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چکیده
هدف از تحقیق حاضر ،برآورد و مقایسه مؤلفههای واریانس و وراثتپذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغهای بومی استاا رراستا رضتوی بتا
مدلهای مخالف بود .به این منظور 1000 ،تخم مرغ مربوط به  775مرغ دارای شجره از مرکز اصالح نژاد مرغ بومی رراسا رضوی در ستن  28و 29
هفاگی جمعآوری شده و کیفیت اجزای رارجی و دارلی آنها اندازهگیری شد .صفات مورد بررسی با اسافاده از روش بیز و  6مدل حیوانی با اسافاده از نرم
افزار  Gibbs3f90آنالیز شدند .مدل مناسب برای هر صفت با اسافاده از معیار انحراف اطالعات تعیین شد .ناایج نشتا داد کته استافاده از متدلهتای
دربردارنده ی اثرات ژنایکی مادری و محیط دائمی مادری برای ارزیابی تمام صفات کیفیت تخم مرغ مورد مطالعه به غیر از قطر سفیده و شارص سفیده
در مرغهای بومی رراسا رضوی مناسبتر است .وراثتپذیری مساقیم از  0/08برای صفت ارتفاع سفیده تا  0/28برای صتفات وز تختم مترغ و وز
پوساه برآورد شد .وراثتپذیری مادری نیز از  0/03برای صفت شارص زرده تا  0/13برای صفات ارتفاع سفیده و وز پوساه به دست آمد .ناتایج نشتا
داد که در نظر گرفان اثرات مادری در مدل ،منجر به برآورد نا اریب وراثتپذیری مساقیم برای بیشار صفات مورد بررسی میشود.
واژههای کلیدی :اثر مادری ،روش بیزی ،کیفیت تخم مرغ ،مدل آماری ،مرغ بومی ،وراثتپذیری.
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مرغ های بومی عالوه بر اهمیای که در بهبود اقاصاد رتانوارهتای
روساایی دارند ،یک ذریتره مهتم ژنایکتی نیتز محستو متیشتوند.
بنابراین ،شناسایی قابلیتهای ژنایکی و اصالح نژاد مترغهتای بتومی
وحفاظت از آنها برای نسلهای آینده ضروری استت .ایتن قابلیتتهتا
ماخصصین اصالح نژاد را بر آ میدارد که از ذریره ژنتی موجتود در
نژادهای بومی اسافاده نمایند ( .)29صفات کیفیتت تختم مترغ ،یتک
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شارص اناخا عمده در اصالح طیور هستاند .کیفیتت بتاالی تختم
مرغ ،نه تنها در جهت بهبود عملکرد تولید مثلتی ،کته بترای مصتارف
انسانی نیز دارای اهمیت است ( .)19کیفیت تخم مرغ یکی از عوامتل
مهم در فرآیند جوجته آوری متی باشتد .بنتابراین ،موفقیتت اقاصتادی
گلههای مرغ تخمگذار تجاری و بومی به کیفیت تخم مرغ تولید شتده
بساگی دارد .از طرفی افزای کیفیت تخم مترغ ،بتازار پستندی ایتن
محصول را نیز افزای میدهد ( .)36کیفیت تخم مرغ میتواند در دو
بخ کیفیت دارلی و رارجی مورد بحث قرار گیرد (.)22
توسعه و پیشرفت روشهای آماری در چند دهه گذشاه به عنتوا
یک موضوع ثابت در اکثر مطالعات اصالح نژادی مدنظر بوده است که
در این رابطه روش بیزی مبانی بر نمونتهگیتری گیتبس 6بته عنتوا
روشی پیچیده مورد توجه قرار گرفاته استت ( 32 ،31 ،30 ،15و .)33
نمونهگیری گیبس یک روش اناگرالگیری عددی بوده و یکی از انواع
7
روشهای مونت کارلوی زنجیره متارکوف ) ) MCMCمتیباشتد .در

6- Gibbs sampling
7- Markov Chain Monet Carlo
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نمونهگیری گیبس ،نمونههای تصادفی از توزیع پستین حاشتیهای بتا
2

