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چكيده
پارامنرهای ژننیکی متنقیم و مازری زر مرغ های ب می اینان ارس باا روش آمااری بیازی ،صا ات وزن بادن زر یاک روزگای،
 8ه نگی 12 ،ه نگی ،ین بل غ جنتی ،تعداز تخم مرغ ت لیدی ،و میانگین وزن تخم مرغ ها زر  30 ،28و  32ه نگای بارآورز اد
برآورز پارامنرهای ژننیکی ص ات گ ناگ ن با هر س مدل حی انی و نرم ا زار  MTGSAMانجاام اد بهنارین مادل باا معیاار
اطالعات آکائیک ( ) AICمحای ه د وراثت پذیری متنق یم وزن بدن زر یک روزگی 8 ،ه نگای 12 ،ه نگای ،یان بلا غ جنتای،
تعداز تخم مرغ ت لیدی ،و میانگین وزن تخم مرغ ها برایاس بهنرین مدل به ترتیاب  0/26 ،0/48 ،0/30 ،0/33 ،0/36و  0/25با ز
اثر ژننیکی مازری برای ص ات ین بل غ جنتی ،تعداز تخم مرغ ت لیدی ،و میاانگین وزن تخام مارغ معنای زار ( )P>0/05با ز و
نت ت واریان

محیط ا زائمی مازری به واریان

ن تیپی از ( 0/01تعداز و میانگین وزن تخم مارغ) تاا ( 0/39وزن یاک روزگای)

من اوت ب ز ننایج تحقیق حاضر نشان زاز که روش بیزی با زرنظرگر نن تمام ع امل مفثر مدل های پیچید تر را باه عنا ان مادل
منایب اننخاب می کند
كلیدواژهها :تأثیرات مازری ،روش آماری بیزی ،معیار آکائیک ،نرم ا زار  ،MTGSAMوراثت پذیری متنقیم

* ن یتند متئ ل

Email: Fatemehjafari331@yahoo.com
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مقدمه

ت یااعه و پیشاار ت روشهااای آماااری زر کنااد زهااۀ

زام و طی ر از یخایر اینراتژیک جهاان هتانند و ح اظ و

گذ نه بهعن ان م ضا ع ثابات زر اکاار مطالعاات اصاالح

تکایر آنها ارزش و اهمیات بتایاری زارز طیا ر با می زر

نژازی مدنظر ب ز و زر این ارت اط ،روش بیازی م ننای بار

حدوز 80زرصد از گلههای ب می آ ریقا و آیایا را تشاکیل

بهعنا ان رو ای نا ین و بتایار

میزهند این م ج زات پ

تکنیک نم نهگیری گی

از هزاران یال اننخاب ط یعی

قدرتمند زر یرتایر زنیا و زر اکار ر نههاای علا م ما رز

و مان عی و نیز گذر از م انع بتیار و با غل اه بار تماامی

روش

ت جه قارار گر ناه ایات ( )2نم ناهگیاری گیا

رایط نامتاعد محیطی همچنان باه حیاات خا یس ازاماه

اننگرالگیری عدزی و یکی از روشهای زنجیارۀ ماارک ف

زاز اند و به تکایر و اززیاز نتل پرزاخنهاناد همچناین ،باه

م نت کاارل ( )MCMCایات باهزلیال یااخنن اعادازی

بتیاری از محدوزیتهای محیطی یازگاری پیدا کارز اناد

تااز ی از ت زیع های خاص ،هر نم نه به نم نۀ ق لی خ ز

( )2از زمانهای زور مرغ زر رویناهای ایران وج ز زا نه

بتاانگی زارز کااه آن را زنجیاارۀ م نااتکااارل نامیااد انااد

ایت طی ر ب می ایران زومنظ ر ب ز و نرخ ر د و ت لید

نم نهگیری گی

 ،نم نههای تااز ی از ت زیعهای پتاین

تخممرغ آنها زر رایط یننی و روینایی پایین ایت ()3

حا یهای ،با این از از نم نهگیری تکراری از ت زیاعهاای

طی ر ب می بهزلیل زا نن تطابق با روش پرورش زر رایط

پتین رطی ت لید مای ا ند زر ایان الگا رینم ،معما الً

باز و نامتاعد رویناها بهعن ان من ع تاأمین پاروتئین م یاد

نم نههای ابنادایی حاذف مای ا ند (زورهاای یا خنه)

