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 چکیده

بتوان بهبوود ننتییوی    بینی گردد تا بر اساس آنبا دقت و صحت باالیی پیش ،ه ارزش اصالحی حیواناتنژادی هدف آن است کدر هر برنامه اصالح
بینی شده در مرغان بومی ای را در طول زمان برای صفات مورد نظر، ایجاد نمود. هدف از این تحقیق، بررسی صحت ارزش اصالحی پیشقابل مالحظه

 057جوجوه ننتوا     00444رکوورد وزن بودن متع وق بوه      00444های مورد استفاده، تعداد بود. داده گیهفت هشت سنخراسان برای صفت وزن بدن در 
ها، یک مدل حیوانی بود، کوه در آن  ( بود. مدل آماری مورد استفاده برای آنالیز داده5735-5735آوری شده طی هفت نسل نمرغ(، جمع 5550خروس و 

گنجانده شدند. مدل وزن جوجه در سن یک روزگی، و اثرات تصادفی ننتییی افزایشی مستقیم و مادری  جنس، متغیر کمیی -هچ  -گروه همزمان نسل 
و  0730/4پذیری مستقیم و مادری صفت وزن بدن در سون هشوت هفتگوی بوه ترتیو       برازش داده شد. وراثت DMUافزار ها توسط نرممزبور بر داده

گرم و میانگین صحت ارزیابی ننتییی نمسوتقیم و موادری(    -35/0و  55/05تقیم و مادری به ترتی  برآورد گردید. میانگین ارزش اصالحی مس 4037/4
 700/5برآورد روند ننتییی برای صفت وزن بدن در هفته هشتم و بر اساس ارزش اصالحی مستقیم و مادری به ترتیو   بود.  020/4و  005/4به ترتی  

جا که صحت انتخوا  ییوی از اجوزای مهوم     از آندار بودند. لحاظ آماری معنیمد. روندهای مزبور بهدست آهگرم ب -252/2 ±533/4گرم و  355/25 ±
شود که در رابطه با صفت وزن بدن در سن گیری میگردد، لذا بر اساس نتایج تحقیق حاضر، نتیجهاثرگذار بر میزان پیشرفت ننتییی صفات محسو  می

 ننتییی، با صحت نسبتاً باالیی اجرا گردیده است. هشت هفتگی مرغان بومی خراسان، انتخا  

 
 .وزن بدن ،مرغان بومیصحت انتخا ، مدل حیوانی،  کلیدی: هایواژه

 

   1 مقدمه

هوای ارزشومندی محسوو     منابع ننتییی در هر کشوور، سورمایه  
ها سب  توسوعه پایودار خواهود    شوند که شناخت، حفظ و بهبود آنمی

جوانوری در برگیرنوده اخوایر ننتییوی      های بوومی گیواهی و  شد. توده
هوای کشواورزی و دامووروری را    باشند، که پایوه و اسواس فعالیوت   می

ها از ارزش و اهمیوت بسویاری   دهند و لذا حفظ و تیثیر آنتشییل می
عنووان ییوی از   (. مرغان بومی، گذشته از آن که به20ن برخوردار است

ادرند نقش بسوزایی  شوند، قاخایر ننتییی با ارزش کشور محسو  می
هووای (. در برنامووه23هووای بهنووژادی نیووز ایفووا نماینوود ن را در طوورح

نژادی مرغان گوشتی، سرعت رشد نیا اختصاصواً وزن بودن در   اصالح

                                                           
 ،آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجنددانش -5
 ،استاد دانشگاه بیرجند -7و2
 .کارشناس ارشد بخش طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی- 0

 (Email: fghorbani368@gmail.com       نویسنده مسئول:         ن*

(. در 53باشود ن یک سن مشخص( مهمترین معیار بورای انتخوا  موی   
بینوی ارزش اصوالحی   نژاد دام، ییی از اهداف، پیشهای اصالحبرنامه
هوا  توان بور اسواس ارزش اصوالحی آن   ت است. حیوانات را میحیوانا

(. پیشرفت در 5انتخا  و برای ایجاد نسل آینده مورد استفاده قرار داد ن
هوای مورثر بور صوفات     بهبود عم یرد مرغان بومی با شوناختن سوازه  

های مناسو  بورای بورآورد    ها، استفاده از مدلتولیدی و تولیدمث ی آن
تور  بینی دقیق ارزش اصالحی سریعنتییی و پیشهای نصحیح پارامتر

نوژادی، بورآورد دقیوق اجوزای     هوای اصوالح  (. در برنامه3خواهد بود ن
هوای  بینوی ارزش کواریانس فنوتیوی و ننتییوی بورای پویش   -واریانس

های انتخا  در جهت بیشوینه نموودن بهبوود    اصالحی و تنظیم برنامه
(. در 5نیواز اسوت ن   ننتییی صفات خاص در بین سوایر صوفات، موورد   

موجودات زنده توارث صفات اقتصادی ناشی از اثور عوامول ننتییوی و    
باشد. از میان عوامل ننتییی، دو عامل ننتییوی افزایشوی   محیطی می

(. اثور ننتییوی موادری، در    7مستقیم و مادری اهمیت زیوادی دارنود ن  
توانود بور وگوونگی    حقیقت، اثر ننوتیپ مادر بر صفاتی است کوه موی  

 پژوهشهای علوم دامی ایران  نشریه
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 یرد نتا  مرثر باشد. از آن جا که در عمده تحقیقوات انجوام شوده،    عم
اثرات مادری در رابطه با صفات مرتبط با رشد در آنالیز ننتییی صوفت  