اسافاده از نمونهگیریهای تکراری از توزیعهای پسین شرطی تولیتد
میشوند .در این الگوریام معموال نمونههای ابادایی حتذف متیشتوند
3
(دورهای سوراه)  .در این روش چو از توزیعهتای پیشتین استافاده
میشود اناظار میرود ناایج دقیقتری به دست آوریم (.)7
مدل مورد اسافاده برای آنالیز دادهها نق مهمی در تولیتد ناتایج
نا اریب دارد می توا برای این منظور از مدلهای مخالف حیوانی و با
اعمال اثرات مادری و اثرات محتیط دائتم و همچنتین کواریتانس اثتر
ژنایکی افزایشی مساقیم و متادری بترای افتزای دقتت در متدلهتا
اسافاده کترد زیترا مشتارکت عملکترد در ناتاد از دو طریتق صتورت
میگیرد -1 :اثرات ژنایکی مساقیم که به ناتاد مناقتل متیشتود-2 .
توانایی مادر برای فراهم آورد محیط مناسب (نظیر ترکیبتات دارتل
تخم مرغ) که به طور کلی صفات تحت تأثیر مادر نامیتده متیشتوند.
اثرات مادری میتوانند به وسیله تفاوتهای ژنایکی یتا محیطتی بتین
مادرها و یا ترکیب هر دوی آنها ایجاد شوند ( .)9در نظر گرفان اثرات
مادری در آنالیز صفات ،سبب کاه میزا اریبی در تخمین واریانس
ژنایکی میشود ( .)20اگر اثرات ژنایکی مادری متؤثری وجتود داشتاه
باشند اما در مدل در نظرگرفاه نشوند ،ضریب وراثتتپتذیری مستاقیم
بی از حد برآورد میشود ( 5و  .)25در یکی از تحقیقات انجام شتده
( ،)4مشخص شد که حذف هر یک از اثرات متادری از متدل موجتب
بتترآورد بتتی از حتتد جتتز واریتتانس ژنایکتتی افزایشتتی مستتاقیم و
وراثتپذیری میشود.
تحقیق حاضر به منظور بررسی صفات کیفیت تخم مرغ و مقایسه
مدل های مخالف برای برآورد وراثتپذیری هر صتفت ،بتا استافاده از
روش بیز در مرغهای بومی اساا رراسا رضوی انجام شد.
مواد و روشها

مرکز اصالح نژاد مرغ بومی اساا رراسا رضوی ،فعالیت رود را
از سال  1364بتا جمتع آوری مترغهتای بتومی از منتاطق روستاایی
مخالف ،آغاز نمود .پس از طی مراحل قرنطینه 800 ،قطعه مترغ و 80
رروس اناخا و بهعنوا نسل پایه اناخا شدند .برنامه آمیزشی نیز
به صورت یک رروس به ازای  10مرغ اجرا گردید .نسلهای بعدی از
طریق آمیزش تصادفی پرندگا نسل پایه ایجتاد شتدند ( .)23در ایتن
تحقیق از  1000عدد تخم مرغ مربوط به  775مرغ ،ازمرغهای نستل
نهم این مرکز ،در سن  28و  29هفاگی اسافاده شد.
صفات مربوط به کیفیت تخم به دو گروه کیفیت رارجی و دارلی
تقسیم گردیدند .برای اندازهگیری صفات مربوط بته کیفیتت رتارجی،
1- Marginal posterior distribution
2- Conditional posterior distribution
3- Burn in period

ابادا تخم مرغهای جمعآوری شده هم به صتورت رشتک و هتم بته
صورت شناور در آ  ،توسط ترازوی دیجیاال با حساستیت 0/01گترم
توزین شدند .برای انتدازهگیتری وز مخصتوا از روش ارشتمیدس
( )12اسافاده شد که براساس آ وز رشک تخم مترغ و وز آ در
آ اندازهگیری شده و وز مخصوا براستاس رابطته زیتر محاستبه
گردید.
()1

EW1
) ( EW1  EW2

SG 

که در ایتن رابطته  SGوز مخصتوا تختم مترغ EW1 ،وز
رشک تخم مرغ و  EW2وز تر تختم مترغ استت .ستسس طتول و
عرض هر تخم توسط کولیس دیجیاال اندازهگیری و شتارص شتکل
با اسافاده از رابطه زیر محاسبه شد (.)11
()2

WI
) 100
L

( SI 

تختم مترغ و L

که در این رابطه  SIشارص شکل WI ،عترض
طول تخم مرغ است.
مقاومت پوساه تخم مرغها توسط دساگاه دیجیاال مقاومت ستنج
با حساسیت 0/01کیلوگرم بر سانایمار مربع اندازهگیری شتد .پوستاه
هر تخم مرغ نیز برای  72ساعت در هوای آزاد ،رشک گردید و سسس
وز پوساه توسط ترازوی دیجیاال و ضخامت پوساه توستط دستاگاه
ضخامت سنج در سه نقطه مخالف اندازهگیری و میانگین آ به دست
آمد.
برای اندازهگیری کیفیت دارلی ،تختم مترغهتا بتر روی صتفحه
شیشه ای شکساه شده و کیفیتت اجتزای دارلتی متورد بررستی قترار
گرفت .ارتفاع زرده و سفیده توسط میکرومار سته پایته و قطتر زرده و
سفیده ،توسط کولیس دیجیاال اندازهگیری شتد .پتس از جتدا کترد
زرده از سفیده توستط قیتف جداکننتده ،وز زرده و ستفیده بتا تترازو
دیجیاال اندازهگیری شد .شارص سفیده ،شتارص زرده ( )11و واحتد
هاو ( )10با اسافاده از روابط زیر محاسبه شدند.
()3