برای خان ارهای روینایی محت ب می ند طیا ر با می

بهط ر خالصه ،کاربرز نم نهگیاری گیا

اامل تعریاف

قدرت یازگاری و مقاومت بیشانری زر مقابال تانسهاای

ت زیعهای پیشین و کگالی پتاین تا أم و یاپ

محیطی و بیماریها زارند هزینۀ نگهداریشان پایین ایت و

ت زیعهای پتین رطی کامل و نم ناهگیاری از آنهایات

نیازی به امکانات و تکن ل ژی پرور ی ندارناد همچناین،

معیار بتیار مهم بعدی برای نیل به ننایج نااریب و زرنهایت

با این ازۀ بهینه از منابع غذایی و ضایعات غیرقابل ایان از

پیشر ت ژننیکی مفثر ،ن ع مدل این از د ایت ،زر ایان

برای پرورشزهندگان مقرون بهصر ه هتنند ()5

ارت اط نیز هرکه پیامدهای بارز (تأثیرات ژننیکی و محیطی

اصالح نژاز مرغان ب می برای ص ات اقناازی همچ ن

زائمی مازری) زر برآورز مفل ههای واریان

ر د و ت لید تخممرغ یا ب ا ازایس رانادمان ت لیاد ایان

مدل وارز

تشاکیل

نایایی و به

ند ،ننایج زقیقتری حاصل خ اهد د ()2

پرندگان و ایجاز انگیزۀ بیشنر زر پارورشزهنادگان یاننی

مطالعات گ ناگ نی زر زمینۀ تخمین پارامنرهای ژننیکی

خ اهد د به همین منظ ر ،مراکز اصالح نژاز مارغ با می

و روند تغییرات ص ات ر د ،تعداز و وزن تخممرغ ،و ین

ایران زر مناطق گ ناگ ن کش ر با هدف به ز میزان ر د و

بل غ جنتی زر مرغان ب می مازندران ( ،)2آیربایجان غربی

تخممرغ ت لیدی زر این پرندگان روع به عالیات کرزناد

( ،)5اص هان ( ،)34یزز ( ،)1و اارس ( )3صا رت گر ناه

( )1وزن بدن زر  8و 12ه نگی ،ین و وزن بل غ جنتای،

ایت هدف از انجام پژوهس حاضار ،بارآورز پارامنرهاای

تعداز و وزن تخممرغ ت لیادی برایااس ارزش اقنااازی،

ژننیکی و برریی تأثیرات مازری زر ص ات اقناازی مرغان

مهم ترین ص ات اقناازی زر مرغان ب می ناخنه می ند

ب می اینان ارس طای یاه نتال  ،18 ،17و  19باا روش

()5

آماری بیزی م ننی بر نم نهگیری گی
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مواد و روشها

محیطی زائمی نیز به مدل اضا ه می ا ز ،زر رابطاۀ  3اثار

زر پژوهس حاضر ،بهمنظ ر برآورز پارامنرهاای ژننیکای و

ژننیکی ا زایشی و ژننیکی مازری برریی می ا ز زر ایان

برریی تأثیرات مازری بر هر ص ت با روش بیزی م ننی بر

بین تأثیرات ژننیکی ا زایشای زام و ماازر

تکنیااک نم نااهگیااری گیا

مدل ،ک واریان

از  7746رکا رز مربا ط بااه

برابر با ص ر رض می ز زر مدل کهارم بارخالف مادل

نتلهای  ،18 ،17و  19مرغان ب می اینان ارس کاه طای

ی م رض می ز که بین تأثیرات ژننیکی ا زایشی متنقیم

یالهای  1388تا  1390ت یط مرکز اصالح ناژاز و تکایار

و مااازری هم تاانگی وج ا ز زارز زر رابطااۀ  5عااالو باار

مرغ ب می ایانان اارس ( ایراز) جماعآوری اد با ز،

تأثیرات ژننیکی ا زایشی متنقیم و مازری ،تأثیرات محیطی

اامل وزن یاکروزگای،

زائمی مازری نیز زرنظر گر نه می ا ز پیامادهایی کاه زر

وزن 8ه نگی ،وزن 12ه نگی ،یان بلا غ جنتای ،تعاداز

مدل  6زرنظر گر نه می ند ،مشابه مدل  5ایات ،باا ایان

تخممرغ ت لیدی ،و میانگین وزن تخممرغهاا زر  ،30 ،28و

رض که بین تأثیرات ژننیکی ا زایشی و مازری ک واریان

32ه نگی ب ز

وج ز زارز

این از

د ص ات برریی اد

زر ابندا با نرما زار  Pedigreeایل جر تشاکیل اد
( )16برای برریی نرماالبا زن زاز هاا ،زقات ،و صاحت
محای اتی از نرما زار آماری ( SASنتخه  )9.1این از

د

( )17و باار ایاان ایاااس زاز هااای غیرط یعاای و پاارت
(رک رزهای که کمنار یاا بیشانر از یاه انحاراف معیاار از
میانگین ص ت مرب ط به آن اصله زا نند) حاذف ادند
معنیزار ب زن تأثیرات ناخنه دۀ مفثر بر ص ات به کمک

