر ن،یانگیم      
ـ  وی  خـارج  تیفیک عملکرد، صفات به مربوط  تخـم ی  داخل

 دری  کش جوجه نوبت اثري  داری  معن سطح همراه به مرغ
  .است شده ارائه 2 و 1 ولاجد

 در مرغتخم وزن جهینت در و سفیده ،زرده وزن میانگین  
) گرم 87/42  و66/22 ،1/12به ترتیب  (زد یبومی مرغان

 ،77/14به ترتیب  (تجاري گذارتخم مرغان از ترپائین
). 2005زانگ و همکاران،  (بود) گرم 85/53 و 02/32

 عدم وی بوم مرغان بودن منظوره دو ،ينژاد تفاوت
ي ها برنامه در مرغ تخم وزن شیافزا بهی کاف توجه

 در صفت نیا بودن نییپای اصل عوامل از ،ينژاد اصالح
 پوسته ضخامت و مقاومت البته .باشدی م زدی یبوم مرغ
 لوگرمیک 71/3 بیترت به ( یزد بومی مرغان در مرغ تخم

 مرغان از باالتر) متری لیم 41/0 و مربع متری سانت بر
ی لیم 34/0 و مربع متری سانت بر لوگرمیک 25/3 (تجاري

 باالتري ماندگار و شتریب استحکام انگریب که بود) متر
ي تجاري ها مرغ تخم با سهیمقا دری بومي ها مرغ تخم

) 2008 (همکاران و ایشیبا). 2005زانگ و همکاران  (است
 3/0 تخمگذار مرغان در را مرغ تخم پوسته ضخامت زین
 در پوسته ضخامت بودن باال. نمودند گزارش متری لیم

 مرغ تخم نییپا دیتول لیدل به است ممکن زدی یبوم مرغان
 شیافزا رایز باشد،ي تجاري مرغها به نسبت آنها در
  .شد خواهد ستهپو ضخامت کاهش باعث مرغتخم دیتول

 مرغان در زین هاو واحد, قیتحق نیا جینتا اساس بر 
ي تجار مرغان از تر نییپا) درصد 69/70( زدی یبوم

 ایباش و 2005  همکاران و زانگ (بود) درصد 87-8/78(
 دهیسف تیفیک بودن نییپا نشانگر که) 2008 همکاران و

 وزن صفت نیانگیم نیهمچن. است زدی یبوم مرغان در
 از ترنییپا زدی یبوم مرغان در) گرم 05/692(ی فتگه 12

 به(ی غرب جانیآذربا و اصفهان فارس،ی بوم مرغان
  . آمد بدست) گرم48/1329 ،57/1284 ،32/840 بیترت

) روز91/172 (زدی یبوم مرغانی جنس بلوغسن نیانگیم
 مازندرانی بوم مرغانی جنس بلوغ سن نیانگیم از باالتر

ی بوم مرغان از ترنییپا و) 64/166(فارس ،)روز54/160(
. شد برآورد) 77/184 (جانیآذربا و) 55/178 (اصفهان

) 74/39 (دیتول اول ماه سه در مرغتخم تعداد نیانگیم
 مازندرانی بوم مرغان مشابه "بایتقر زدی یبوم مرغان

 زدی یبوم مرغان مرغتخم وزن نیانگیم اما بود،) 54/38(
 ،)27/47 (مازندرانی بوم نمرغا از ترنییپا) 87/42(

ی غرب جانیآذربا ،)88/47 (اصفهان ،)87/43 (فارس
 مرغان و) 2007 همکاران و شادخانییقاض) (16/51(

 سهیمقا). 2005 همکاران و زانگ(بود ) 85/53(ي تجار
 مرغان ریسا با یزد مرغان دری بررس مورد صفات

 دوره در رشد زانیم که دهدی م نشان کشوری بوم
 نژاد اصالح مراکز ریسا از تر نییپا مرکز نیا در پرورش

 ،یتیریمد وی طیمح طیشرا بودن نامناسب. است
 رشد کاهشی احتمال لیدال از ه،یتغذ تیریمد بخصوص

 تفاوت. باشندیم زدی یبوم مرغان پرورش دوره در
ادها در مرغتخم تیفیک صفات  ممکني تجار وی بومي نژِ

ي هاستمیس و سن ،آنهاي نژاد تفاوت لیدل به است
  .باشدی تیریمد
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  .مرغ تخمی داخل وی خارج تیفیک صفات دری کش جوجه نوبت اثر انسیوار هیتجزي جهینت و راتییتغ بیضر ن،یانگیم  -1 جدول
  راتییتغ بیضر میانگین صفات