AH
) 100
AD

()4

YH
) 100
YD

()5

( AI 

( YI 

) HU  100 log( AH  7.57  (1.7  ( EW )0.37

در روابط فوق AI ،شارص سفیده AH ،ارتفاع سفیده AD ،قطتر
سفیده YI ،شارص زرده YH ،ارتفاع زرده YD ،قطر زرده HU ،واحد
هاو و  EWوز تخم مرغ است.
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روش تجزیه و تحلیل آماری

در ابادا برای باال برد دقت و صتحت محاستباتی ،بتا توجته بته
رصوصیات توزیع نرمال ،رکوردهایی که کمار یا بیشار از سه انحتراف
معیار از میانگین صفت مربوطه فاصله داشاند بهعنوا دادههای پترت
حذف گردیدند .برای به دستت آورد آمتارههتای توصتیفی و تعیتین
معنتیداری اثترات ثابتت از نترم افتزار  ،)27( SAS9.1استافاده شتد.
پارامارهای هر یک از مدلهای مورد بررسی با روش بیز و با استافاده
از نمونهگیتری گیتبس در نترم افتزار  )21( Gibbs3f90بتا 500000
1
چرره  ،دور های سوراه  50000و فواصل نمونهگیتری 100 2بترآورد
شدند .برای اثر ثابت توزیع پیشین تخت و برای مؤلفههتای واریتانس
نیز از توزیع پیشین کای مربع معکوس مقیاسدار اسافاده شد.
نوبت جوجهکشی ( 3سطح) بهعنوا اثتر ثابتت و تعتداد روزهتای
رکوردگیری بهعنوا ماغیر کمکی در نظتر گرفاته شتد .منظتور از روز
رکوردگیری ،تعداد روزهای بین تخمگذاری و اندازهگیری کیفیت تخم
میباشد .از آنجایی که تخمها پس از جمعآوری در یخچال نگهتداری
و ظرف مدت  5روز اندازهگیری شارصهای کیفیت دارلی و رتارجی
انجام شد ،جهت تصحیح روز رکوردگیری اثر این عامل به مدل اضافه
گردید.
مدلهای مورد اسافاده در تحقیق حاضر عبارتند از:
()6
()7
()8
()9
()10
()11

y  Xb  Z1a  e
y  Xb  Z1a  Wc  e
)y  Xb  Z1a  Z 2 m  e (COVam=0
)y  Xb  Z1a  Z 2 m  e (COVam≠0
)y  Xb  Z1a  Z 2 m  Wc  e (COVam=0
)y  Xb  Z1a  Z 2 m  Wc  e (COVam≠0

در این مدلها  yبردار مشاهدات b ،بتردار اثترات ثابتت a ،بتردار
اثرات ژنایکی مساقیم m ،بردار اثرات ژنایکی افزایشی مادری c ،بردار
اثرات محیطی مادری e ،برادر اثرات تصادفی باقیمانده Z2، Z1 ،X ،و
 Wبه ترتیب ماتریس ضرایب ارتباط دهنده مشاهدات با اثرات ثابتت،
ژنایکی افزایشی مساقیم ،ژنایکی افزایشتی متادری و محتیط دائمتی
مادری هساند COVam .نیز کوواریانس اثر ژنایکی افزایشی حیتوا و
اثر ژنایکی مادری است .برای تعیتین مناستبتترین متدل بترای هتر
3
صفت ،مدلها به وستیله معیتار انحتراف اطالعتات ( ) DICمقایسته
شدند .برای محاسبه  DICاز معادله زیر اسافاده شد.

1- Total cycles
2- Thinning intervals
3- Deviance information criterion

()12

463

)DIC= 2 × D− D (θ

که در این رابطه  Dبرابر با امید ریاضی تابع انحراف میباشد کته
از طریق میزا درستنمایی محاسبه میشود.
()13

D(θ) = −2 Log (p (y θ)) + C

در این معادله D(θ) ،برابر با میزا انحراف با اسافاده از میتانگین
( θمؤلفههای واریانس) میباشد C .مقدار ثابای است که در مقایستات
مدلها غیر ضروری میباشد .شارص  DICهتر چته کتوچکار باشتد،
مناسب تر است .بنابراین ،مدلی که کمارین  DICرا داشت بته عنتوا
مناسبترین مدل اناخا شد (.)14