ا زایشی متنقیم حی ان ،اثر ژننیکی ا زایشی ماازری ،و اثار

اد ()19

محیطی مازری ربط میزهند

 200000زور ،زر هار

بهمنظ ر اننخاب بهنرین مدل از باین اس رابطاۀ بااال

آنالیز  20000زور اول بهعن ان زورهای قلقگیری (زورهای

برای برآورز مفل ههای ک واریان

ی خنه) و اصلۀ نم نهگیری  200زر نظر گر نه د

و پارامنرهای ژننیکی از

روش معیار اطالعات آکایکی رابطۀ  7این از

از اس مادل

حی انی (رابطههای  1الی  )6تکمنغیر این از

(COV(a,m)≠0 )6

y=Xb+Z1 a+Z 2m+Wc+e

که مشاهدات را بهترتیب به اثر ثابت ،اثر تاااز ی ژننیکای

اد بارای تجزیاه و

به منظ ر بارآورز مفل اههاای واریاان

()5

COV(a,m)=0

y=Xb+Z1 a+Z 2m+Wc+e

اثر باقیماند  ،Z2 ،Z1 ،X ،و  Wماتری های طارح هتانند

اینان ارس ،برای برریی ص ات از روش بیزی م ننای بار

تعداز زورهای نم ناهگیاری گیا

()4

COV(a,m)≠0

y=Xb+Z1 a+Z 2m+e

ا زایشی مازری c ،برزار اثر محیطازائمای ماازری e ،بارزار

بات جه به حجم کم اطالعات زر زمینۀ مرغهاای با می

تحلیل زاز ها از نرما ازار  MTGSAMایان از

()3

=)COV(a,m

y=Xb+Z1 a+Z 2m+e

ا زایشی متنقیم b ،برزار تأثیرات ثابت m ،برزار اثر ژننیکی

معنیزاری 5زرصد برریی د

تکنیک نم نهگیاری گیا

()2

y=Xb+Z1 a+Wc+e

زر این رابطهها y :برزار مشاهدات a ،برزار اثر ژننیکای

رویۀ  GLMنرما زار آمااری ( SASنتاخه  )9.1باا یاطح

ایان از

()1

y=Xb+Z1 a+e

()7

اد رابطاۀ

د (:)8

AIC=nln(SSR/n)+2k

زر این رابطه SSR ،مجم ع مربعات باقیماند  n ،تعداز

 1قااط تااأثیرات ژننیکاای خ ا ز حی ا ان را زربرماایگیاارز،

نم نهها ،و  kتعداز پارامنرهای م جا ز زر مادل ایات زر

زرحالیکه زر رابطۀ  2عالو بر ژننیک خ ز حی ان تأثیرات

روش مذک ر برای یاز تر دن مدلهاای آمااری برخای از
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اطالعات زرنظر گر ناه نمای ا ز بناابراین ،هرقادر AIC

زر مطالعۀ حاضر ،برای ص ات وزن بدن (یکروزگای،

مرب ط به مدل پایینتر با د ،مدل بارای ت صایف صا ات

 ،8و 12ه نگی) و ین بل غ جنتی تأثیرات جان  ،ن بات

منایبتر خ اهد ب ز

ج جهکشی ،و نتل بهعن ان پیامدهای ثابت زرنظار گر ناه
د زر ص ات مرب ط به تخممرغ (تعداز و وزن تخممارغ)
اثر جنتیت حذف و قط اثر ن بات ج جاهکشای و نتال

نتایج و بحث

 1( 2و ،)2

اطالعات مرب ط به جرۀ مرغان ب می ایانان اارس طای

معنیزار ب زند تعداز یط ح اثار ثابات جان

نتلهای  ،18 ،17و  19زر جدول  1ارائه د ایت تعداز

ن بت ج جهکشای  3 ،2 ،1( 4و  ،)4و نتال  2 ،1( 3و )3

زامهای همخ ن زر جمعیت مطالعاه ادۀ پاژوهس حاضار

یطح ب ز تأثیر ع امل مذک ر بر تمام ص ات معنیزار با ز

بهزلیل اجنناب از تالقی خ یشاوندی بین مرغهای با می و

( )P<0/0001که با نناایج یاایر محققاان مطابقات زا ات

اننخاب منایب برای ح ظ یطح همخ نی زر مرکز اصالح

( ،10 ،6و  )15آمار های ت صی ی ص ات اقناازی مرغاان

نژاز مرغ ب می اینان ارس ،ص ر ب ز

ب می اینان ارس زر جدول  2ارائه د ایت

جدول  .1ساختار شجرۀ ( 3نسل) مرغان بومی استان فارس (تعداد حیوان برای هر صفت)

وزن

وزن

وزن

ین بل غ

تعداز

میانگین وزن

یکروزگی

8ه نگی

12ه نگی

جنتی

تخممرغ

تخممرغ

تعداز کل حی انات

9557

9557

9539

8119

7404

7032

تعداز کل حی انات زارای رک رز

7746

7746

7728

6344

5650

5310

تعداظد حی انات پایه

1811

1811

1811

1775

1754

1723

تعداز پدرها

246

246

246

245

245

245

تعداز مازرها

1565

1565

1565

1530

1509

1478

0

0

0

0

0

0

م ارز

تعداز حی انات همخ ن

جدول  .2آمارههای توصیفی صفات تولیدی و تولیدمثلی مرغان بومی استان فارس

ضریب تغییرات

تعداز مشاهدات

میانگین  ±انحراف معیار

حداقل

حداکار

وزن یکروزگی (گرم)

7746

34/51 ± 0/038

23/9

49/08

9/887

وزن 8ه نگی (گرم)

7746

633/93 ± 1/446

310

1100

20/081

وزن 12ه نگی (گرم)

7728

1028/82 ± 2/003

500

1900

17/116

ین بل غ جنتی (روز)

6344

137/25 ± 0/135

109

204

7/884

تعداز تخممرغ ت لیدی (عدز)

5650

50/10 ± 0/203

10

116

24/673

میانگین وزن تخممرغ (گرم)

5310

50/04 ± 0/86

30

75

12/463

صت
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میااانگین وزن یااکروزگاای مرغااان باا می ااارس زر

زر مقایته با پژوهسهای پیشاین مارغهاای با می اارس

پااژوهس حاضاار نززی اک بااه میااانگین وزن یااکروزگاای

بهزلیل باهکاارگیری برناماه اصاالح ناژازی منایاب بارای

ج جههای ب می مازندران ( 35/53گرم) ب ز ( )13میانگین

ا زایس وزن زر زورۀ پرورش با د

وزن ج جۀ یکروز پژوهس حاضر کمنر از میاانگین وزن

میانگین ین بل غ جنتی برآورز د زر تحقیق حاضار

ج جااۀ یااکروز زر مرغااان ب ا می کااین ( 36/16گاارم)