  )درصد(
 یکش جوجه اثر

    مرغتخم خارجی تیفیک

 1 *** 75/11 87/42 )گرم (مرغتخم وزن

 *** 95/4 18/5 )مترسانتی (مرغمتخ طول

  ** 09/5 80/3 )مترسانتی (مرغتخم عرض
 *** 17/5 73/0  مرغتخم شاخص

 *** 79/18 71/3 )مربع متریسانت بر لوگرمیک (پوسته مقاومت

 *** 62/10 45/4  )گرم (پوسته وزن

 ** 82/4 41/0 )متر میلی (پوسته ضخامت

     مرغتخم داخلی تیفیک

 *** 8/20 40/4 )مترمیلی (دهیسف ارتفاع

  ** 29/15 66/22 )گرم (دهیسف وزن
 *** 53/6 24/16 )مترمیلی (زرده ارتفاع

 *** 31/10 91/12 )گرم (زرده وزن

 *** 84/10 69/70 هاو واحد

 *** 96/26 76/5 )درصد (دهیسف شاخص

  ** 7/12 80/3 زرده قطر
 ***  79/7 30/42 )درصد (زرده شاخص

  
.01/0 سطح در دار معنی ** ،001/0 سطح در دار معنی. 1                                          

  .عملکرد صفات دری کش جوجه نوبت اثر انسیوار هیتجز و راتییتغ بیضر ن،یانگیم -2 جدول
 یکش جوجه اثر  )درصد(راتییتغ بیضر میانگین   تعداد عملکرد صفات

 1 *** 33/14 48/373  4197 )گرم (هفتگی 8 وزن

 *** 05/12 05/692  4198 )گرم (هفتگی 12 وزن

  ** 91/67 91/172  2463 )روز (جنسی بلوغ سن
 ** 4/16 66/1199  2459 )گرم (جنسی بلوغ وزن

 **  73/1  74/39   2119  مرغ تخم تعداد
.01/0 طحس در دار معنی ** ،001/0 سطح در دار معنی***                                  

 تیـ فیک و عملکرد صفات نیبی  پیفنوت وی  کیژنتی  همبستگ 
. اسـت  شـده  آورده 4 و 3 جـداول  در مـرغ  تخـم ی  خارج

 در صـفات  نیبـ ی  پیفنوت وی  کیژنتي  های  همبستگ برآورد
 همبـستگی . نبود ریپذامکانیی  همگرا نبود لیدل بهي  موارد

 جنـسی  بلـوغ  وزن و هفتگـی  12 و 8 در بدن وزن ژنتیکی
 43/0 و 55/0 ،42/0 بیــترت بــه مــرغتخــم وزن تصــف بـا 

 و 8 وزن نیبـ ی  کـ یژِنتی  همبـستگ  نیهمچن. دیگرد برآورد
 مـرغ تخم پوسته مقاومت بای  جنس بلوغ وزن وی  هفتگ 12

. دیـ گرد بـرآورد ) -25/0 و -49/0 ،-36/0 بیـ ترت به(یمنف
 پوسـته  مقاومـت  و بـدن  وزن نیبی  منفی  کیژنتی  همبستگ

 رشد، افزایش جهت در انتخاب که دهدی   م نشان مرغتخم
 همکـاران  و شـی  .شـود ی مـ  پوسته مقاومت کاهش سبب

 تخمگـذار  مرغان وزن شیافزا که دادند نشان زین) 2009(
 مقاومـت  کاهش وي  دیتول مرغ تخم وزن شیافزا به منجر

  . شودی م پوسته

  

  



 ۹۵                                         یزد  استان بومی مرغان در مرغتخم و کیفیت عملکرد صفات فنوتیپی و ژنتیکی ھمبستگی برآورد

  

  .استاندارد يخطا همراهبه مرغتخم خارجی صفات و عملکرد صفات ژنتیکی همبستگی -3جدول
 پوسته ضخامت پوسته وزن پوسته مقاومت مرغ تخم شاخص مرغ تخم وزن صفات