نتایج و بحث
آمارههای توصیفی صفات مورد مطالعه به همراه سطح معنیداری
اثرات ثابت و شارصهای نرمال بود توزیع آنها ،در جدول ( )1ارائته
شده است .هما طور که مشاهده میشود ،میزا چولگی و کشتیدگی
در صتفات متتورد بررستتی ،تفتتاوت چشتمگیری از صتتفر نداشتتاند کتته
نشا دهنده توزیع نرمال در دادهها است .ناایج آزمو هتای چهارگانته
توزیع نرمال هم صحت این ادعا را تأیید نمود .همچنین ،تفتاوتهتای
معنی داری بین سطوح نوبت جوجهکشی برای اغلتب صتفات کیفیتت
تخممرغ وجود داشت.
میانگین وز زرده ،وز ستفیده و در نایجته وز تختم مترغ در
مرغهای بومی رراسا رضوی (به ترتیب  14/07گرم 28/11 ،گترم و
 49/66گرم) پایینتر از مترغهتای تختمگتذار تجتاری ( 14/77گترم،
 32/02گرم و  53/85گرم) بود ( .)35میانگین وز تختم ،مترغهتای
بومی رراسا رضوی ( 49 /66گرم) باالتر از مرغهای بومی مازندرا
( 47/27گرم) ،فارس ( 43/87گرم) ،اصفها ( 47/88گرم) و پایینتتر
از مرغا بومی آذربایجا غربی ( 51/16گرم) است ( .)8میانگین وز
زرده و وز سفیده در این تحقیق کمار از مرغ بومی فارس (به ترتیب
 18/7و  29/17گرم) و مترغ بتومی آذربایجتا (بته ترتیتب  16/87و
 33/29گرم) به دست آمد ( 1و  .)28کمار بتود وز زرده و ستفیده،
به راطر کوچک بود اندازه تخممرغهای ایتن مرکتز متیباشتد کته
میتواند به علت سن گله و یا مافاوت بود نژادها باشد.
در مطالعهای ضخامت پوساه تخم مرغ در مرغهای تخمگذار 0/3
میلیمار گزارش شد ( ،)2کته پتایینتتر از ضتخامت پوستاه تختم در
مطالعه حاضر است .باال بود ضتخامت پوستاه در مترغهتای بتومی
رراسا رضوی ،عالوه بر مافاوت بود نژاد ،ممکتن استت بته دلیتل
تولید پایین تخم مرغ در آنها نسبت به مرغهتای تجتاری باشتد ،زیترا
افزای تولید تخممرغ سبب کاه ضخامت پوساه رواهد شد (.)16
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میانگین مقاومت پوساه ،وز پوساه و ضخامت پوستاه بتاالتتر از
مرغا بومی اصفها (به ترتیب  3/44کیلوگرم بر سانایمار مربتع5 ،
گرم و  0/38میلیماتر) ( )26و مرغتا بتومی یتزد (بته ترتیتب 3/71
کیلوگرم بر سانایمار مربتع 4/45 ،گترم و  0/41میلتیماتر) ( )6بتود.
مقاومت باالی پوساه ،منجر به کاه درصد تخمهای ترکدار شده و

بدین لحاظ در تولید تجاری تخم از اهمیت باالیی برروردار است کته
مقدار به دست آمده در مرغا بتومی رراستا رضتوی ،نشتا دهنتده
مناسب بود میانگین این صفت نستبت بته ستایر مترغهتای بتومی
میباشد.

جدول  -1آمارههای توصیفی ،ناایج آزمو معنیداری اثر ثابت نوبت جوجهکشی و شارصهای نرمال بود توزیع در مرغا بومی رراسا رضوی
Table 1- Descriptive statistics, test of significance for hatch effect and measures of normal distribution in Khorasan
Razavi native fowl
انحراف معیار
ضریب تغییرات
صفت
میانگین
چولگی
کشیدگی
نوبت جوجهکشی
Hatch

Kurtosis

Skewness

Coefficient
of variation

Standard
deviation

Mean

Trait

***

0.35

0.021

7.65

3.8

49.66

وز تخم (گرم)