کمنر از مراکز مرغ ب می یزز ،آیربایجان غربی ،و مازنادران

محای ه د ( ،)11ولی بیشنر از ج جههاای با می اتیا پی

ب ز مقازیر برآورز د زر این مراکاز  ،179/80 ،172/91و

( 24/9گرم) ب ز ( )12مقایتۀ وزن یکروزگی ج جههاای

 160/99روز ب ا ز ( ،5 ،1و  )7میااانگین تعااداز تخاامماارغ

ب می ارس زر پژوهس حاضر با یایر مناطق نشان میزهد

ت لیدی برای مرغان ب می ارس زر مطالعاۀ حاضار 50/10

که وزن ج جههای ب می زر اینان ارس من یاط ایات و

عدز بهزیت آمد که کمنر از برآورزهاای مطالعاات پیشاین

ت اوت مشاهد د باهزلیال ت ااوت زر نژازهاای با می و

روی مرغان با می اارس با ز ( ،4 ،3و  )9زر مطالعاهای

رایط محیطی و مدیرینی هر منطقه ایت اگر مرغ تغذیاۀ

میانگین تعداز تخممرغ برای مرغ تخمگذار لگها رن یا ید

نامنایب زا نه با د ،تخممرغی ت لید میکند که ازنظر م از

 52/5و برای نی همشایر  58/9مشاهد گرزید ( )18بهنظار

غذایی ضعیف ایت و ج جهزرآوری زکار اخنالل می ز

میرید حجم من اوت زاز ها و ن ع نژاز برریی د یا ب

و ج جه با وزن کم من لد می ز

ت اوت زر میانگین تعداز تخممرغ ت لیدی پاژوهس حاضار

میانگین وزن 8ه نگای بارای  7746رکا رز مارغهاای

با یایر پژوهسها د با اد میاانگین وزن تخاممارغ زر

ب می ارس زر تحقیاق حاضار نززیاک باه وزن 8ه نگای

مرغان ب می ارس زر تحقیق حاضر زر زامنۀ  40-50گارم

مرغان ب می کین ( 631/05گرم) با ز ( ،)21میاانگین وزن

وزن تخممرغ ب می ایران زر گزارشهای من ااوت با ز (،1

بدن زر 8ه نگی برای مرغان ب می یزز و خرایان بهترتیاب

 ،2و  )5میانگین وزن تخممرغ زر مرغاان لگها رن یا ید

 401/29و  564/65گرم گازارش اد کاه کمنار از نناایج

 58/5گاارم گاازارش ااد ایاات کااه بیشاانر از میااانگین

تحقیااق حاضاار باا ز ( 1و  )6ت اااوت زر میااانگین وزن

محای ه دۀ پژوهس حاضر با ز ( ،)18همچناین میاانگین

8ه نگای زر مراکاز گ نااگ ن احنماااالً باهزلیال نا ع نااژاز

این ص ت زر مرغان ب می نیجریاه زر زامناۀ  36-38گارم

برریی د  ،تغذیه ،و مدیریت ایات اننخااب بارای وزن

گزارش د که کمنر از میانگین محای ه دۀ تحقیق حاضار

8ه نگی باهزلیال پنانتایل ژننیکای بااالی ایان صا ت زر

ب ز ( )14ت اوت زر وزن تخممارغهاای منااطق گ نااگ ن

مراکزی که کارهای اصالح نژازی زر آنها انجام مایگیارز،

بهزلیل ت اوت زر نژازهای برریی د ایت مرغهای ب می

ی ب ا زایس میانگین این ص ت د ایت

هاار منطقااه بتاانه بااه ن ا ع نااژاز و ن ا ع غااذای مااار ی
میانگینهای من ااوتی از تعاداز و وزن تخاممارغ ت لیادی

میااانگین وزن باادن زر 12ه نگاای زر پااژوهس حاضاار

زارند

بیشنر از زامنۀ برآورزهای این صا ت زر مطالعاات پیشاین
مرغان ب می ارس ب ز مقاازیر گازارش ادۀ ایان صا ت

زر تحقیق حاضر برای اننخاب بهنرین مدل ،برآورزهای

بااهترتیااب  840/33و  769/2گاارم ب ا ز ( 3و  )4بااهنظاار

آماری برایاس معیار اطالعات آکائیک برای تماام صا ات

میرید ا زایس میانگین وزن 12ه نگی زر پژوهس حاضر

د ایت

زر جدول  3نشان زاز
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جدول  .3برآورد مدلهای آماری براساس معیار اطالعات آكایکی برای صفات تولیدی و تولیدمثلی مرغان بومی استان فارس

