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 چکیده

بود.  تابعیت چندکییزد به روش نژادی ایستگاه اصلاحهای بومی خونی و تأثیر آن بر صفات اقتصادی مرغهدف، برآورد ضریب هم

سن  ،یهفتگ 12و  3 ،بدن یروزگیکوزن  استفاده شد. صفات شامل( نسل 10) 1331تا  1335های پرنده سال 00455های بدین منظور داده

غ بود. مرتخم نی( و وزن اول32، 35،23های مرغ )هفتهوزن تخم نیانگیهفتة اول تولید(، م 12مرغ )، تعداد تخمیوزن بلوغ جنسو 

بر نسل با برازش رگرسیون خونی همبرآورد شد. ضریب تابعیت  CFC خونی باضریب همانجام و  Foxproافزار با نرم هاویرایش داده

استفاده گردید. متغیرهای ثابت مدل شامل تابعیت چندکی خونی روی صفات از برای بررسی تاثیر هم .انجام گرفت Rافزار خطی نرم

ها بصورت متغیر کمکی در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل شجره خونی در تمام مدلضریب همدرآوری و نسل بود. جنس، نوبت جوجه

 0/5خونی با شیب ود. روند تغییرات همدرصد ب 3 جمعیت خونیمیانگین ضریب همو خون پرندگان ایستگاه هم درصد 03نشان داد 

 خونی بر مقادیر مختلف توزیع مشاهداتهمتلف نشان داد های مخخونی در چندکدر هر نسل افزایش یافت. تفاوت پسروی همدرصد 

برای صفات وزن  توزیع صفت،کاهش تولید بیشتر است.درصد(  00درصد و  20)های انتهایی دارد، بطوریکه در چارکاثیر تصفات مختلف 

نرسید و برآورد ضرایب تابعیت با رگرسیون  همگراییبه تابعیت چندکی مرغ روش بدن یکروزگی، سن بلوغ جنسی و وزن اولین تخم

های خونی بر قسمتبود. نتایج نشان داد که بر اساس تابعیت چندکی، اثرگذاری افزایش همدرصد  3/1، و 3/0، 1/5 بیبه ترت خطی

 نماید.خونی بر صفات ارائه میمختلف توزیع صفات یکسان نیست که دیدگاه بهتری از تاثیرات هم

 .مرغ بومی یزد و خونیخونی،ضریب همپسروی هم، تابعیت چندکی  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ها با هدف تولید شوند و بهبود ژنتیکی آنمحسوب می کشور های ملی و ذخایر راهبردیهای مرغ بومی جزء سرمایهتوده

جهاد کشاورزی با هدف حفظ و احیای وزارت این راستا، اند. در پایدار در مناطق جغرافیایی مختلف همواره مورد توجه بوده

. (.Nazari et al. 2020) های بومی مرغ در ایران، ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی یزد و پنج ایستگاه دیگر را تاسیس نمودندتوده

نی ژنتیکی بی، به پیشماتریس روابط خویشاوندیگیری از مدل دام و قادر هستند تا با بهره های اصلاح نژاد دام و طیوربرنامه

بینی بینی ژنتیکی حیوانات مانند بهترین پیشهای پیشروش انتخاب که از هایافراد جمعیت بپردازند. در این میان، استراتژی

اند. های چشمگیری در رسیدن به اهداف اصلاحی شدهتر بوده و منجر به پیشرفتگیرند، نسبتاً صحیحنااریب خطی بهره می

رود و رانش ژنتیکی ایجاد شده در های برخی از حیوانات بنیانگذار از بین میهای انتخاب، آللبرنامهمعمولا در اجرای 

(. افزایش Sheikhlou et al., 2018شود )خونی در جمعیت میهای کوچک باعث کاهش تنوع ژنتیکی و افزایش همجمعیت

شود ه خصوص در صفات تولیدی و تولیدمثلی میهای حیوانات بخونی و کاهش هتروزیگوسیتی باعث کاهش شایستگیهم

(Vahedi Darmian et al., 2020بنابراین، در جوامعی که به صورت بسته نگهداری می .) شوند، ضروری است همگام با ایجاد

خونی و تاثیر آن روی صفات، تنوع ژنتیکی که شرط اولیه انتخاب است، حفظ شود بهبود ژنتیکی و برآورد میزان هم

(Ghafouri-Kesbi et al., 2018؛Larivièreet al., 2011) . زمانی که تعداد اندکی از حیوانات به عنوان والدین نسل بعد

؛ Ghafouri-Kesbi et al., 2018شود )خونی ایجاد مییابد و افت همانتخاب شوند، تنوع ژنتیکی در جمعیت کاهش می

Badereh et al., 2021 خونی و افت ناشی از آن در طیور گزارش شده است، به نحوی نامطلوب هم(. مطالعات مختلفی از تاثیر

هفتگی و وزن در هنگام بلوع جنسی را در پی داشته است  32که کاهش صفات رشد مانند وزن بدن در یک روزگی، هشت و 