NS

-0.20

0.16

0.74

0.008

1.069

NS

-1.16

0.019

4.07

2.18

53.46

NS

-0.57

0.11

3.71

1.52

40.95

NS

-0.21

0.42

3.96

3.05

76.92

NS

-0.5

-0.031

16.5

0.7

4.24

*

-0.59

-0.13

8.67

0.45

5.19

*

-0.30

-0.013

4.65

0.027

0.43

NS

-0.60

-0.02

5.07

1.97

38.78

*

-0.69

0.024

5.19

0.91

17.53

***

-0.48

-0.03

7.39

1.04

14.07

***

-0.19

0.29

9.04

4.16

45.99

**

-0.08

0.08

8.42

6.27

73.39

*

-0.47

0.18

18.4

1.18

6.41

*

-0.58

0.14

10.24

2.88

28.11

***

-0.19

0.33

22.4

1.94

8.66

**

-0.34

-0.23

9.17

7.58

82.59

)Egg weight (g

وز مخصوا تخم (گرم بر سانایمار
مکعب)
-3

) Specific gravity (g cm

طول تخم (میلیمار)
)Egg length (mm

عرض تخم (میلیمار)
)Egg width (mm

شارص شکل (درصد)
)Shape index (%

مقاومت پوساه (کیلوگرم بر سانایمار
مربع)
-2

) Sell strength (kg cm

وز پوساه (گرم)
)Sell weight (g

ضخامت پوساه (میلیمار)
)Sell thickness (mm

قطر زرده (میلیمار)
)Yolk diameter (mm

ارتفاع زرده (میلیمار)
)Yolk height (mm

وز زرده (گرم)
)Yolk weight (g

شارص زرده (درصد)
)Yolk Index (%

قطر سفیده (میلیمار)
)Albumen diameter(mm

ارتفاع سفیده (میلیمار)
)Albumen height (mm

وز سفیده (گرم)
)Albumen weight (g

شارص سفیده (درصد)
)Albumen index (%

واحد هاو
Haugh unit

*** :معنیداری در سطح  0/1درصد؛ ** :معنیداری در سطح  1درصد؛ * :معنیداری در سطح  5درصد؛  :nsغیر معنیدار.
***: P ≤0.001; **: P ≤0.01; *: P ≤0.05, ns: Not significant.
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وز مخصوا تخم مرغ ،شارص مهمتی بترای تعیتین کیفیتت
پوساه آ میباشد و نشا دهنده مقدار پوساه نسبت به اجتزای دیگتر
است .اگر میانگین وز مخصتوا در یتک جمعیتت کماتر از 1/080
باشد ،وقوع شکساگی بی از حد نرمال رواهد بود ( .)3میانگین وز
مخصوا در مرغ های بومی رراسا رضوی  1/069بدست آمتد کته
کمار از مقدار گزارش شده برای مرغا بومی اصتفها ( )1/082بتود
( .) 26برای بهبود ایتن صتفت بهاتر استت اناختا در جهتت حتذف
مرغهای با کیفیت پایین پوساه باشد.
در این تحقیق ،میانگین شارص زرده ( ،)45/99بهعنوا معیتاری
برای ارزیابی کیفیت زرده ( ،)17باالتر از مرغ بومی اصفها (،)40/06
مرغ بومی آذربایجا ( )35/91و مرغ بومی یزد ( )42/30بدستت آمتد
که بیانگر کیفیت رو زرده در این مرغا است ( 26 ،6و .)28
تخمهای با کیفیت باال عموما دارای واحدها و  70و باالتر هساند
( .)13این مقدار در مرغهای بتومی رراستا رضتوی ( )82/59نشتا
دهنده باال بود کیفیت سفیدهی تخممرغ ،مرغهای این مرکز استت.
تفاوتهای موجود در میانگین صفات در مطالعات مخالف بته عتواملی
نظیر شرایط پرورش ،تغذیه ،نژاد ،سن گله و ساراار ژنایکتی پرنتدگا
مربوط میشود (.)24
مدل مناسب برای هر صفت ،وراثتپذیریهای مساقیم براستاس
مدل  1و مدل مناسب ،وراثتپذیریهتای متادری و نستبت واریتانس
محیط دایمی مادری به واریتانس فنتوتیسی در جتدول ( )2نشتا داده
شده است.
برآورد اجزای واریانس و در نایجه برآوردهتای وراثتتپتذیری بتا
اسافاده از مدلهای مخالف تفاوت زیادی داشت .براساس این جدول،
کاه قابل توجهی در بترآورد وراثتتپتذیری اکثتر صتفات در متدل
مناسب در مقایسه با مدل  1که تنها شامل اثر ژنایکتی مستاقیم بتود،
مشاهده شد .اثرات مادری منبع قابل توجهی از واریانس بترای بیشتار
صفات بودند .اگرچه بخ ژنایکی اثرات مادری تنها بترای بررتی از
صفات معنیدار بود.
برای صفات قطر و شارص سفیده ،مدل پایه که فقط اثر ژنایکتی
مساقیم را در برداشت ،مناسب ترین مدل بتود و اثترات متادری تتأثیر
چندانی بر این صفات نداشاند .در حالی که ،برای اکثر صفات در نظتر
گرفان اثرات متادری (ژنایکتی و محیطتی) در متدل ،ستبب کتاه
وراثتتتپتتذیری مستتاقیم شتتد .براستتاس متتدل  1بیشتتارین مقتتدار