مدل

1

2

3

4

5

6

k

1

2

2

2

3

3

وزن یکروزگی

SSR

8/078

2/086

2/164

2/138

2/157

2/155

وزن 8ه نگی

SSR

3918/768

4040/336

3973/930

3965/115

3973/239

3965/378

وزن 12ه نگی

SSR

9363/766

9618/098

9548/071

9552/102

9542/422

9534/040

ین بل غ جنتی

SSR

45/119

45/698

42/051

42/211

41/922

42/053

تعداز تخممرغ ت لیدی

SSR

94/900

96/127

94/406

94/462

94/663

94/210

میانگین وزن تخممرغ

SSR

29/188

29/286

28/793

28/825

28/844

28/865

صت

 :SSRمجم ع مربعات باقیماند

 :kتعداز پارامنرهای م ج ز زر مدل

برآورزهای وراثتپذیری متانقیم ،ماازری ،هم تانگی

پژوهشی مقدار وراثتپاذیری متانقیم ،ماازری ،و نتا ت

بااین اثاار ژننیکاای ا زایشاای متاانقیم و مااازری ،و نت ا ت

نا تیپی را زر مرغاان

واریان

محیطی زائمی به واریاان

نا تیپی همارا

با می مازناادران بااهترتیااب  ،0/15 ،0/04و  0/23مشاااهد

با مقازیر معیار آکائیک بارای صا ات وزن بادن زر مرغاان

گرزید ( )10اگرکه اکار محققان وج ز اثر ژننیاک ماازری

ب می اینان ارس برایاس س مدل حی انی زر جدول 4

را برای ص ت وزن یکروزگای الزم زانتانهاناد ،ولای زر

ارائه د ایت

بیشنر گزارشها یهم ع امل محیطی زائمی بیشنر از ژننیک

واریان

محیطی زائمی مازری به واریان

زر پاااژوهس حاضااار ،بااارای صا ا ت وزن بااادن زر

ا زایشی متنقیم و مازری ب ز و این نکنه نشانزهنادۀ ایان

یکروزگی با ت جه به پایینترب زن معیار آکائیک مدل  2زر

ایت که بارای صا ت وزن بادن زر یاکروزگای ع امال

مقایته با یایر مدلها ،ایان مادل باهعنا ان مادل منایاب

محیطی زائمی مهمتر از ژننیک مازری هتانند زو زیانه از

معر ی می ز مدل  2اامل اثار ا زایشای حیا ان و اثار

ع امل محیطی زر وزن ج جۀ یکروز تاأثیر مایگذارناد

محیطی زائمی مازر ایت و ژننیک مازری را زربرنمیگیارز

بخشی از ع امل محیطی زائمی به ویژگی خا ز تخاممارغ

زر این مادل ،وراثاتپاذیری متانقیم و نتا ت واریاان

مانند ضخامت پ ینه و یخایر غذایی تخممرغ بارای ر اد

محیطی زائمی به واریان

مرب ط ایت کی یت تخممرغ ج جهکشای نیاز باه ع امال

ن تیپی به ترتیاب 0/36±0/003

محیطی مفثر بر مازر ک ن کی یت تغذیاه و وضاعیت الناه

و  0/39±0/005برآورز د زر پژوهشی که باا مارغهاای

مرب ط می ا ز کاه اگار منایاب ن ا اد مارغ نمایت اناد

ب می اص هان انجام د وراثتپذیری متانقیم صا ت وزن

تخممرغی با کی یت مطل ب ت لیاد کناد گارو زیگاری از

یااکروزگاای  0/42گاازارش گرزیااد کااه بیشاانر از مقاادار

مهمترین ع امل محیطی مفثر بر ر د جنین طرز کار ما ین

برآورز دۀ پژوهس حاضر ب ز ()34

ج جهکشی ایت (حارارت ،ته یاه و رط بات منایاب ،و

برخی از محققان برای ص ت وزن بدن زر یکروزگای

کرخاناادن تخاامماارغ) احنماااالً علاات ت اااوت مقاادار

عالو بر ژننیک ا زایشی خا ز حیا ان ،اثار محایط زائمای

وراثتپذیری متنقیم و تأثیرات مازری پژوهس حاضار باا

مازری ،و ژننیک مازری (مدل  )5را نیز مفثر گزارش کرزند

یایر گزارشها حجم من اوت زاز ها ،ن ع نژاز برریی د ،

که با ننایج تحقیاق حاضار مغاایرت زا ات ( 8و  )21زر

نرما زار ،و روش تجزیه و تحلیل من اوت زاز ها ایت
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جدول  .4برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن بدن در یکروزگی ،8 ،و 12هفتگی مرغان بومی استان فارس

صت

وزن یکروزگی

وزن 8ه نگی

وزن 12ه نگی

مدل

SE ± h2m

SE ± h2a

C2

ram

1

0/99 ± 0/001

-

-

-

-53816/53

2

0/36 ± 0/003

-

-

0/391 ± 0/005

-63665/66

3

0/34 ± 0/004

0/546 ± 0/004

-

-

-63381/12

4

0/34 ± 0/010

0/544 ± 0/011

-0/326

-

-63474/58

5

0/34 ± 0/005

0/480 ± 0/004

-

0/081 ± 0/008

-63404/76

6

0/34 ± 0/006

0/463 ± 0/010

-0/360

0/091 ± 0/008

-63410/51

1

0/33 ± 0/008

-

-

-

-5276/11

2

0/29 ± 0/003

-

-

0/020 ± 0/007

-5037/47

3

0/31 ± 0/002

0/166 ± 0/006

-

-

-5165/84

4

0/31 ± 0/005

0/157 ± 0/007

-0/619

-

-5183/04

5

0/31 ± 0/001

0/136 ± 0/004

-0

0/015 ± 0/004

-5164/99

6

0/31 ± 0/004

0/136 ± 0/005

-0/642

0/016 ± 0/006

-5180/54

1

0/30 ± 0/005

-

-

-

1485/75

2

0/26 ± 0/003

-

-

0/020 ± 0/003

1694/85

3

0/27 ± 0/007

0/148 ± 0/004

-

-

1638/38

4

0/26 ± 0/010

0/146 ± 0/004

-0/612

-

1641/64

5

0/26 ± 0/009

0/123 ± 0/002

-

0/016 ± 0/004

1635/81

6

0/27 ± 0/001

0/132 ± 0/008

-0/648

0/014 ± 0/014

1629/02

 : h2aوراثتپذیری متنقیم : h2m ،وراثتپذیری مازری :ram ،هم تنگی بین اثر ژننیکی ا زایشی متنقیم و مازری :C2 ،نت ت واریان
مازری به واریان