 34/0±13/0 56/0±12/0 -36/0±13/0  22/0±17/0 42/0±17/0 هفتگی 8 وزن

 35/0±13/0 7/0±16/0 -49/0±14/0  نبود همگرایی 55/0±13/0 هفتگی 12 وزن

 -12/0±03/0 04/0±15/0 -20/0±13/0 06/0±14/0 23/0±12/0  جنسی بلوغ سن

 -17/0±15/0 24/0±19/0 -25/0±12/0 36/0±13/0 43/0±13/0  جنسی بلوغ وزن

 -10/0±10/0 45/0±17/0 نبود همگرایی 46/0±16/0 -35/0±13/0 مرغ تخم تعداد

  

ــی همبــستگی ــداد بــین ژنتیک ــرغ تخــم وزن و تع ــی م  منف
 مـرغ  تخـم  تعـداد  شیافـزا  دهدی  م نشان که بود) -35/0(

ی همبستگ. شد خواهدي  دیتول مرغ تخم وزن کاهش باعث
 مرغـان  سایر در مرغ تخم تعداد و وزن نیبی  منف ژنتیکی
 وی نجـــات( اســـت شـــده گـــزارش زیـــن ایـــران بـــومی

ــارانه ــان و 1381مک ــاران وی قرب ــستگ). 1385 همک ی همب
 کـه  دیگرد برآورد 46/0 مرغ تخم شاخص و تعدادی  کیژنت

ي ها مرغ تخم باالتر، خمت دیتول با پرندگان دهدی  م نشان
 نــدینمای مــ دیــتول)يمـساو  طــول و بــاعرض(ي مـدورتر 

ــدول( ــ) . 3ج ــیژنتی ستگهمب ــوت وی ک ــی پیفن ــفات نیب  ص
 ارائـه  6 و 5 جـداول  در مـرغ  تخمی  داخل تیفیک و عملکرد

 و هفتگـی  12 در بـدن  وزن ژنتیکـی  همبستگی. است شده
 43/0 (دهیسـف  ارتفاع صفات با جنسی بلوغ هنگام در وزن

 45/0 (زرده وزن ،)56/0 و 72/0 (دهیســـف وزن ، )44/0 و
ــد و) 50/0 و ــاو واح ــت ،)34/0 و 38/0 (ه ــود مثب ــا. ب  نی

 وی  هفتگـ  12 در بـاالتر  وزن بای  مرغان که دهدی  م نشان
 تخـم  دیـ تول بـه  قادری  کیژنت نظر ازی  جنس بلوغ هنگام در

  .هستند باالتری داخل تیفیک و وزن با هایی مرغ
  

  .استانداردي خطا همراهبه مرغتخم خارجی صفات و عملکرد صفات فنوتیپی ستگیهمب -4 جدول
  پوسته ضخامت پوسته وزن پوسته مقاومت مرغ تخم شاخص مرغ تخم وزن صفات

 -02/0±03/0 11/0±03/0 -04/0±03/0 004/0±03/0 20/0±03/0 هفتگی 8 وزن

 04/0±03/0 21/0±03/0 -02/0±03/0  نبود همگرایی 33/0±03/0 هفتگی 12 وزن

  -01/0±03/0 01/0±02/0 -002/0±03/0 04/0±03/0 04/0±04/0  جنسی بلوغ سن
 02/0±03/0 20/0±03/0 -002/0±01/0 نبود همگرایی 32/0±03/0 جنسی بلوغ وزن

 18/0±05/0 09/0±05/0 نبود همگرایی 09/0±05/0 14/0±05/0 مرغ تخم تعداد
  

ــفات وزن   ــوتیپی ص ــستگی فن ــی12همب  وزن در   و هفتگ
هنگام بلوغ جنسی با صفات ارتفاع سفیده، وزن سـفیده و        

 گـزارش ) 1987 (سـامرز  و  لسن وزن زرده نیز مثبت بود    
 وزن شیافـزا  باعـث  پرنـده  بـدن  وزن شیافـزا  کـه  کردند

 و السـین  نیهمچنـ . شـد  خواهـد  مـرغ تخم زرده و دهیسف
 بلـوغ  از قبـل  مـرغ  وزن کـه  دادند نشان) 2008 (همکاران

   به دارد مثبت ریتاث مرغ تخم یفیک صفاتي رو بری جنس

  

  

 وزن بـا  مرغـان  بـه  نسبت وزن نیسنگ مرغان کهي  طور
 دیـ تول باالتر زرده و دهیسف وزن با هایی مرغ تخم متوسط،

 نظر ازي  دیتول مرغ تخم تعداد وی  جنس بلوغ سن. کنندیم
ی همبـستگ  مـرغ  تخـم ی  داخل تیفیک صفات اکثر بای  کیژنت