بینی ارزش اصالحی شوند، ضروری است برای پیشدر نظر گرفته می
حیوان، اثر ننتییی افزایشی مادری را نیز در مدل حیوانی منظور نموود  

د انتخا  و تغییور ننتییوی ناشوی از آن، صوحت انتخوا       (. در مور2ن
صوورت میوزان ارتبوای بوین     بینی ارزش اصالحی( که بهنصحت پیش

شوود، بسویار مهوم    شده تعریف میبینی اصالحی واقعی و پیش ارزش
بینی ارزش اصالحی بواال باشود آنگواه    گردد. اگر صحت پیشت قی می

دقیق و به مقودار واقعوی   توان گفت که ارزش اصالحی هر حیوان می
(. بیشتر تحقیقوات انجوام شوده بور روی     75 ،25تر است نخود نزدیک

مرغان بومی ایران یا سایر کشورها در رابطوه بوا تخموین پارامترهوای     
ننتییی بوده است. اگروه تحقیقات اخیر انجام شوده بور روی مرغوان    

وده بو  (53، 5بومی ایران عمدتاً مرتبط بوا مباحوژ ننتیوک مولیوولی ن    
؛ امووا در مجموووی، پیرامووون محاسووبه صووحت ارزش اصووالحی  اسووت
بینی شده صفات در طیور، مطالعات انجام شده بسیار اندک است. پیش

( صحت انتخا  ننتییی بورای  50در یک تحقیق، عراقی و همیاران ن
هفتگی در سه نژاد مورغ بوومی    52وزن بدن ندر سنین یک روزگی تا 

-55/4در نوژاد منتوزه طالیوی،     55/4-05/4کشور مصر( را در دامنه 
در نوژاد مطوروه بورآورد     53/4-53/4ای، و در نژاد منتوزه نقوره   53/4

نمودند. از آن جا که صحت ارزیابی ننتییی نصحت انتخوا ( ییوی از   
های مرثر بر مقدار روند ننتییی صفات است لذا پایش آن بسویار  سازه

م شوده در خصووص   طور ک وی، تحقیقوات انجوا   باشد. بهبا اهمیت می
صحت انتخا  برای صفات اقتصادی جمعیت دام و طیور ایران بسویار  

جا که در مرغان بومی ایوران، تواکنون   اندک و بعضاً نایا  است. از آن
تحقیقی پیرامون صحت انتخا  انجام نشده است، پژوهش حاضور بوا   

بینی شده در مرغوان بوومی   هدف بررسی صحت ارزش اصالحی پیش
 صفت وزن بدن در سن هشت هفتگی اجرا گردید.  خراسان برای

 

 هامواد و روش

 تاریخچه و محل اجرای طرح

 5750نوژاد و تیثیور مورغ بوومی خراسوان در سوال       مرکز اصالح
عم یات تولید و توزیع جوجه یوک روزه را در منطقوه گ میوان مشوهد     

در همان محل فعالیوت نموود. فعالیوت در محول      5750آغاز و تا سال 
آغواز شود.    5753ونواران( از سوال    –جواده مشوهد    5نکی ومتر فع ی 

 34مرغ و  344با انتخا  فنوتیوی  5730نژادی از سال عم یات اصالح
های  تازه متولد عنوان جمعیت پایه ننسل صفر( آغاز و جوجهخروس به

کشوی و واکسیناسوویون بوه سوالن پورورش منتقوول     شوده پوس از وزن  
کشی و جداسازی هفتگی وزن 52و  3ین دنبال آن در سنگردیدند.  به

های بعدی، از طریق آمیوزش تصوادفی   مرغ و خروس انجام شد. نسل
بین پرندگان نسل پایه ایجاد شدند. در هر نسل، رکوردهای مربوی بوه  

هفتگوی، سون ب ووغ     52و  3صفات وزن بدن در سنین یک روزگوی،  
 23غ در مور مرغ در هنگام ب وغ، میوانگین وزن تخوم  جنسی، وزن تخم

هفتوه تولیود،    52مرغ در طول هفتگی و میانگین وزن تخم 72و  74،
 شوند.گیری میاندازه

 

 های پژوهشداده

بینوی  برای بررسی صحت ارزش اصوالحی پویش   ،در این تحقیق
شده در مرغان بومی خراسان برای صوفت وزن بودن در سون هشوت     

خوروس   057جوجه ننتا   00444رکورد مربوی به  00444هفتگی، از 
نژاد مورغ بوومی   مرغ( که طی هفت نسل توسط مرکز اصالح 5550و 

های ای دادهآوری شده بود، استفاده گردید. ساختار شجرهخراسان جمع
 ارائه شده است. 5مورد استفاده در پژوهش، در جدول 

 
 

 های مورد استفاده در پژوهشای دادهساختار شجره -1جدول 

Table 1- Pedigree structure of the data 
 تعداد  

No. 

 مورد
Case 

47000 
 تعداد نتا 
No. of progeny  

753 
 تعداد پدران
No. of sires 

5154 
 تعداد مادران
No. of dams 

47880 
 تعداد کل حیوانات شجره
Total no. of animals in the pedigree 

62 
 متوسط تعداد فرزند به ازای هر پدر
Average progeny no. for each sire 

9 
 متوسط تعداد فرزند به ازای هر مادر
Average progeny no. for each dam 

48 
 نسل –هچ  –تعداد گروه های همزمان جنس 

No. of contemporary groups of generation-hatch-sex  

979 
 متوسط تعداد فرزند در هر گروه همزمان
Average no. of progeny in contemporary group   

 
هوای وزن هشوت   های آمار توصیفی مربوی به دادهبرخی شاخص

آورده  2های مخت ف نسل، جنس و هچ در جدول هفتگی در زیر گروه
 شده است.