وراثتپذیری برای شارص زرده ( )0/39و کماترین مقتدار آ  ،بترای
عرض تخم مرغ ( )0/10به دستت آمتد امتا براستاس متدل مناستب،
بیشارین مقدار وراثتپذیری برای صفتهای وز تخم و وز پوستاه
( )0/28و کمترین مقدار آ برای صفت ارتفاع ستفیده ( )0/08بترآورد
شد.
در تحقیقی مشابه روی مرغهای بتومی آذربایجتا مناستبتترین
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مدل برای صفات وز و طول تخم مرغ ،مدل شامل اثر محیط دایمی
مادری و برای صفات عرض تختم مترغ ،مقاومتت و ضتخامت و وز
پوساه ،مدل شامل اثر ژنایک مادری به عنوا مدل مناستب گتزارش
شد ( .)17وراثتپذیری مساقیم برای صفات کیفیتت رتارجی شتامل:
وز تخم ،طتول و عترض تختم ،شتارص شتکل ،مقاومتت پوستاه،
ضخامت پوساه و وز پوساه ،براساس مدل مناسب در مرغهای بومی
آذربایجا  ،به ترتیب برابر با  0/64 ،0/4 ،0/11 ،0/41 ،0/18 ،0/17و
 0/33گزارش شد ( .)17وراثتپذیری مادری برای صفات عرض تختم
مرغ و مقاومت پوساه ،مشابه با مرغهای بومی آذربایجا (بته ترتیتب
 0/1و  )0/04به دست آمد .همچنین وراثتپذیری متادری در مرغتا
بومی آذربایجا برای صفت ضتخامت پوستاه بتاالتر ( )0/14و بترای
وز پوساه پایینتر ( )0/01از این تحقیق برآورد شد (.)17
در مطالعتتهای بتتر روی مرغتتا بتتومی فتتارس بتته روش حتتداکثر
درسانمایی محدود شده ،مدل مناستب بترای صتفات ارتفتاع ستفیده،
شارص سفیده ،وز سفیده ،واحد هاو ،قطر زرده ،شارص شکل ،طول
تخم ،وز پوساه ،عرض تخم ،مقاومت پوساه و ضخامت پوساه مدل
شامل اثر ژنایکی مساقیم معرفتی شتد ( .)1همچنتین ایتن محققتین،
برای صفات قطر سفیده ،وز زرده و وز تخم مرغ متدل شتامل اثتر
ژنایکی مساقیم و مادری را بهعنوا مدل مناسب تعیین کردند .ضتمنا
آنها برای قطر سفیده ،وز زرده و وز تخم مرغ وراثتپذیری مادری
را به ترتیب  0/21 ،0/18و  0/28گزارش کردند.
در مطالعهای وراثتپذیری صفات واحدها ،وز مخصتوا و وز
تخم در جوجههای گوشای به ترتیب  0/53 ،0/38و  0/64برآورد شتد
( .)34همچنین وراثتت پتذیری صتفات ارتفتاع ستفیده و وز زرده در
مرغهای تخمگذار بته ترتیتب  0/55و  0/47بته دستت آمتد ( .)35در
مرغا بومی یزد نیز وراثت پذیری صفات ضخامت پوستاه و شتارص
ستتتفیده  0/57و وز تختتتم  0/45گتتتزارش شتتتد ( .)6مقتتتادیر
وراثتپذیریهای مساقیم در مطالعه آنها بیشار از ناایج تحقیق حاضتر
بود که یکی از علتهای آ می توانتد در نظتر نگترفان اثتر ژنایکتی
مادری در آنالیزهای آنها باشد.
با توجه به مدل مناسب ،صتفات وز تختم مترغ و وز پوستاه،
وراثتپذیری بیشاری داشتاند کته نشتا دهنتده ستهم بتاالی اثترات
ژنایکی افزایشی در کنارل این صفات است .میتتوا بتا برنامتههتای
اصالح نژادی ،پیشرفت سریع در بهبود این صفات ایجاد نمود .از جمله
عوامل اثر گذار بر میزا جوجه آوری تخم مرغهای نطفتهدار ،کیفیتت
تخم مرغ میباشد .با بهبود این صفات متیتتوا میتزا تولیتد مثتل
مرغهای بومی را افزای داد.
به طور کلی تفاوتهتای مشتاهده شتده بتین مطالعتات مخالتف،
ممکن است ناشی از تفاوت شرایط محیطی ،ساراار ژنایکتی جمعیتت
مورد بررسی ،تنوع فنوتیسی و ژنایکی ،تعداد مشاهدات و روش تجزیته
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.)26( و تحلیل صفات باشد
 وراثتپذیری مادری و نسبت واریانس محیطی مادری به واریانس فنوتیسی همراه با اشاباه معیار آنها، و مدل مناسب1  وراثتپذیری مساقیم بر اساس مدل-2 جدول
Table 2- Direct heritability (h2) obtained from model 1 and suitable model, direct and maternal genetic heritability
estimates and proportion of maternal permanent environment to phenotypic variance (c 2) along with their standard
errors
وراثتپذیری مساقیم
مدل
وراثتپذیری مساقیم
وراثتپذیری
نسبت واریانس محیط دایمی مادری به
صفت
)1 (مدل
1
مناسب
)مناسب
دل
(م
مادری
فنوتیسی
Trait
h2direct (model 1)
1
2
2
Suitable model
h suitable mode
h maternal
C2
وز تخم
Egg weight