 در نـژاد  اصـالح  که دهدی  م نشان نیا. دادن نشانی  چندان
 مرغ تخم تعداد شیافزا یا وی  جنس بلوغ سن کاهش جهت
 نخواهـد  زرده و دهیسـف  تیفیک و تیکم بری  نامطلوب ریتاث

  . داشت
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  .استانداردي خطا همراهبه مرغتخم داخلی تیفیک و عملکرد صفات ژنتیکی همبستگی -5 جدول

 زرده شاخص سفیده شاخص زرده قطر هاو واحد زرده وزن زرده ارتفاع دهیسف وزن دهیسف ارتفاع صفات

 09/0±18/0 21/0±18/0 35/0±28/0 18/0±20/0 28/0±14/0 20/0±20/0 57/0±16/0 29/0±17/0 هفتگی 8 وزن

 18/0±13/0 32/0±15/0 47/0±23/0 38/0±14/0 45/0±17/0 38/0±16/0 72/0±12/0 43/0±14/0 هفتگی 12 وزن

 24/0±14/0 38/0±18/0 -27/0±14/0 35/0±17/0 -06/0±11/0 16/0±12/0 35/0±0/ 16 34/0±15/0 جنسی بلوغ سن

 02/0±19/0  36/0±15/0 56/0±19/0 34/0±14/0 50/0±17/0 28/0±15/0 56/0±13/0 44/0±12/0 جنسی بلوغ وزن

 -28/0±24/0 -45/0±22/0 مگرایینبود ه 31/0±15/0 -35/0±17/0 35/0±18/0 35/0±16/0 21/0±17/0  مرغ تخم تعداد

     
 صـفات عملکـرد و   ی ارتباط ژنتیکـی و فنـوتیپ     این تحقیق 

کیفیت تخم مرغ مرغ بومی ایران در استان یزد را مـورد            
بر اساس نتـایج حاصـل از ایـن    . بررسی قرار داده است   

ــول دوره     ــد در ط ــزایش رش ــراي اف ــاب ب ــق، انتخ تحقی
 وزن مناسـب در  پرورش مرغان بومی که منجر به ایجاد    

هنگام بلوغ جنسی می شود، می تواند شرایط بـدنی الزم       
براي تولید تخـم مـرغ هـاي بـا وزن و کیفیـت بـاالتر را                 

البته افزایش رشد به دلیل همبستگی ژنتیکی       . فراهم نماید 
منفی ممکن است منجر به کـاهش مقاومـت پوسـته تخـم      

توجـــــه بـــــه صـــــفت مقاومـــــت . مـــــرغ شـــــود
تواند این مشکل را    بهبود آن می   پوسته و تالش در جهت    

رسـد انتخـاب بـراي      بنابراین به نظـر مـی     . برطرف نماید 
 هفتگـی و وزن     12 و   8افزایش صفات رشد شـامل وزن       

بلــوغ جنــسی بــه همــراه انتخــاب بــراي بهبــود مقاومــت 
نژادي مناسبی براي ارتقاء صـفات  پوسته، راهکار اصالح 

ی کـشور  مرغ تولیـدي مرغـان بـوم      عملکرد و کیفیت تخم   
  .باشدمی

  

  

  .مرغتخمی داخل کیفیت و اقتصادي صفاتی پیفنوتی همبستگ -6ل جدو
 زرده شاخص دهیسف شاخص زرده قطر هاو واحد زرده وزن زرده ارتفاع سفیده وزن سفیده ارتفاع صفات

 04/0±03/0 03/0±04/0 07/0±03/0 02/0±04/0 09/0±03/0 10/0±03/0 23/0±03/0 10/0±04/0 یهفتگ 8 وزن

 03/0±04/0 05/0±04/0 12/0±03/0 03/0±04/0 16/0±03/0 14/0±03/0 32/0±03/0 13/0±04/0 یهفتگ 12 وزن

 14/0±03/0 17/0±03/0 -04/0±03/0 15/0±03/0 -01/0±03/0 36/0±19/0 05/0±0/ 03 16/0±03/0 یجنس بلوغ سن

 05/0±04/0 08/0±04/0 14/0±03/0 06/0±04/0 20/0±03/0 18/0±04/0 34/0±03/0 16/0±04/0 یجنس بلوغ وزن

 -06/0±05/0 -03/0±05/0  نبود همگرایی 05/0±05/0 -10/0±05/0 34/0±04/0 31/0±05/0 14/0±05/0  مرغ تخم تعداد
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