 

 مدل آماری مورد استفاده

مدل آماری مورد استفاده، یک مودل حیووانی بوا اثورات تصوادفی      
 صورت زیر است:ننتییی افزایشی مستقیم و مادری بود. مدل مزبور به

Trait= GHS + Covariate + additive genetic effect + 
maternal additive genetic effect + residual 
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 های مخت ف نسل، جنس و هچهای وزن هشت هفتگی نگرم( در زیر گروهآمار توصیفی مربوی به داده -2جدول 

Table 2- Descriptive statistics for weight at week eight (g) in different groups of generation, hatch and sex 
 انحراف معیار

Std 
 میانگین
Mean 

 بیشینه

Maximum 
 کمینه

Minimum 

 تعداد رکورد

No. records 
 نسل
Generation 

98.10 571.46 950 220 6440 
 یک
1 

98.33 518.85 920 115 7834 
 دو
2 

95.13 550.40 900 200 6934 
 سه
3 

99.26 583.92 1000 100 6833 
 وهار
4 

104.25 637.73 1200 210 5878 
 پنج
5 

114.68 713.40 1130 200 7045 
 شش
6 

129.66 703.60 1120 210 6036 
 هفت
7 

 جنس جوجه     
Sex 

124.36 668.98 1200 200 22911 
 نر
Male 

100.08 549.86 980 100 24089 
 ماده
Female 

 هچ     
Hatch 

138.730 635.00 1120 100 14404 
 یک
1 

119.685 614.12 1130 115 13387 
 دو
2 

118.390 602.29 1200 155 14174 
 سه
3 

102.056 529.91 940 165 5035 
 وهار
4 

127.347 607.93 1200 100 47000 
 کل جمعیت مورد مطالعه
Total 

 

گوروه   ترتی  عبارتند از:سمت راست معادله و به که در آن، اجزای
، متغیر کمیی وزن جوجه در یک (GHSنجنس  –هچ  -ترکیبی نسل 

روزگی، اثر تصادفی ننتییی افزایشی مسوتقیم، اثور تصوادفی ننتییوی     
افزایشی مادری و اثر تصوادفی باقیمانوده مودل نبوا میوانگین صوفر و       

2واریانس 
e    افوزار  (. آنالیز ننتییوی صوفت توسوط نورمDMU   اجورا

    دید. ارزش اصوالحی حیوانوات شوامل فرزنودان، پودران و موادران       گر

برآورد شد. صوحت ارزیوابی     5بینی نااری  خطیروش بهترین پیشبه

 2بینوی ننتییی هر یک از حیوانات، از طریوق واریوانس خطوای پویش    

                                                           
5- Best linear unbiased prediction (BLUP) 

2- Prediction error variance (PEV) 

محاسبه گردید. برآورد روند ننتییی، و مقایسه آماری میوانگین نارزش  
هوا نتوسوط آزموون    ننتییی( در بوین نسول   اصالحی و صحت ارزیابی

 –هوا نتوسوط آزموون توی     ( و بوین دو جونس جوجوه   7کرامر –توکی 

( اجرا شد. افزون 22ننسخه  SPSSافزار آماری ( توسط نرم0استیودنت
بر موارد فوق، میانگین ارزش اصوالحی مسوتقیم و موادری و صوحت     

 انتخا  نیز در جمعیت پدران، محاسبه گردید.
 

 حثنتایج و ب

                                                           
7- Tukey - Kramer 

0- Student's t 
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بر اساس نتایج حاصل در این تحقیق، میانگین وزن بودن مرغوان   
گرم بوود کوه بیشوتر از     37/540بومی خراسان در سن هشت هفتگی 

(، مرغوان بوومی یوزد    22، 72گورم( ن  52/523مرغان بومی مازندران ن
( و کمتور از  3گرم( ن 53/555(، مرغان بومی فارس ن0گرم( ن 23/045ن

( بود. در یک مطالعه بر روی 74گرم( ن 53/302مرغان بومی اصفهان ن
وهار نسل از مرغان بومی خراسان، میانگین و انحوراف معیوار صوفت    

گرم؛ و در تحقیق  503/550 ± 5433/30هفتگی  3وزن بدن در سن 
دیگر بر روی دو نسل از همین مرغان، میانگین و انحراف معیار صفت 

ارش گردیود  گرم گوز  02/520 ± 40/545هفتگی  3وزن بدن در سن 
کواریوانس و   -(. برآورد حداکثر درستنمایی اجوزای واریوانس   24، 55ن

پارامترهای ننتییی بورای صوفت وزن بودن در سون هشوت هفتگوی       
ارائه شده اسوت. بور اسواس نتوایج      7مرغان بومی خراسان در جدول 

پذیری مستقیم و مادری صفت وزن بودن  حاصل از این تحقیق، وراثت
 4037/4و  0730/4بومی خراسان به ترتیو   در هشت هفتگی مرغان 

تووان پیشورفت   پذیری مستقیم، میبود. با توجه به مقدار باالی وراثت
ننتییی نسبتاً مط ووبی را هنگوام انتخوا  بورای صوفت وزن هشوت       