(Jelokhani-Niaraki  et al., 2021 ؛Ghorbani and Zakizadeh, 2021گزارشات حاکی از آن است ک .) ه صفات

درصد در تعداد تخم مرغ در  6تا  3خونی، کاهشی معادل درصد هم 3اند و با افزایش تولیدمثلی نیز از این قاعده مستثنی نبوده

تولید و همچنین وزن اولین تخم مرغ مشاهده شده  12و  10، 24های روز ابتدایی تولید، میانگین وزن تخم مرغ در هفته 41

روز گزارش 21/0تا  32/0خونی، نسبتاً چشمگیر و از درصد هم 3یش سن بلوغ جنسی با افزایش یافتن است. تاثیر نامطلوب افزا

 (.Ghorbani and Zakizadeh, 2021؛ Jelokhani-Niaraki  et al., 2021شده است )

 شود.فته میاز نظر آماری، ضریب تابعیت به متوسط تغییرات متغیر وابسته به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل گ

خونی حیوانات حاصل اساس میزان ضریب تابعیت صفت مورد مطالعه روی ضرایب هم خونی برمعمولا برآورد افت ناشی از هم

گردد که فقط یک ( است.  این امر سبب میOrdinary least square (OLS)شده از حل معادلات حداقل مربعات معمولی )

خونی ممکن افت ناشی از هم اند کهها نشان دادهنظر برآورد گردد، اما برخی پژوهشخونی برای صفت مورد ضریب پسروی هم
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تواند این ناهمگنی را مورد توجه می 3یکسان نبوده و استفاده از تابعیت چندگی های مختلف توزیع آماری صفتاست در بخش

متفاوت  شیردهی دوره کل شیر تولید ت صفتمشاهدا توزیع روی خونیدر گاو شیری گزارش شده است که تاثیر هم قرار دهد.

،کاهش کمتری را به دلیل افزایش درصد(  52درصد و  22) های انتهایی صفتچندکنحوی که تولید شیر گاوها در  است؛ به

ت وزن گوسفند اخونی بر صف(. یکنواخت نبودن تاثیر همVahedi Darmian et al., 2020) دهدخونی حیوان نشان میهم

ماهگی و یکسالگی  0ماهگی،  6های مختلف نیز گزارش شده است، به طوری که وزن تولد، از شیرگیری، بلوچی در چندک

 Bahri) خونی قرار نگرفتندطور یکسان تحت تاثیر همه ی، بخونهم بیسن و ضر کیدر های با جنس و نوع تولد متفاوت، بره

Binabaj et al., 2021 .) در پژوهش دیگر گزارش شده است که تاثیر انتخاب گاوهای پرشیرتر )بر اساس ارزش اصلاحی( روی

کمتر است و به این ترتیب احتمال انتخاب گاوهایی که در سنین پایین تر در اولین دوره  02سن اولین زایش نیز در صدک 

تواند های بسته میدلیل آنکه پرورش در ایستگاه به (.Farhangfar et al., 2021)شیردهی خود هستند، بیشتر خواهد بود 

های خونی محاسبه و در استراتژیو تبعات منفی کاهش تولید گردد، ضرورت داشت تا میزان همخونی هممنجر به افزایش 

 انتخاب مد نظر قرار گیرد. 

مرغ بومی ایران با استفاده از  در خونی برای صفات رشد و تولیدیبرآورد افت ناشی از همبنابراین هدف از تحقیق حاضر 

 روش تابعیت چندکی است.

 مواد و روش

 روش پرورش

کرد. در این ایستگاه، خود را آغاز  فعالیت 3161سال  از بادآاکرم  یدر روستااصلاح نژادی مرغ بومی یزدواقع  ایستگاه

های موجود به همراه هفتگی مرغ 4های وزن دادهدر مرحله اول  در هر نسلای که شود، به گونهانتخاب در دو مرحله انجام می

شود و بر اساس های قبل تجزیه و تحلیل میهای مربوط به صفات سن بلوغ جنسی، وزن تخم مرغ و تعداد تخم مرغ نسلداده

ی انتخاب، گردند. درمرحله دوم و نهایها، انتخاب میدرصد خروس 22ها و بالاترین ارزش اصلاحی کلّ پرندگان، نود درصد مرغ

گیرند. این هفتگی، سن بلوغ جنسی، وزن تخم مرغ و تعداد تخم مرغ مورد ارزیابی قرارمی 32ها برای صفات وزن بدن در پرنده

های اصلاحی آنها از طریق تجزیه چهار صفتی بر اساس مدل حیوان انجام و ارزش اصلاحی کل برای هر ها با برآورد ارزشارزیابی

، برگزیده هآیندنسل ومادران عنوان پدران  های مورد نیاز برای تجدید نسل بهها و خروسد. در نهایت مرغشوپرنده محاسبه می

 . شوندمی

                                                           
1 quantile 



 11                                                                                                           3103مستان ز، 1، شماره 2نژادی دام، دوره مجله اصلاح و به