وز مخصوا تخم
Specific gravity

طول تخم
Egg length

عرض تخم
Egg width

شارص شکل
Shape index

مقاومت پوساه
Sell strength

وز پوساه
Sell weight

ضخامت پوساه
Sell thickness

قطر زرده
Yolk diameter

ارتفاع زرده
Yolk height

وز زرده
Yolk weight

شارص زرده
Yolk index

قطر سفیده
Albumen diameter

ارتفاع سفیده
Albumen height

وز سفیده
Albumen weight

شارص سفیده
Albumen index

واحد هاو

0.35± 0.09

2

0.28±0.07

-----

0.05±0.02

0.29±0.05

2

0.24±0.04

-----

0.03±0.01

0.19± 0.07

2

0.16±0.03

-----

0.05±0.09

0.10± 0.06

6

0.12±0.06

0.1±0.05

0.02±0.02

0.16±0.05

2

0.11±0.001

-----

0.03±0.006

0.17±0.04

5

0.12±0.04

0.04±0.01

0.02±0.01

0.25±0.08

6

0.28±0.07

0.13±0.05

0.02±0.03

0.26±0.05

6

0.18±0.05

0.05±0.03

0.01±0.01

0.11±0.07

2

0.11±0.005

-----

0.02±0.04

0.14±0.05

6

0.13±0.06

0.1±0.05

0.02±0.02

0.20±0.05

5

0.15±0.05

0.05±0.02

0.02±0.02

0.39±0.08

6

0.27±0.07

0.03±0.05

0.01±0.02

0.22±0.05

1

0.22±0.05

-----

-----

0.16±0.05

6

0.08±0.05

0.13±0.04

0.04±0.01

0.23±0.08

3

0.18±0.07

0.07±0.04

-----

0.14±0.06

1

0.14±0.06

-----

-----

0.11±0.05
2
0.10±0.02
----0.03±0.01
Haugh unit
 مدل:5  مدل، مدل دربردارنده اثر ژنایکی مساقیم و اثر ژنایکی مادری:3  مدل، مدل دربردارنده اثر ژنایکی مساقیم واثر محیط دایمی مادری:2  مدل، مدل دربردارنده اثر ژنایکی مساقیم:1  مدل1
 اثر ژنایکی مادری و اثر محیط دایمی مادری، مدل دربردارنده اثر ژنایکی مساقیم:6  مدل،)COVam=0(  اثر ژنایکی مادری و اثر محیط دایمی مادری،دربردارنده اثر ژنایکی مساقیم
.)COVam≠0(
1
Model 1= the model including direct genetic effects, Model 2= the model including direct genetic and maternal permanent
environmental effects, Model 3= the model including direct genetic and maternal genetic effects, Model 5 = the model including
direct genetic and maternal genetic effects and maternal permanent environmental effects. (Cov am=0), Model 6= the model including
direct genetic and maternal genetic effects and maternal permanent environmental effects (Covam≠0).
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 بته،است که صفات کیفیت تخم مرغ مرغا بومی رراستا رضتوی
 احاماال منظور کرد.میزا زیادی تحت تأثیر اثرات مادری قرار دارند
اثرات مادری در مدل آماری باعث برآورد دقیتقتتری از پتارامارهتای
 بنابراین میتوا نایجهگیری کرد که اثرات مادری.ژنایکی رواهد شد
بخشی از تنوع موجود در صفات کیفیت تخم مرغ را به رود اراصاا
می دهد و در صورتی که تتاثیر آ در بترآورد مؤلفتههتای واریتانس و
ارزش های اصالحی نادیده گرفاه شود می توانتد ستبب بترآورد اریتب
 کاه دقت اناختا، اریبی ارزیابیهای ژنایکی،ضریب وراثتپذیری
.و نهایاا کاه پیشرفت ژنایکی مورد اناظار شود