( با استفاده از رکوردهوای  70هفتگی انتظار داشت. شادپرور و عنایتی ن
ی صفت وزن بودن را در  پذیرشش نسل مرغان بومی مازندران، وراثت

 23/4 ± 45/4و  27/4 ± 45/4هفتگی به ترتیو    52سنین هشت و 
گزارش نمودند. همچنین همبستگی ننتییی بین صوفت وزن بودن در   

و همبستگی محیطی بوین   50/4 ± 42/4هفتگی را  52سن هشت و 
( گوزارش کردنود.   75/4 ± 45/4دو صفت مزبور را متوسط و مثبوت ن 

عووه روی وهووار نسوول مرغووان بووومی خراسووان   ( در مطال55الخووی ن
ترتیو   پوذیری ناشوی از اثور ننتییوی مسوتقیم و موادری را بوه       وراثت
( در 23صوووفاری و همیووواران نبووورآورد نموووود.  5032/4و  7257/4
پوذیری  نسول مرغوان بوومی مازنودران وراثوت      50ای بر روی مطالعه

  ترتیو مستقیم و مادری برای صفت وزن بدن در هشت هفتگی را بوه 
برآورد کردند، که هور دو کمتور    450/4 ± 445/4و  223/4 ± 452/4

دست آمده برای مرغان بوومی خراسوان بودنود، محققوان     هاز مقادیر ب
 -730/4مذکور همبستگی ننتییی بوین اثورات مسوتقیم و موادری را     

طورک ی، بیشتر تحقیقات انجام شده بر روی مرغان هب گزارش نمودند.
کشورها در رابطه با تخموین پارامترهوای ننتییوی     بومی ایران یا سایر 

بوده است. در تحقیق انجوام شوده بور روی مرغوان بوومی مازنودارن        
ترتیو  در دامنوه   هفتگوی بوه   52و  3پذیری وزن بدن در سنین وراثت

بووورآورد گردیووود. در تحقیوووق مزبوووور،    77/4-20/4و  50/4-25/4
و  45/4-45/4 ترتیو  در دامنوه  پذیری مادری صفات فووق بوه  وراثت

(. در یک تحقیوق بور روی مرغوان    54بدست آورده شد ن 42/4-45/4
پذیری وزن بدن نو بر اساس اطالعات دو نسل( بومی خراسان، وراثت

و  05/4، 53/4ترتیو   هفتگوی بوه   52و  3برای سنین یوک روزگوی،   
تووان بوه   پوذیری ایون صوفت را موی    وراثت باال بودن (.25بود ن 20/4

ت کامل شجره و شماره پدر و مادر هر جوجه و دقوت  مواردی نظیر ثب
پوذیری  مناس  در رکوردگیری مرتبط دانست. تفاوت در میزان وراثوت 

گزارش شده در مطالعات مخت ف برای یک صفت خاص ممین اسوت  
دلیل تفاوت در شرایط محیطی، نوی تعریف صفت نبر حسو  اینیوه   به

اختار جمعیوت موورد   وزن بدن در وه سنی مورد بررسی قرار گیرد(، س
پذیری ننظیر بررسی و همچنین روش مورد استفاده برای برآورد وراثت

 های حداکثر درستنمایی و بیزین( باشد.روش
پوذیری مسوتقیم صوفات    مطالعات زیادی در رابطه با برآورد وراثت

اقتصادی در مرغان بومی، بدون در نظر گرفتن اثرات مادری، صوورت  
ما مطالعات بسیار اندکی در زمینه برآورد اثرات (. ا75، 55گرفته است ن

 (. نتوایج 27 ،57 ،54باشود ن ننتییی و محیط دائمی مادری موجود می

 اثور  گورفتن  نظر داده است که در نشان مخت ف هایبررسی از حاصل

 و اجوزای کواریوانس   توری از صوحیح  بورآورد  موادری سوب    عوامول 
، 77شود ن  خواهود  طیور تولیدمث ی و صفات تولیدی ننتییی پارامترهای

0، 75.) 

 

 تخمین پارامترهای ننتییی برای صفت وزن بدن در سن هشت هفتگی مرغان بومی خراسان -3جدول 
Table 3- Estimation of genetic parameters for weight at week eight of Khorasan native chickens 

amr
 

2

mh
 

2

ah
 

2

e am
 

2

m 

2

a 
 صفت
Trait 

-0.3442 0.0483 0.4387 4085.4712 -363.8555 350.8929 3183.9253 
 وزن هشت هفتگی
Weight at age 

eight 
2

a ،2: واریانس ننتییی افزایشی مستقیم

m ،واریانس ننتییی افزایشی مادری :am2مادری،  : کواریانس ننتییی افزایشی بین اثرات مستقیم و

eمانده، : واریانس باقی
2

ah2پذیری مستقیم، : وراثت

mhپذیری مادری،: وراثتamr.همبستگی ننتییی بین اثرات مستقیم و مادری : 
2

a : Direct additive genetic variance, 
2

m :  Maternal additive genetic variance, am : Covariance between direct and maternal 

genetic effect, 
2

e :  Residual variance, 
2

ah : Direct heritability, 
2

mh : Maternal heritability, amr : Correlation between direct and 

maternal genetic effects. 
 



 از آثوار  یک هر حذف گیری شده است کهنتیجه هابررسی این در

 واریوانس  برآورد بیشوتر  موج  آماری، تح یل و تجزیه مدل از مادری

 خواهود  آن از حاصل پذیریدرنتیجه وراثت و مستقیم افزایشی ننتییی

 ننتییوی  اثور  همبسوتگی  مطالعوات  ایون  از در بسویاری  همچنین شد.