ها براساس کمترین رابطه خویشاوندی در بین مرغ CFC (Sargolzaei et al. 2006)افزار با استفاده از نرمهاشیوه آمیزش

گیری برای جفت مرغ( 33خروس به  3)به نسبت  مرغقطعه  440و  خروس 40اد شود. تعدهای انتخاب شده اجرا میو خروس

ها به طور جداگانه به همراه خروس در قفس مخصوص هر یک از مرغ به نحوی که شوندویژه منتقل می یهابه باکس

فقط در همان نسل و تمامی افراد هر نسل، مرغ اختصاص داده شد  33تعداد خروس  به هرشوند. قرار داده می یریگجفت

بندی در ماشین آوری شده، با ثبت شماره پدر ومادر روی آنها، پس از توزین و درجههای جمعمرغتخم شوند.نگهداری می

ها، در سبدهای دستگاه هچری های هر مرغ، جدا از تخم دیگر مرغمرغروز، تخم 34شوند. پس از کشی قرار داده میجوجه

گذاری شده )شماره اولیه( و به ها پس از تولد شمارهجوجهاند. هایی به چند بخش تقسیم شدهمسّشوند که با مقگذاشته می

 شوند.های پروش منتقل میسالن

 هاآوری دادهجمع

درصد از کل  42/60و  32/10 بیبه ترت ؛پرنده ماده 11010پرنده نر و  22150)پرنده  25100در این تحقیق از اطلاعات 

خونی و تاثیر آن بر صفات برای بررسی روند هم ،آوری شده بودجمع( نسل 32) 3106تا  3140های که طی سال( تیجمع

 .آورده شده است 3استفاده شد. ساختار شجره  ایستگاه در جدول  اقتصادی مهم

 یزدهای بومی استان اطلاعات شجره جمعیت مرغ :1جدول 

Table 1. Pedigree information in the breeding station of Yazd native fowls 

Pedigree Number 

 تعداد کل حیوانات
Animals in pedigree 

57747 

خونحیوانات هم  
Inbreds 

45351 

 پدرها
Sires 

1071 

 مادرها
Dams 

8579 

 حیوانات دارای نتاج
Animals with offspring 

9650 

 حیوانات بدون نتاج
Animals without offspring 

48097 

های مورد نیاز و فایل جهت خطایابی منطقی انجام (2030)نسخه  Excel و( 6.2)نسخه  Foxproافزارها با نرمهادد ویرایش

خونی، از کل با توجه به اهمیت وجود شجره کامل و اسلاف مشترک در برآورد ضریب هم. برای تجزیه و تحلیل آماده شدند

برای تمام پرندگان  خونی. در این تحقیق ضریب همشداستفاده  خونیپرندگان برای محاسبه هماطلاعات و روابط ثبت شده بین 

، موجود در شجره پرندگانخونی یب هماضرمحاسبه شد. پس از محاسبه  CFC (Sargolzaeiet al. 2006)افزار با استفاده از نرم
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بر نسلبه وسیله برازش رگرسیون خطی برآورد گردید. برای بررسی تاثیر خونی همخونی با توجه به تابعیت ضریب روند هم

 استفاده گردید.تابعیت چندکی خونی بر صفات مورد مطالعه از مدل مقدار هم

هدف از تحلیل رگرسیون، بررسی ارتباط بین یک متغیر پیش بینی کننده و متغیر پاسخ است. پیش بینی دقیق متغیر 

و در واقع یک متغیر تصادفی می باشد. در تحلیل رگرسیون خطی، تمرکز بر میانگین است و رابطه پاسخ در عمل ممکن نیست 

ه از تابع میانگین شرطی بیان دبین متغیر پیش بینی کننده و پاسخ، به ازای هر واحد تغییر در متغیر پیش بینی کننده، با استفا

ها مانند نرمال بودن و پرت ضروری است برخی از فرضیه وت هایی اسشود. استفاده از میانگین شرطی دارای محدودیتمی

چندکی نسبت به  تابعیتها صادق باشند، در غیر این صورت این الگو مناسب نخواهد بود. این در حالی است که نبودن داده

ای از نوان شاخهبه ع تابعیت چندکیهای پرت استوار بوده و توانایی ساختن الگو برای هر نوع چندک را دارد. هدف داده

. به عبارتی در عملکرد رگرسیون میانگین استو  استخراج روابط بین متغیرها رگرسیون، به دنبال راهکار کاملی برای ارائه 

 (.Gharechahi, 2014) کند تری از متغیر وابسته را فراهم میمقایسه با تابع توزیع، تابع چندکی مشخصه کامل

( و تعداد تخم مرغ 2، تولید و تولیدمثل )معادله (3)معادله  هر یک از صفات رشد مورد استفاده برای مدل آماری

 ( به صورت زیر بود:1)معادله 

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝑠𝑖 + 𝐺𝑗 + ℎ𝑘 + 𝑏1  × 𝐹𝑙 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙                                                                                      3معادله  