AIC

محیطای زائمای

ن تیپی :AIC ،معیار آکائیک ،و  :SEخطای معیار رزیفهای با قلم برجتنه بیانگر بهنرین مدل هتنند

مدل منایب برای ص ت وزن بدن زر 8ه نگی مادل 1

برآورز د زر تحقیق حاضر با وراثتپذیری مرغاان با می

ب ز و قط تأثیرات تااز ی خ ز حی ان را امل می ا ز

یزز و اص هان همخا انی زارز ( 1و  )15برایااس مادل 1

زر پژوهشی که بر مرغان با می مازنادران و مرغاان با می

وراثتپذیری متنقیم این ص ت برای مرغان با می یازز و

اصا هان انجااام گر اات ،ماادل منایااب باارای ص ا ت وزن

اص هان بهترتیب  0/32و  0/33گزارش د زر یه پژوهس

8ه نگی به ترتیب مادل  6و  2گازارش اد کاه باا مادل

جداگانه روی مرغان ب می مازندران ،میزان وراثاتپاذیری

مننخااب زر پااژوهس حاضاار مغااایرت زا اات ( 10و )15

متنقیم باهترتیاب  ،0/23 ،0/23و  0/19گازارش اد کاه

میاازان وراثااتپااذیری متاانقیم صاا ت وزن 8ه نگاای زر

کمناار از ننااایج تحقیااق حاضاار ایاات ( 7 ،2و  )10زر

پژوهس حاضار  0/33±0/08بارآورز اد وراثاتپاذیری

مطالعهای که روی مرغان ب می ارس انجام گر ات میازان
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وراثتپذیری متنقیم این ص ت  0/55برآورز د که بیشنر

زر پژوهس حاضر میازان وراثاتپاذیری متانقیم وزن

از ننایج تحقیق حاضر ب ز ( )3میزان وراثتپذیری ماازری

باادن زر 12ه نگاای  0/30±0/005بااهزیاات آمااد مقاادار

وزن 8ه نگاای برایاااس گاازارشهااای گ ناااگ ن زر زامنااۀ

وراثتپذیری متنقیم بهزیتآماد زر ایان پاژوهس بارای

 0/005تااا  0/010باا ز ( ،10 ،7 ،2و  )18یااایر محققااان

ص ت وزن 12ه نگی زر زامنۀ گزارشهای یاایر محققاان

نا تیپی ( )c2را زر

ب ز ( 9و  )18زر مطالعات پیشین روی مرغان ب می ارس

زامنۀ  0/006تا  0/05گزارش کرز اناد ( ،15 ،10 ،2و )18

مقدار وراثاتپاذیری متانقیم وزن بادن زر 12ه نگای را

ننایج مطالعات گ ناگ ن نشان میزهد یهم تأثیرات ژننیکی

بهترتیب  ،0/54 ،0/55و  0/64گزارش کرزند کاه بااالتر از

و محیطی زائمی مازری زر ص ت وزن 8ه نگی پایین ایت

مقدار بهزیتآمد زر تحقیق حاضر با ز ( ،9 ،3و  )10زر

و با ا زایس ین حی ان یهم این تأثیرات زر باروز صا ت

مطالعهای بر مرغان ب می مازندران و اص هان مدل منایاب

کاهس مییابد

وزن 12ه نگی مدل  5پیشنهاز د ( 10و )15

محیطای باه واریاان

نت ت واریان

جدول  .5برآورد پارامترهای ژنتیکی سن بلوغ جنسی ،تعداد ،و میانگین تولید تخممرغ در مرغان بومی استان فارس

صت

ین بل غ جنتی

تعداز تخممرغ ت لیدی

میانگین وزن تخممرغ

مدل

SE ± h2a

SE ± h2m

ram

C2

AIC

1

0/41 ± 0/003

-

-

-

-31375/15

2

0/39 ± 0/006

-

-

/009 ± 0/0008

-31292/25

3

0/48 ± 0/004

0/215 ± 0/001

-

-

-31819/92

4

0/48 ± 0/007

0/171 ± 0/007

-0/686

-

-31795/72

5

0/48 ± 0/006

0/198 ± 0/004

-

0/012 ± 0/0008

-31837/38

6

0/48 ± 0/007

0/193 ± 0/002

-0/752

0/013 ± 0/001

-31817/54

1

0/26 ± 0/003

-

-

-

-23087/18

2

0/23 ± 0/008

-

-

0/015 ± 0/001

-23012/65

3

0/26 ± 0/001

0/128 ± 0/006

-

-23114/69

4

0/25 ± 0/009

0/126 ± 0/001

-

-23111/33

5

0/25 ± 0/005

0/121 ± 0/003

0/011 ± 0/001

-23097/30

6

0/26 ± 0/009

0/121 ± 0/001

-/658

0/010 ± 0/007

-23124/42

1

0/24 ± 0/007

-

-

-

-27629/00

2

0/23 ± 0/001

-

-

0/012 ± 0/008

-27609/33

3

0/25 ± 0/004

0/122 ± 0/007

-

-27699/35

4

0/25 ± 0/001

0/115 ± 0/006

-

-27693/56

5

0/24 ± 0/008

0/106 ± 0/003

0/010 ± 0/004

-27687/97

6

0/24 ± 0/006

0/102 ± 0/001

0/011 ± 0/001

-27684/20

-0/619

-0/609
-0/615

 : h2aوراثتپذیری متنقیم : h2m ،وراثتپذیری مازری :ram ،هم تنگی بین اثر ژننیکی ا زایشی متنقیم و مازری :C2 ،نت ت واریان
مازری به واریان