 اسوت. دالیول گونواگونی    شده برآورد یمنف مادری و افزایشی مستقیم

 پوسوته  کیفیوت  (، کواهش 52طبیعت ن در هاگونه بهتر سازگاری نظیر

 (، عودم 20گذشوته ن  هوای نسول  طی مادری آثار به توجه عدم و تخم

 شدت احتماالً و (55ن هانن پ یوتروپی اثرات پیوستگی و از ناشی تعادل

 مستقیم افزایشی یننتیی اساس ارزش بر متوالی هاینسل طی انتخا 

 مناسو   محققین است. برخی شده گزارش همبستگی منفی این برای

 همبسوتگی اثور   بواالی  و منفوی  برآورد بر دلی ی را آماری نبودن مدل

(. در هور صوورت،   25اند نکرده بیان مادری و مستقیم افزایشی ننتییی
بینی ارزش اصوالحی و صوحت آن بورای    هنگامی که قرار است پیش

بط با رشد بدسوت آورده شووند، موضووی توجوه کوردن بوه       صفات مرت
 ترین مدل آماری، اهمیت زیادی را دارد. مناس 

 

 بررسی تغییرات ارزش اصالحی

های آمار توصیفی برای ارزش اصالحی مسوتقیم و  برخی شاخص
. اندارائه شده 0های مخت ف در جدول ها و جنسمادری نگرم( در نسل

یم و مادری بورای صوفت وزن بودن در    میانگین ارزش اصالحی مستق
( گرم بوود.  ±53/3ن -35/0( و ±55/50ن 55/05ترتی  هفته هشتم به

طوری ارزش اصالحی مستقیم طی هفت نسل روند صعودی داشته، به
گرم در نسل هفتم رسویده   32/555گرم در نسل اول به  -75/5که از 

دار آن است. ارزش اصالحی مادری روندی نزولی داشته، کمتورین مقو  
گرم( و بیشترین مقدار آن مربووی بوه    -75/50مربوی به نسل هفت ن

( میوانگین  50باشود. الخوی و همیواران ن   گرم( می -20/4نسل یک ن
( و ±25ن -347/4ترتیوو  ارزش اصووالحی مسووتقیم و مووادری را بووه 

  ( گرم گزارش نمودند.±52/55ن 554/4

 
 های مخت فها و جنسمستقیم و مادری نگرم( در نسل های آمار توصیفی برای ارزش اصالحیشاخص -4جدول 

Table 4- Descriptive statistics for direct and maternal breeding values in different generations and sex 
 ارزش اصالحی مادری

Maternal breeding value 
 ارزش اصالحی مستقیم 

Direct breeding value نسل 
Generation حراف معیاران 

Std 

 میانگین
Mean 

 بیشینه
Maximum 

 کمینه
Minimum 

 انحراف معیار 

Std 

 *میانگین

Mean 

 بیشینه

Maximum 
 کمینه

Minimum 

7.38 -0.24 35.91 -38.71  36.02 -5.36 174.39 -129.90 
 یک
1 

7.82 -4.07 29.29 -35.42  36.89 26.29 200.71 -142.40 
 دو
2 

7.82 -5.74 23.10 -36.44  34.81 56.04 218.05 -71.35 
 سه
3 

7.20 
-9.90 
 

 وهار -54.03 235.09 85.63 34.20  37.71- 19.65
4 

7.74 -9.56 18.43 -39.77  38.64 95.60 277.18 -46.92 
 پنج
5 

7.03 -12.53 9.68 -39.23  37.75 126.90 288.40 -25.57 
 شش
6 

5.55 -14.35 7.98 -34.53  35.35 165.92 296.85 -2.52 
 هفت
7 

         
 جنس جوجه
Sex 

8.60 
 

-7.96 29.29 -39.77  65.99 a77.78 296.85 -142.40 
 نر
Male 

8.57 -7.87 35.91 -39.23  63.34 b75.58 288.76 -122.00 
 ماده
Female 

8.59 -7.91 35.91 -39.77  64.65 76.65 296.85 -142.40 
 کل جمعیت مورد مطالعه
Total 

 ها است. دار بین میانگیندهنده تفاوت معنیحروف متفاوت، نشانها، جنس جوجه در مورد* 
Regarding to the sex of chicks, different letters indicate significant difference between means. 

 
 



دست آمده در این تحقیق نشان داد بوین میوانگین ارزش   هنتایج ب
دار آمواری وجوود   ر و ماده تفاوت معنوی های ناصالحی مستقیم جوجه

(؛ اما تفاوت بین دو جنس مذکور در رابطه با ارزش >4445/4Pداشت ن
دار آماری نبود. با توجه بوه بواالتر بوودن ارزش    اصالحی مادری معنی

تووان  ، موی هوای مواده  های نر نسبت به جوجهاصالحی مستقیم جوجه
ی، ظرفیت ننتییوی  گیری نمود که برای صفت وزن هشت هفتگنتیجه
تواننود  های نر، باالتر است و لذا این گروه از حیوانوات گ وه موی   جوجه

سهم بیشتری را در رابطه با بهبوود ننتییوی در کول جمعیوت مرغوان      
بومی خراسان داشته باشند. این امر با توجه به اینیوه هور حیووان نور     

شوتر مشوهود   ها را نیز دارد، بیگیری با تعداد زیادی از مادهقاب یت جفت
 است.