𝑦𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝐺𝑗 + ℎ𝑘 + 𝑏1  ×  𝐹𝑙 + 𝑒𝑗𝑘𝑙                                                                                               2معادله

 𝑦𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝐺𝑗 + ℎ𝑘 + 𝑏1  ×  𝐹𝑙 + 𝑏2 ×  𝐷𝑃𝑙 + 𝑒𝑗𝑘𝑙                                                                            1معادله  

خونی متغیر کمکی ضریب هم Flاثر نوبت هچ،  hkاثر نسل،  Gjاثر جنس،  𝑠iرکورد مربوط به صفت،  𝑦lدر معادله های بالا، 

ام،  lمتغیر کمکی تعداد روزهای تولید تخم مرغ برای حیوان  DPlخونی،ضریب تابعیت صفت از میزان هم 1bام، lبرای حیوان 

2b  ضریب تابعیت صفت از روزهای تولیدتخم مرغ و𝑒ijkl باشد.باقیمانده مدل می 

و  lmای صورت گرفت که ضریب تابعیت معمولی توسط تابع به گونه R یهای آماری در محیط برنامهتمام تجزیه و تحلیل

quantreg (Koenker et al., 2018 )افزاری درصد( توسط بسته نرم 52و  20، 22ضرایب تابعیت چندگی در فواصل چارکی )

  برآورد گردیدند.

 نتایج و بحث

 وزن بلوغ  ،یسن بلوغ جنس ،یهفتگ 32و  4 ،یروزگ یکصفات وزن بدن در  صفات مورد مطالعه در این پژوهش، شامل
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غ تخم مر نیاول( و وزن 12و 10،24های وزن تخم مرغ )در هفته نیانگیهفتة اول تولید(، م 32، تعداد تخم مرغ )در یجنس

 راتییتغ بیضر آورده شده است. . 2یزد در جدول های بومی صفات تولیدی و تولیدمثلی مرغهای بود. اطلاعات آماری داده

هفتگی نسبت به  4در وزن بدن  ی صفات تعداد تخم مرغ وبرا یپیفنوت انسیوار دهدینشان می در جمعیت مورد بررس تصفا

که تغییرات  آن صفت است راتییتغ زانیم یبررس یبرا یاریصفت، مع کی راتییتغ بیضر ر کلیسایر صفات بالاتر است. به طو

 .باشد یاهیو تغذ یتیریمد ،یطیمح طیشرا ی،اختلافات فرد لیبه دل تواندیمزیاد آن 

 های بومی استان یزدهای توصیفی صفات مورد بررسی در مرغ. آماره 2جدول 

Table 2. Description of production and reproduction traits in breeding station of Yazd native fowls 
*Traits  

AEW 

(gr) 

EW1 

(gr) 

EN 

(no) 

WSM 

(gr) 

ASM 

(day) 

BW12 

(gr) 

BW8 

(gr) 

BW1 

(gr) 
 

24091 24324 26149 26918 26226 52808 56774 54011 
Record 

no. 

45.64 38.66 36.62 1362.34 171.79 794.24 455.18 33.35 Mean 

4.76 6.88 17.75 190.81 18.09 210.33 127.76 4.16 SD 

25 20.30 1 800 105 300 150 20 Min 

83.75 88.30 79 2380 248 1600 990 55.62 Max 

10.44 17.80 48.48 14.01 10.53 26.48 28.07 12.46 CV (%) 

BW1  ،وزن بدن در روز تولدBW8  وBW12  32و  4وزن بدن در هفته ،ASM  ،سن در زمان بلوغ جنسیWSM  ،وزن در زمان بلوغ جنسیEN 

 تولید. 12و  10، 24میانگین وزن تخم مرغ در هفته  AEWوزن اولین تخم مرغ،  EW1هفته اول تولید،  32تعداد تخم مرغ در 

BW1: Body weight at hatch, BW8: Body weight at 8 weeks of age, BW12: Body weight at 12 weeks of age, ASM: Age at 
sexual maturity, WSM: Weight at sexual maturity, EN: Egg number in the first 12 weeks of production, EW1: Egg weight at 

the first day of laying, AEW: Average egg weight at weeks of 28, 30 and 32 in laying period. 

 

 خونی و روند آنبرآورد هم

 1خونی آنها و میانگین همخون هم( درصد 50) 12123پرنده تعداد  25100از  نتایج تجزیه و تحلیل شجره نشان داد که

 شده است.  ارائه 1نسل در جدول  32 یطی فردی خونهمنیانگیبود. مدرصد 

 های مختلفدر نسلفردی  خونیمیانگین هم :3جدول 

Table 3. Average of individual inbreeding in different generations 

خونی فردیمیانگین هم  

Mean of individual ID 
 تعداد حیوانات

Animals No. 
 نسل

Generation 

0.000 1022 1 
0.000 1029 2 
0.005 3756 3 
0.009 3340 4 
0.010 5659 5 
0.005 3431 6 
0.024 8065 7 
0.015 7517 8 
0.023 2645 9 
0.030 2395 10 
0.040 2977 11 
0.049 2881 12 
0.053 2038 13 
0.058 2926 14 
0.067 8740 15 
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خونی در دو نسل ابتدایی صفر بود که به دلیل پایین بودن سطح اطلاعات شجره پرندگان و نامعلوم بودن اجداد میزان هم