ن تیپی :AIC ،معیار آکائیک ،و  :SEخطای معیار رزیفهای با قلم برجتنه بیانگر بهنرین مدل هتنند
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احنماااالً ت اااوت زر مقاادار وراثااتپااذیری متاانقیم

زر مدل  6برازش هر زو اثر ژننیکی ا زایشی و محیطای

برآورز د و ن ع مدل اننخاب ادۀ ایان صا ت پاژوهس

زائمی مازری با زرنظرگر نن ک واریان

ژننیکای باین اثار

حاضر با یایر پژوهسها باهزلیال حجام من ااوت زاز هاا،

ژننیکی متنقیم و مازری صا رت مایگیارز بارای صا ت

ماهیت مدلها ،و ت اوت زر نا ع ناژاز مطالعاه اد با اد

تعداز تخممرغ ت لیدی زر این پژوهس مقدار معیار آکائیک

پارامنرهای ژننیکی ص ات ین بل غ جنتی ،تعداز تخممرغ

زر مدل  6کمنر از یایر مدلها برآورز د و زرننیجاه ایان

ت لیدی ،و میانگین وزن تخممرغ را با برازش تأثیرات ماازری

مدل به عن ان مدل منایاب بارای صا ت ت لیاد تخاممارغ

زر مرغان ب می ارس زر جدول  5نشان زاز د ایت

اننخاب د زر مطالعۀ مرغان ب می مازنادران نیاز مادل 6

برای ص ت ین بل غ جنتی بات جه به برریای مقادار

به عن ان مدل منایب برای ص ت ت لید تخاممارغ پیشانهاز

معیار آکائیک کمنارین مقادار آن مربا ط باه مادل  5با ز،

د ایت که با ننایج تحقیق حاضر مطابقات زا ات ()10

زرننیجه این مدل به عن ان مادل منایاب بارای یان بلا غ

زر پژوهشی مدل  2برای ص ت تعاداز تخاممارغ ت لیادی

جنتی اننخاب د زر تحقیقی روی مرغان ب می مازندران

مدل منایب پیشنهاز د که با ننایج تحقیق حاضر مغاایرت

مدل  5بهعن ان مدل منایب پیشنهاز د ( )10زر پژوهشی

زا ت ()27

زیگر بر مرغان ب می مازندران ،تأثیرات ژننیکی ا زایشای و

زر پژوهس حاضر ،مقدار وراثتپذیری متانقیم تعاداز

محیط زائمی مازری زر اننخااب مادل منایاب یان بلا غ

تخاممارغ ت لیادی برایااس مادل منایاب ،0/26±0/009

جنتی معنیزار گزارش د کاه باا نناایج تحقیاق حاضار

محیطای باه

وراثتپذیری مازری  ،0/12و نت ت واریاان

ن تیپی  0/010برآورز د برآورز وراثتپاذیری

مطابقت زا ت ( )2زر پژوهشی مدل منایاب بارای یان

واریان

بل غ جنتی زر مرغاان با می مازنادران ،اصا هان ،و یازز

متنقیم حاصل برای ص ت تعداز تخممرغ ت لیدی زر زامنۀ

بهترتیب مدل  ،6 ،4و  1پیشنهاز د ( )7اکار محققاان اثار

یا نههای یایر پژوهشگران قرار زا ت ( ،)12این محققاان

ع امل ژننیک مازری را زر ص ت ین بل غ جنتی معنیزار

وراثااتپااذیری متاانقیم تعااداز تخاامماارغ ت لیاادی را زر

گاازارش کرزنااد ،ولاای باارای اثاار محیطاای زائماای مااازری

کهارمین ما تخمگذاری  ،0/25زر  30تا 32ه نگای ،0/23

گاازارشهااا من اااوت باا ز زر پااژوهس حاضاار میاازان

و ت لید تخممرغ زر  84روز  0/25گزارش کرزند برخی از

وراثااتپااذیری متاانقیم یاان بل ا غ جنتاای 0/48±0/006

محققان یهم تأثیرات ژننیکای ماازری را زر صا ت تعاداز

بهزیت آمد.

تخممرغ ت لیدی بهترتیاب  ،0/02 ،0/019و  0/02گازارش

اثر ع امل ژننیک ماازری و محایط زائمای ماازری بارای

کرزند که کمنر از ننایج تحقیق حاضر با ز ( ،10 ،2و )20

ص ت ین بل غ جنتی برایاس مدل منایب بهترتیاب 0/19

علت باالب زن وراثتپاذیری ماازری زر مقایتاه باا یاایر

و  0/012برآورز د یهم اثر محیطی زائمی مازری برایااس

گزارشها احنماالً به زلیل حجم من اوت زاز ها ،ت ااوت زر

مدل  5زر گزارشهای من اوت زر زامناۀ  0/01-0/05بارآورز

روش تجزیه و تحلیال زاز هاا (روش بیازی قدرتمنادتر و

د ایت که با ننایج تحقیق حاضر مطابقات زارز ( 2و )11

ق یتر از یایر روشها آماری ک ن حداکار زریاتنماایی

برخی محققان مقدار وراثاتپاذیری ماازری مرغاان با می

محدوز ااد ایاات) ،و همچنااین ت اااوت زر ناارما اازار

مازندران را بهترتیب  0/038و  0/06گزارش کرزند که کمنر از

این از د با د
زر پژوهس حاضر میزان هم تنگی ژننیکی بین تأثیرات

مقدار برآورز دۀ پژوهس حاضر ب ز ( 2و )10
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متنقیم و مازری باال و من ی ( )-0/65بارآورز اد کاه زر