برآورد روند ننتییی برای صفت وزن بودن در هفتوه هشوتم و بور     
گورم نبوا    355/25ترتیو   اساس ارزش اصالحی مستقیم و مادری بوه 

گرم(  533/4گرم نبا اشتباه معیار  -252/2گرم( و  700/5اشتباه معیار 
 .(>4445/4Pنبود. روندهای مزبور به لحاظ آماری معنی دار بودند 

هوای  آماری ارزش اصالحی مستقیم و مادری بوین نسول   مقایسه
دسوت آموده،   هآورده شده است. بر اساس نتایج بو  5مخت ف در جدول 

دار ها با ییدیگر اختالف معنوی ارزش اصالحی مستقیم بین همه نسل
. با توجه بوه رونود رو بوه افوزایش ارزش     (>4445/4Pنآماری داشتند 

هوای موذکور،   که طوی نسول   توان نتیجه گرفتاصالحی مستقیم، می
 سن هشت هفتگوی داری برای صفت وزن بدن در بهبود ننتییی معنی

ها به ی نسلوجود داشته است. برای ارزش اصالحی مادری، بین همه

دار ( اخوتالف معنوی  525/4های وهوارم و پونجم ن  جز تفاوت بین نسل
 . با توجه به رابطه آنتاگونیسوتی بوین  (>4445/4Pنآماری وجود داشت 

ی مستقیم و مادری، روند رو به کواهش ارزش اصوالحی   ارزش اصالح
شوود(  مشاهده می 0های مورد مطالعه نکه در جدول مادری طی نسل

مورد انتظار است. بنابراین، حیواناتی که ارزش اصالحی بواالیی بورای   
هوا  رود ارزش اصالحی مادری آنصفت مذکور داشته باشند؛ انتظار می

 برای این صفت، کوویتر باشد.
 

های اصالحی مستقیم و اب برای ارزشخمحاسبه صحت انت

 مادری

های آمار توصیفی مربوی به صحت انتخا  مستقیم برخی شاخص
میانگین کول صوحت انتخوا      آورده شده است. 5و مادری در جدول 

بود  020/4و  005/4ترتی  برابر با ها بهمستقیم و مادری در کل نسل
. تفاوت قابل (>4445/4Pناری داشتند دار آمکه با ییدیگر تفاوت معنی

دهنده این است که ارزش اصوالحی مسوتقیم در   مالحظه مزبور نشان
دسوت آورده  هحیوانات جمعیت تحت مطالعوه، بوا صوحت بواالتری بو     

رود که بهبود حاصل از انتخا  ننتییوی بورای   شود و لذا انتظار میمی
مسوتقیم( از  صحت انتخا  نبرای ارزش اصوالحی   آن نیز بیشتر باشد.

( روند صعودی، ولوی از نسول   003/4( تا نسل سوم ن025/4نسل اول ن
 ( روند رو به کاهش داشت. 075/4( تا نسل هفتم ن000/4وهارم ن

 
 

 های مخت ف مرغان بومی خراساندار برای مقایسه آماری ارزش اصالحی مستقیم نباالی قطر( و مادری نزیر قطر( در نسلسطوح معنی -5جدول 

Table 5- Significance level for statistical comparison of direct (upper diagonal) and maternal (lower diagonal) breeding value in 

different generations of Khorasan native chickens 
 شماره نسل
Generation 

 اول
1 

 دوم
2 

 سوم
3 

 وهارم
4 

 پنجم
5 

 ششم
6 

 هفتم
7 

 اول
1 

 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 دوم
2 

0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 سوم
3 

0.0001 0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 وهارم
4 

0.0001 0.0001 0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 

 پنجم
5 

0.0001 0.0001 0.0001 0.121  0.0001 0.0001 

 ششم
6 

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001  0.0001 

 هفتم
7 

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001  

 
تواند بیشتر ناشوی از  های مخت ف، وجود ندارد و میمزبور در بین نسلبا این وجود، تفاوت وندانی بین مقادیر مربوی به صحت انتخوا   
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ور بورای صوحت   گرد نمودن اعداد مربوطه باشد. الگوی تغییورات مزبو  
خورد، بوه طووری کوه صوحت انتخوا       وشم میانتخا  مادری نیز به

( توا نسول سوووم   752/4بورای ارزش اصوالحی موادری از نسوول اول ن   
( توا نسول هفوتم    052/4( روند صعودی، ولی از نسل وهوارم ن 002/4ن
 ( روند رو به کاهش داشت.752/4ن

مواده از   نتایج حاص ه همچنین نشان داد تفاوت بین دو جنس نر و
دار بووود لحوواظ آموواری معنووی حیووژ میووانگین صووحت انتخووا  بووه 

دهود ارزش اصوالحی مسوتقیم و موادری     ( که نشان موی >4445/4Pن
  هوای نور   های ماده با دقت و صحت بیشتری نسوبت بوه جوجوه   جوجه

 شوند.  دست آورده میهب
هوای  مقایسه آماری صحت انتخا  مستقیم و موادری بوین نسول   

آورده شده است. صحت انتخا  مستقیم در هموه   0 مخت ف در جدول
( و بوین  575/4هوای دوم و پونجم ن  جز تفواوت بوین نسول   هها، بنسل
دار آمواری  ( با ییدیگر اختالف معنوی 755/4های پنجم و ششم ننسل