خون در شجره را شاهد بود. پایین توان ظهور افراد همافزایش تعداد اجداد مشترک می. با گذشت زمان و استها مشترک آن

 Ghorbaniهای بومی مازندران و اصفهان )نسل اول مرغ 2های اولیه در مطالعات دیگر نیز برای خونی در نسلبودن ضریب هم

and Emrani, 2019 ؛Jelokhani-Niaraki  et al., 2021 های فارس و آذربایجان )غنسل اولیه مر 1( وGhorbani et al., 

نسل مرغ بومی فارس، مشخص شد که  4گزارش شده است. در بررسی شجره ( Ghorbani and Zakizadeh, 2021؛ 2007

 651/0و  015/0، 022/0، 014/0خون، به ترتیب خونی کل پرندگان، پرندگان ماده و نر و پرندگان هممیانگین ضریب هم

 Ghaziدر پژوهشی که (. Ghorbani et al., 2007خون بودند )پرنده هم 3661پرنده فقط  23212ز تعداد درصد بود و ا

khani Shad و Mansouri zalan (2031روی اثرات نامطلوب هم )مرغ بومی فارس متشکل  خونی بر صفات تولیدمثلی شجره

خونی جمعیت خون بودند و میانگین همدرصد پرندگان هم 31، مشخص شد که تنها حدود ندپرنده انجام داد 10422از 

 1و  1 بیخون به ترتدر کل پرندگان و پرندگان هم یخونهم نیانگیمدر مطالعه حاضر، درصد برآورد شد. 30/0خون نیز هم

 د. بودرصد  2/0و  10برابر با  بیه ترتب خونی در پرندگان همخونهم زانیم نیو کمتر نیشتریکه ب دیبرآورد گرد درصد

 تیر جمعدآورده شده است.  1 یزد در جدول یهای بوممرغ تیمختلف در جمع یخونهم یهاگروه کیپرندگان به تفک یراوانف

 نیشتریدرصد )ب 2صفر تا  نیب یخونهم یدارا پرندگاندرصد از  12/20 خون،رهمیدرصد از پرندگان غ 00/20 یمورد بررس

 تواندیمی خونهم بیضر بودندرصد بودند. صفر  10و  22 نیب یخونهم یدرصد از پرندگان دارا 05/0 وتنها( تیدرصد جمع

 کینزد یشاوندیخو هایزشیبه علت آم تواندیو مدرصد  22آن از  شتربودنیب وها پرنده نیاز والد یبودن برخ معلومبه علت نا

 باشد. 

هایی که در طول به دلیل انتخاب ارائه شده است. 3نسل مورد بررسی در شکل  32فردی در  خونیروند تغییرات میزان هم

درصد در  هر نسل افزایش یافته است. در  2/0خونی با شیبی معادل های متمادی در گله انجام شده  است، روند همنسل

نسل در مرغ بومی  26مشاهده است، به طوری که در طی های مرغ بومی نیز این روند افزایشی قابل بررسی نتایج سایر ایستگاه

درصد  2/0و  6/0 درصد و 6/1و  1/1 خونی فردی و مادری به ترتیبنسل مرغ بومی آذربایجان غربی، روند هم 23مازندران و 

می نسل مرغ بو 23(. این مقادیر برای Ghorbani and Zakizadeh, 2021؛ Ghorbani and Emrani, 2019برآورد شد )

خونی فردی و مادری، به ازای هر سال (، به ترتیب برای همJelokhani-Niaraki  et al., 2021)0023/0و  0024/0اصفهان 

برآورد شد  014/0خونی گله نسل انجام شد، میانگین ضریب هم 4ای که برای مرغ بومی فارس در برآورد شد. در مطالعه

(Ghorbani et al., 2007نوساناتی که در .) تواند به دلیل عواملی مانند تغییر نسبت شود میخونی مشاهده میضریب هم

 شجره والدین باشد.  کامل بودنخروس به مرغ و یا 
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 .Gowane et alدارد ) تیدر جمع تیبه ساختار جمعبستگی  ،برنامه انتخاب موثرهر  یاجرا ،دام و طیوردر اصلاح نژاد 

 ریو سا یکیموثر، فاصله نسل، تنوع ژنت تیاندازه جمع ،یخونهم قیدقی محاسبه براکامل  شجره به همین علت، وجود(. 2013

 واناتیح یمعرفیا شجره ناقص و  ،تعیین هویتاطلاعات  نبود(. Martínezet al. 2008است ) یضرور تیمهم جمع یپارامترها

. لذا، حفظ تنوع ژنتیکی و (Goyache et al., 2013شود ) یخونهم بینادرست ضر برآوردتواند منجر به یم تیبه جمع دیجد