روش آماری قدرتمند با یهیازی زاز ها و تأثیرزازن تمام

زامنۀ  -0/27تا  -0/77گزارشهای یایر پژوهشاگران با ز

ع امل مفثر بار صا ت بارآورز زقیاقتاری از پارامنرهاای

من اای اثاار ژننیکاای ا زایشاای

ژننیکی ص ات ارائه میزهد بیشنر ص ات مرغهاای با می

متنقیم و مازری به اننخاب متنقیم برای وزن بادن نتا ت

تحت تأثیر ژننیک متانقیم و تاأثیرات ماازری (ژننیکای و

د ایت اننخاب متنقیم برای وزن بدن احنماالً آثار

محیط زائمی ماازری) قارار زارناد ،بناابراین زرنظرگار نن

من ی بار خا صایات کمای و کی ای تخاممارغ زا انه و

تأثیرات مازری زر ارزیابی ژننیکی مرغهای ب می ضاروری

زرننیجه باعث کاهس قابلیتهای مازری د ایت

ایت زرپایاان بات جاه باه وراثاتپاذیری خا ب صا ات

( ،10 ،7و  )20ک واریااان
زاز

ننایج حاصل از تحقیق حاضر نشان زاز که برای صا ت

اقناازی مرغهای ب می ایانان اارس ،امکاان به ا ز ایان

میااانگین وزن تخاامماارغ زر 28-32ه نگاای اثاار ژننیکاای

ص ات و زینیابی به ت ان ت لیدی باالتر زر ص رت این از

ا زایشی مازری اهمیت بیشنری زر مقایته باا اثار محیطای

از روشهای منایب گزینس ژننیکی و ازامۀ متانمر عمال

زائمی مازری زارز و مدل  3زارای ت صیف بهنری از زاز ها

بهنژازی وج ز زارز

زر مقایته با یایر مدلها برای این ص ت ایت که با نناایج
منابع

مرغان ب می اصا هان مطابقات زا ات ( )15زر پژوهشای

1

روی مرغان ب می مازندران مدل  ،4منایبترین مدل بارای

امامقلی بگلی ح ،زر زاران س ،حتنی س و ع ایی م

ص ت وزن تخممرغ گزارش د ( )10زر پژوهس حاضار

ع ( )1388برآورز پارامنرهاای ژننیکای صا ات مهام

برایاس بهنرین مادل (مادل  )3وراثاتپاذیری متانقیم و

اقناازی زر مرغان ب می اینان یزز عل م زامی ایران

مااازری بااهترتیااب  0/25±0/004و  0/12باارآورز ااد

63-70 :)4(40

وراثتپذیری متنقیم بهزیت آماد زر پاژوهس حاضار زر

2

زامنۀ مرغان ب می یزز ( ،)0/24اص هان ( ،)0/26و مازندران

جتاا ری م ،علیجااانی ص ،پیراناای ن ،ااجاع ج،
پ رطهمایاا یان م ،زقیااق کیااا ح ،ی یاا یزناا ر ا،

( )0/24بااا ز ( ،27 ،1و  )30وراثاااتپاااذیری متااانقیم

جع رزاز قادیمی ر و کریمای س م ( )1391بارآورز

برآورز د زر تحقیق حاضر کمنر از وراثتپاذیری مرغاان

پارامنرهای ژننیکی برخی صا ات مهام اقنااازی زر

ب می مازندران ( ،)0/54ارس ( ،)0/63یزز ( ،)0/43و مرغ

مرغان ب می مازندران با این از از روش آماری بیزی

لگه رنی ید ( )0/38ب ز (، 7 ،3 ،2و  )18برخی محققاان

عل م زامی 163-172 :)4(22

وراثتپذیری مازری را زر ص ت میاانگین وزن تخاممارغ

3

بهترتیب  0/013و  0/03برآورز کرزند کاه کمنار از مقادار

زیمیغیا

آبازی پ ،علیجانی ص ،جاع غیا

جو

پیراناای ن ( )1391مقایتااه زو روش آماااری حااداکار

بهزیتآمدۀ پژوهس حاضر ب ز ( 2و  ،)10احنماالً ت ااوت

زریننمایی محدوز د ( )REMLو آناالیز بیازی زر

زر وراثتپذیری مطالعۀ حاضر بارای صا ت میاانگین وزن

باارآورز پارامنرهااای ژننیکاای برخاای از صا ات مهاام

تخممرغ با یایر گزارشها بهزلیل حجام من ااوت زاز هاا،

اقناازی مرغهای ب می اینان اارس پاژوهسهاای

نژاز برریی د  ،نرما زار ،و روش تجزیه و تحلیال زاز هاا

ت لیدات زامی 1-13 :)5(3

با د
بات جه به ننایج تحقیق حاضار ،روش بیازی باهعنا ان

4

قربانی ش ،مرازی هربابک م ،ضمیری م ج و کمالی
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