ی . بوورای صووحت انتخووا  مووادری، بووین همووه(>4445/4Pنداشووتند 
. لوذا  (>4445/4Pندار آمواری وجوود داشوت    هوا، اخوتالف معنوی   نسل

توان نتیجه گرفوت کوه ارزش اصوالحی حیوانوات در هور یوک از       می
 شود.دست آورده میهها، با دقت و صحت متفاوتی بنسل

های آمار توصیفی برای ای، برخی شاخصمنظور بررسی مقایسهبه
ارائه  3ارزش اصالحی و صحت انتخا  برای جمعیت پدران در جدول 

برای جمعیوت موذکور، میوانگین ارزش     شده است. نتایج نشان داد که
اصالحی مستقیم و مادری و همچنین میانگین صحت انتخا  مستقیم 

دار آماری داشتند. با توجوه بوه اعوداد    و مادری، با ییدیگر تفاوت معنی
شود میانگین صحت انتخا  مستقیم بورای  جدول مزبور، مالحظه می

هوا  ان حاصول از آن ( بیشتر از میانگین مربوطه در فرزنود 33/4پدران ن
( بود. بزرگتر بودن صحت انتخا  برای پدران یک امور موورد   005/4ن

انتظار است؛ وون ییی از عوامل مرثر بر مقدار صحت انتخا ، میزان 
اطالعات مورد استفاده در ارزیابی ننتییی حیوان است. از آن جوا کوه   

رد و از ها با تعداد زیادی از مرغان آمیزش دامعموالً هر یک از خروس
رود گوردد، لوذا انتظوار موی    هر آمیزش، تعداد زیادی نتا  نیز ایجاد می

 لحاظ عددی بزرگتر باشد.هصحت انتخا  برای پدران، ب

 

 های مخت فها و جنسهای آمار توصیفی برای صحت ارزش اصالحی مستقیم و مادری در نسلشاخص  -6جدول 
Table 6- Descriptive statistics for direct and maternal accuracy of selection in different generations and sex 

 صحت ارزش اصالحی مادری
Maternal accuracy of selection 

 صحت ارزش اصالحی مستقیم 
Direct accuracy of selection نسل 

Generation انحراف معیار 

Std 

 *میانگین

Mean 

 بیشینه
Maximum 

 کمینه
Minimum 

 حراف معیاران 

Std 

 *میانگین

Mean 

 بیشینه

Maximum 
 کمینه

Minimum 

0.10 0.362 0.86 0.17  0.033 0.721 0.95 0.65 
 یک
1 

0.07 0.450 0.85 0.24  0.026 0.746 0.95 0.70 
 دو
2 

0.05 0.472 0.82 0.33  0.026 0.749 0.95 0.71 
 سه
3 

0.05 0.462 0.83 0.30  0.025 0.747 0.94 0.71 
 اروه

4 

0.06 0.446 0.79 0.28  0.029 0.745 0.95 0.69 
 پنج
5 

0.04 0.433 0.57 0.32  0.024 0.744 0.95 0.71 
 شش
6 

0.01 0.352 0.39 0.26  0.005 0.731 0.74 0.71 
 هفت
7 

         
 جنس جوجه
Sex 

0.07 b0.4232 0.86 0.17  0.03 b0.7389 0.95 0.65 
 نر
Male 

0.08 a0.4308 0.79 0.17  0.02 a0.7425 0.89 0.65 
 ماده
Female 

0.08 0.427 0.86 0.17  0.03 0.741 0.95 0.65 
 کل جمعیت مورد مطالعه
Total 

 ها است. دار بین میانگیندهنده تفاوت معنیحروف متفاوت، نشانها، در مورد جنس جوجه* 
Regarding to the sex of chicks, different letters indicate significant difference between means. 
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 های مخت ف مرغان بومی خراساندار برای مقایسه آماری صحت انتخا  مستقیم نباالی قطر( و مادری نزیر قطر( در نسلسطوح معنی  -7جدول 

Table 7- Significance level for statistical comparison of direct (upper diagonal) and maternal (lower diagonal) accuracy of selection 

in different generations of Khorasan native chickens 
 شماره نسل
Generation 

 اول
1 

 دوم
2 

 سوم
3 

 وهارم
4 

 پنجم
5 

 ششم
6 

 هفتم
7 

 اول
1 

 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 دوم
2 

0.0001  0.0001 0.0340 0.6310 0.0001 0.0001 

 سوم
3 

0.0001 0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 وهارم
4 

0.0001 0.0001 0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 

 پنجم
5 

0.0001 0.0420 0.0001 0.0001  0.3560 0.0001 

 ششم
6 

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001  0.0001 

 هفتم
7 

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001  

 

 های آمار توصیفی برای ارزش اصالحی و صحت انتخا  در جمعیت پدرانبرخی شاخص -8جدول 
Table 8- Descriptive statistics for breeding value and selection accuracy in sire population 

 انحراف معیار

Std 
 *میانگین

Mean 

 بیشینه
Maximum 

 کمینه
Minimum 

 تعداد
Number 

 نوی
 

 مورد
Case 

70.90 a90.77 288.40 -125.70 753 
 مستقیم
Direct ارزش اصالحی 

Breeding value 
11.42 b9.18- 29.29 -39.77 753 

 مادری
Maternal 

0.07 a0.89 0.95 0.35 753 
 مستقیم
Direct  صحت انتخا 

Selection accuracy 
0.13 b0.61 0.86 0.10 753 

 مادری
Maternal 

 ها است. دار بین میانگیندهنده تفاوت معنیت در هر مورد، نشان* حروف متفاو
Different letters in each case indicate significant difference between means. 