های انجام شده در های اصلاح نژاد مطلوب بوده و حکایت از موفقیت آمیز بودن استراتژیخونی در تمام برنامهپایین بودن هم

 نیا جینتاتواند تحت تاثیر کیفیت شجره نیز باشد. خونی دارد، اگرچه این میزان میجهت جلوگیری از افزایش میزان هم

 گله اصلاحی مذکور است.در  یخونهم زانیبودن م نییپا دیمؤنیز پژوهش 

 (Fخونی )های مختلف همپرندگان به تفکیک گروهتوزیع : 4جدول
Table 4. Distribution of birds in different classes of inbreeding (F) 

 

 

 
 نسل 10ردی در کل جمعیت طی فخونی روند تغییرات هم: 1شکل 

Fig. 1. Trend of individual inbreeding in whole populations during 15 generations 

 صفات مهم اقتصادی

خونی، پسروی ناشی از آن و به عبارتی کاهش ارزش فنوتیپی به خصوص در مورد صفات تولیدمثلی و یکی از آثار مهم هم

آور کشنده یا های زیانظهور آللخونی بر صفاتی که فقط تحت کنترل یک جایگاه ژنی هستند، شایستگی است. از نتایج هم

آور به تنهایی روی صفات کمّی که تحت کنترل تعداد زیاد ژن قرار دارند های زیانباشد. اگرچه اثرات این ژننیمه کشنده می

خونی دهند. این کاهش عملکرد به عنوان پسروی همکم است، ولی عملکرد این نوع صفات را به طور محسوسی کاهش می

y = 0.0049x - 0.0129
R² = 0.928
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Generation

 فراوانی )%(
Frequency (%) 

 تعداد حیوانات
Animal No. 

خونی )%(همهای کلاس  
Inbreeding classes (%) 

21.00 12049 0=F 

50.35 28901 0<F≤5 

27.46 15760 5<F≤10 

1.04 596 10<F≤15 

0.06 32 15<F≤20 

0.04 24 20<F≤25 

0.07 38 25<F≤30 
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تر شدن خونی بستگی دارد و با بزرگ(. به طور کلی، میزان کاهش در عملکرد به درجه همBourdon, 2000ه است )شناخته شد

خونی روی صفات اقتصادی نژادهای مرغ بومی انحام شده مطالعات متعددی به بررسی تاثیر همشود. خونی، بیشتر میدرجه هم

؛ Ghorbani and Jelokhani, 2019؛ Jelokhani-Niaraki  et al., 2021؛ Ghorbani and Zakizadeh, 2021است )

Niknafs et al., 2013 ؛Kamali  et al., 2007 ؛Emamgholi Begli et al., 2009.) 

 2های مختلف رگرسیون خطی و روش حداکثر درستنمایی محدود شدهتجزیه و تحلیل در اکثر این مطالعات بر اساس مدل

در  تابعیت چندکیای بر اساس خونی به عنوان متغیر کمکی وارد مدل شده است، اما تاکنون مطالعهانجام شده و ضریب هم

 %3شود که بیانگر متوسط تغییرات صفت به ازایتنها یک ضریب تابعیّت برآورد میمرغ گزارش نشده است. در رگرسیون خطی 

های مختلف توزیع فراوانی یک صفت خونی تاثیر یکسانی روی بخشاست هم خونی است در حالی که ممکنافزایش ضریب هم

برای صفات رشد، تولید و  تابعیت چندکیخونی به روش ضرایب تابعیت هم (.Vahedi Darmian et al., 2020نداشته باشد )

آورده شده است. برای صفات وزن بدن در یک روزگی، سن بلوغ جنسی و وزن اولین تخم مرغ روش  2جدول تولیدمثل در 

 به تقارب نرسید و برآورد ضرایب تابعیت تنها به روش رگرسیون خطی انجام شد.  تابعیت چندکی

 بررسی خونی فردی صفات موردهای مختلف ضرایب همضرایب رگرسیون برآورد شده برای چارک: 0جدول 

Table 5- Estimated different quantiles of regression coefficients for studied traits on individual inbreeding 

coefficient 
 رگرسیون خطی

Linear regression 

 تابعیت چندکی 
Quantile regression صفت 

Trait * 
P value 

 (SE±)ضریب رگرسیون 
Regression Coefficient ±SE) 

P value¥ 
 (SE±)ضریب رگرسیون 

Regression Coefficient (±SE) 
 چارک

Quarter 

** -0.51±0.18 
* -0.50±0.25 25 

BW8 ** -0.54±0.20 50 
** -0.71±0.21 75 

** -1.19±0.30 
** -1.81±0.42 25 

BW12 ns -0.64±0.35 50 
** -1.09±0.42 75 

  ns -0.41±0.22 25 

WSM ** -2.62±0.62 ** -1.60±0.36 50 
  ** -2.40±0.39 75 

  ** -0.037±0.01 25 

AEW ** 0.058±0.02 ns -0.021±0.01 50 
  ns -0.015±0.02 75 
ns  ns -0.008±0.01 25 

EN -0.056±0.05 ns -0.031±0.04 50 
 ns -0.024±0.01 75 

ns 0.001±0.01 -- -- -- BW1 
ns 0.050±0.04 -- -- -- ASM 
* -0.063±0.03 -- .-- -- EW1 