نتیجه گیری کلی
با توجه به اهمیت ساراار تخم مرغ در ایجاد افتراد نستل بعتد در
طیور که مشابه رحم در پسااندارا عمل متیکنتد بته نظتر متیرستد
تمامی صفات مرتبط با کیفیت تخم مرغ بایستای تحتت تتأثیر اثترات
 محتتدود بتتود تعتتداد دادههتتا و.ژنایکتتی و محیطتتی متتادری باشتتند
مالکهای معنیداری آنالیز ممکن است سبب شود ایتن اثتر تنهتا در
صفاتی که اثرات مادری سهم بارزتری دارنتد معنتیدار و قابتل توجته
.شود و در مورد دیگر صفات مهم به نظر نرسد
برآورد وراثتپذیری در مدلهای مخالف با و بدو در نظر گرفان
 این امر نشا دهنتده ایتن.اثرات ژنایکی مادری مافاوت به دست آمد
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Introduction Egg quality related traits are economically important in laying hens Egg quality is one of the
important factors in the process of hatching. So, economical success of commercial and local flocks of hens
depends on the quality of eggs produced. Increased egg quality results in higher marketability of the egg. Having
eggs with higher quality is possible through improving nutrition, management and genetics. Understanding
genetic structure of these traits with high accuracy will help us to design a desirable breeding program. Maternal
effects can be caused by genetic or environmental differences between mothers or by the combination of the
genetic and environmental differences. Advantages of Bayesian technique as a method of choice would be a
promising method for providing high accurate genetic parameters estimations and having eggs with higher
quality in next generations.
The purpose of current study was to estimate and compare variance components and heritability for egg
quality traits in Khorasan Razavi native fowl using different animal models.
Materials and Methods The records for egg quality traits were collected from native fowl of Khorasan
Razavi breeding center located in east north of Iran. In this experiment, 1000 eggs from 775 hens of 9th
generation at the age of 28 to 29 weeks were collected and measured for internal and external traits. An
electronic scale with an accuracy of 0.01 g was used to weigh the eggs (EW). The short and long lengths of each
egg (SL and LL, respectively) were measured using Egg Form Coefficient Measuring Gauge. The eggs were
broken using an Egg Shell Strength Tester to measure shell strength (SS). The height of yolk and albumen (YH
and AH, respectively) were measured using a tripod micrometer (calibrated in mm) and a dial caliper to the
nearest 0.01 mm was used to measure albumen and yolk diameters (AD and YD, respectively). Subsequently,
yolk and albumen were carefully separated and yolk weight (YW) and albumen weight (AW) were measured.
Shell weight (SW) was measured after 72 hours’ exposure to dry air. Shell thickness (ST) was measured with a
Shell Thickness Meter (calibrated in mm) at the pointed end, equator and blunt end of shells and average values
were used. These traits were evaluated by six different animal models through Bayesian method using Gibbs3f90
software. The most suitable model was determined by deviance information criterion (DIC) for each trait.
Results and Discussion The mean value of egg weight in this local breed was 49.66 gr. The mean value for
specific gravity in present study was 1.089. Specific gravity is an important indicator to determine the quality of
shell and the amount of shell to the other members. The mean values of shape index, shell strength, shell weight
and shell thickness obtained in this study were 76.92, 4.24 kg/cm2, 5.19 g and 0.43 mm, respectively. The mean
values of albumen weight, albumen height, yolk weight and yolk height were 28.11 g, 6.41 mm, 14.07 g, and
17.53 mm, respectively. For egg weight, specific gravity, egg length, shape index, yolk diameter and Haugh unit,
a model consisted of maternal permanent environmental effects in addition to direct genetic effects was the most
suitable. For egg width, shell strength, shell thickness, shell weight, yolk weight and yolk height, model
including maternal genetic and permanent environmental effects in addition to direct genetic effects was the
optimal model. For albumen index and albumen diameter, only direct genetic effects were affective. The
estimates of direct heritability were from 0.08 (albumen height) to 0.28 (egg weight and shell weight) and
maternal heritability ranged from 0.03(yolk index) to 0.13 (yolk height and albumen height). Observed
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differences in genetic and non-genetic parameters estimations determined by different models indicated that
model choice is an important aspect for obtaining accurate estimates, which are going to be used when deciding
on a breeding scheme. Generally, this study indicated that considering maternal effects in the models resulted in
unbiased estimations of direct genetic variance and heritability for most of the studied traits.
Conclusion It can be concluded that all egg quality traits in Khorasan Razavi native fowl are influenced by
maternal genetic and environmental effects. Therefore, including maternal effects in statistical models is
essential for estimation of genetic parameters; the models included direct and maternal effects result in more
accurate genetic parameters estimations for most of the studied traits.
Keywords: Bayesian method, Egg quality traits, Heritability, Maternal effect, Native fowl, Statistical model.