  

 بین تعداد نتا ، ارزش اصالحی و صحت انتخا  در جمعیت پدران *همبستگی گشتاوری پیرسون -9جدول 
Table 9- Pearson product moment correlation between progeny number, breeding value and selection accuracy in sire population 

 مستقیم صحت انتخا 
Direct selection accuracy 

 مستقیم ارزش اصالحی
Direct breeding value 

 تعداد نتا 
Number of progeny 

 متغیر
Variable 

0.885 
(0.0001) 

-0.071 
(0.052) 

1.000 
 تعداد نتا 
Number of progeny 

-0.017 
(0.6470) 

-0.636 
(0.0001) 

0.052 
(0.157) 

 مادری ارزش اصالحی
Maternal breeding value 

0.724 
(0.0001) 

0.057 
(0.1190) 

0.683 
(0.0001) 

 مادری صحت انتخا 
Maternal selection accuracy 

 دار مربوی به آن در داخل پرانتز قرار دارد.ترتی  ضری  همبستگی و سطح معنی* در هر خانه، اعداد باال و پایین به 
In each cell, upper figure shows correlation coefficient and lower figure (into parenthesis) is associated with significance level. 

 

ی و همبستگی گشتاوری پیرسون بین تعوداد نتوا ، ارزش اصوالح   
 ارائه شده است. 3صحت انتخا  در پدران در جدول 

بیشترین ضوری  همبسوتگی گشوتاوری     3بر اساس نتایج جدول 

لحواظ  ( و بوه 335/4پیرسون بین تعداد نتا  و صحت انتخا  مستقیم ن
دار بود؛ بنابراین هر وه تعوداد نتوا  بیشوتر باشود صوحت      آماری معنی

اهود بوود. ضوری  همبسوتگی     انتخا  مستقیم در پدران نیز باالتر خو
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گشتاوری پیرسون بین تعداد نتوا  و ارزش اصوالحی مسوتقیم پودران     
تووان نتیجوه   دار نیست. لوذا موی  لحاظ آماری معنیبود که به -405/4

نماینود بوا   ها آمیزش موی گرفت تعداد مرغانی که با هر یک از خروس
ها ارتباطی ندارد. همچنین ضری  همبسوتگی  ظرفیت ننتییی خروس

گشتاوری پیرسون بین تعوداد نتوا  و ارزش اصوالحی موادری و بوین      
دار نبودنود.  ارزش اصالحی مادری و صحت انتخا  مستقیم نیز معنوی 

ای را در بهبود ننتییوی صوفت دارا   معموالً نرهای جمعیت سهم عمده
هستند؛ لذا انتظار آن است که نرهای با ظرفیت ننتییی برتور، شوانس   

های جمعیت را داشته باشند توا از ایون   ی از مادهآمیزش با تعداد بیشتر
 ها ایجاد نمود. طریق بتوان نتا  بیشتری را نیز از آن

 

 گیری  نتیجه

تووان پیشورفت   پذیری مستقیم، موی با توجه به مقدار باالی وراثت
ننتییی نسبتاً مط ووبی را هنگوام انتخوا  بورای صوفت وزن هشوت       

شدت وابسوته بوه   انتخا  به هفتگی انتظار داشت. از آن جا که صحت
بینوی  پوذیری، پویش  پذیری است، با توجه به مقدار باالی وراثتوراثت

شوود. میوانگین   ارزش اصالحی مستقیم با صحت بواالیی انجوام موی   
صحت انتخا  مستقیم باالتر از صحت انتخا  مادری بود. با توجه به 

م، پوذیری مسوتقی  پذیری موادری نسوبت بوه وراثوت    کمتر بودن وراثت
تر بودن مقدار میانگین صحت انتخا  مادری قابل توجیه اسوت.  پایین

از آنجا که صحت انتخوا  ییوی از اجوزای مهوم اثرگوذار بور میوزان        

گردد، لذا بر اساس نتایج تحقیوق  پیشرفت ننتییی صفات محسو  می
سون  شود که در رابطه بوا صوفت وزن بودن در    گیری میحاضر نتیجه

راسوان، انتخوا  ننتییوی حیوانوات بوا      مرغان بوومی خ  هشت هفتگی
صحت نسبتاً باالیی اجرا گردیده است. برای صفت وزن هشت هفتگی 

های مخت ف رو به مرغان بومی ایستگاه مذکور، روند ننتییی طی نسل
دهنده مط و  بودن برنامه انتخا  ننتییی افزایش بوده است که نشان

 حیوانات گ ه تحت مطالعه است.

 

 پیشنهادات

شود که در تحقیقات آینده، بر روی مرغان بومی سایر هاد میپیشن
ها نیز صحت ارزیابی ننتییی صفت وزن بدن مورد بررسی قورار  استان

داده شود. همچنین عالوه بر صفات مرتبط بوا رشود، صوحت ارزیوابی     
داری ننتییی صفات تولیدی و تولیدمث ی نماننود ب ووغ جنسوی، نطفوه    

 .مرغ( نیز مطالعه گردندتخم

 

 سپاسگزاری

نژاد ی کارکنان محترم مرکز پشتیبانی و اصالحوسی ه از همهبدین
های مورد استفاده مرغ بومی خراسان به جهت در اختیار قرار دادن داده

 شود.در این تحقیق، صمیمانه تشیر و قدردانی می
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