BW1  ،وزن بدن در روز هچBW8  وBW12  32و  4وزن بدن در هفته ،ASM  ،سن در زمان بلوغ جنسیWSM  ،وزن در زمان بلوغ جنسیEN 

 تولید. 12و  10، 24میانگین وزن تخم مرغ در هفته  AEWوزن بدن هنگام گذاشتن اولین تخم مرغ،  EW1هفته اول تولید،  32تعداد تخم مرغ در 

¥ :ns 3معنی دار در سطح  **، %2معنی دار در سطح  *دار، غیر معنی% 
BW8: body weight at 8 weeks of age, BW12: body weight at 12 weeks of age, WSM: weight at sexual maturity, AEW: average egg weight 

at weeks of 28, 30 and 32 in laying period, EN: egg number in the first 12 weeks of production,  ASM: age at sexual maturity, EW1: egg 
weight at the first day of laying. 

¥ : ns non-significant, * significant at 5%, ** significant at 1% 

                                                           
2Restricted Maximum Likelihood (REML) 
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وزن ، WSMدر صفات به ترتیب درصد  52یا  22های خونی در چارکدر صفات مورد بررسی، بیشترین کاهش ناشی از هم

روز ابتدای تولید، اگرچه ضرایب به دست آمده  41دیده شد. در مورد صفت تعداد تخم در  AEWو  BW12 ،BW8بدن 

(. با توجه 2درصد بود )جدول  22و  20های مربوط به چارک خونیروی همدار نبودند اما بیشترین و کمترین کاهش پسمعنی

خونی بر تمام صفات، یکسان نیست و بر گیری نمود که اثر منفی همتوان نتیجهیخونی، مبه تفاوت ضرایب رگرسیون مقدار هم

از صفت، کاهش بیشتری های انتهایی مقادیر مختلف توزیع مشاهدات صفت مزبور، اثر متفاوتی را دارد؛ به نحوی که در چارک

ها نیز گزارش شده است، به در سایر صفات و گونه تابعیت چندکییکنواخت نبودن ضرایب تابعیت در  .شوددر تولید دیده می

طوری که در گاو شیری گزارش شده است که ارتباط توان ژنتیکی گاوها برای تولید شیر وابسته به شکل توزیع فنوتیپی سن 

 (. Farhangfar et al., 2021نخستین زایش است )

در مطالعه حاضر، وزن اند. های بومی اشاره کردهخونی در مرغروی ناشی از هممقالات متعددی به اثرات نامطلوب تاثیر پس

خونی قرار گرفت که با مطالعه سایر مرغان و وزن هنگام بلوغ جنسی تحت تاثیر مقادیر هم 32و  4بدن در یک روزگی، هفته 

خونی افزایش هم  %3به ازای در ایستگاه مرغ بومی آذربایجان غربی گزارش شده است که بومی مطابقت دارد به طوری که 

کاهش  22/3، -10/2،  -22/3، -01/0 بیبه ترتی و وزن بلوغ جنسی هفتگ32و  4 ،یروزگ 3زن بدن در وپرندگان برای صفات 

مرغ بومی اصفهان به ترتیب (. مقدار کاهش وزن صفات فوق الذکر برای Ghorbani and Zakizadeh, 2021مشاهده شد )

-Jelokhaniگزارش شده است ) 33/0، 01/2، 12/3، 02/0مازندران  برای مرغ بومی گرم و 05/1، 23/1، 22/2، 004/0

Niaraki  et al., 2021 ؛Ghorbani and Emrani, 2019.) 

خونی قرار صفات تولیدمثلی و تولید تخم مرغ نیز از جمله صفاتی هستند که تحت تاثیر اثرات نامطلوب افزایش هم

در  شوند.های مختلف میکاهش تولید  تخم مرغ  هم از جهت کاهش وزن و هم از نظر کاهش تعداد در نسل گیرند و دچارمی

تعداد تخم مرغ )در  ی و کاهشسن بلوغ جنسخونی در افزایش مطالعه روی مرغ بومی آذربایجان غربی تاثیر منفی افزایش هم

خونی به هم %3به ازای افزایش  تخم مرغ نی( و وزن اول12و 10،24 وزن تخم مرغ )در هفته نیانگیهفتة اول تولید(، م 32

(. مرغ بومی Ghorbani and Zakizadeh, 2021گرم گزارش شده است ) 03/0گرم و 0002تعداد،  03/0روز،  32/0ترتیب 

 21/0به مقدار  خونی،میزان هم %3اصفهان و مازندران نیز از این قاعده مستثنی نبودند. در مرغ بومی اصفهان با افزایش هر 

گرم  01/0و  01/0تعداد،  34/0روز افزایش و  13/0تغییرات و در مرغ مازندرانی به ترتیب  06/0گرم و  02/0تعداد،  31/0روز، 

(. در مطالعه دیگری روی مرغ Ghorbani and Emrani, 2019؛ Jelokhani-Niaraki  et al., 2021)کاهش مشاهده شد 

روزگی، هفته هشتم و دوازدهم، وزن تخم مرغ در اولین تخمگذاری و میانگین وزن تخم مرغ یک بومی مازندران، وزن بدن در

 ,.Rahmanian et alگرم کاهش یافت ) 01/0و  02/0، 1/3، 3/1، 33/0تولید، به ترتیب به میزان  12و  10، 24های در هفته
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خونی گزارش هم %3هفتگی را با افزایش  32بدن در  (. در مرغ بومی مازندران نیز میزان کاهش تعداد تخم مرغ و وزن2015

 .(Kamali  et al., 2007شده است )

مرتبط گزارش شده است  قاتیو وزن تخم مرغ در اکثر تحق یروزگ کیدر صفات وزن ی خوندار بودن افت همیمعن

(Alipour, 2000; Niknafet al., 2013) گرم کاهش در  16/0 ی ،خونهم شیهر ده درصد افزا یبه ازا، به طوری که

درصد  3هر  شیافزا باخط مرغ تخمگذار لگهورن  کیدر (. Alipour, 2000شده است )وزن تخم مرغگزارش  نیانگیم

خونی هم %3در مرغ بومی تایلند نیز افزایش  .(Szwaczkowski et al., 2003یافت )گرم وزن بدن کاهش  1ی فردی خونهم

 (. Tongsiri et al., 2019گرم شد ) 00/0روزگی به میزان منجر به کاهش وزن بدن در یک 

 Ghazi khaniوزن یک روزگی، تعداد و وزن تخم مرغ )صفات  یبرای خونچ افت همیهبرخی تحقیقات نیز وجود دارند که 

Shad and Mansouri zalani, 2014 ؛Gowe et al., 1993گزارش هفتگی  21و  20، 36، 32، 4، 1در های بدن ( و وزن

اند گرم( بوده 1( و یا حتی حاکی از مختصر افزایشی در وزن بدن در هفته دوازدهم )Tongsiriet al., 2019)اند نکرده

(Tongsiri et al., 2019علت عدم تاثیر افزایش سطوح هم .) و  4خونی بر صفات تولیدی و تولیدمثلی در مرغ بومی فارس طی

؛ Ghorbani et al., 2007خون در جمعیت نسبت داده شده است )اد پرندگان همنسل بررسی شده، به کم بودن تعد 33

Ghazi khani Shad and Mansouri zalani, 2014 .) 

از پرندگان و مادران  یادینسبت ز یرسمورد بر تیدر جمع مشخص شد که پژوهش با توجه به نتایج به دست آمده در این

های مختلف خونی در چارکاز آنجایی که افزایش میزان هم. استدرصد  32اکثر آنها کمتر از ی خوناما هم ،خون هستندهم

هفتگی و وزن هنگام بلوغ و کاهش میانگین تولید تخم مرغ شد، باید  32و  4هرچند به میزان اندک باعث کاهش صفات وزن 

 ت انجام شود.های بعدی طراحی برنامه آمیزش با دقبرای جلوگیری از افزایش آن در نسل

 خونی به روش رگرسیون خطی و چندکیمقایسه ضرایب هم

تابعیت خونی در صفات مختلف به دو روش رگرسیون خطی و مقادیر ضرایب رگرسیون و فاصله اطمینان افت ناشی از هم

صله درصد در فضای فا 52و  20، 22های آورده شده است. قرار گرفتن نقاط چندک 2در شکل  %02در سطح چندکی 

تفاوت بین روش رگرسیون خطی با چندکی برای دار بین این دو رگرسیون است. حاکی از نداشتن تفاوت معنی OLSاطمینان 

همانگونه که در شکل مشاهده میشود، بین رگرسیون خطی و چندکی در صفات آورده شده است.  1صفات مختلف در شکل 

BW12  (، %20و  22)چندکAEW  ( و %52و  20)چندکWSM  دار وجود دارد. ( اختلاف معنی%22)چندک 

شود. در بررسی ضریب تابعیت از نظر آماری به تغییرات متغیر وابسته به ازاء یک واحد تغییر در متغیر مستقل گفته می

ها و نحوه توزیع صفت وابسته با هم متفاوت است. به توان دریافت که تاثیر متغیر مستقل در چندکضرایب تابعیت چندکی می
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بوده  %22کمتر از چندک اول و  %52خونی در توزیع چندک سوم یا ثر کاهشی همهفتگی ا 32عبارتی در صفات وزن بدن در 

 (. -43/3در مقابل  -00/3است )

   

  

 
هفتگی، میانگین وزن تخم مرغ،  12هفتگی، -3صفات اقتصادی در مرغ بومی یزد: وزن  چندکیرگرسیون خطی و : 2شکل 

 وزن همگام بلوغ جنسی، تعداد تخم مرغ
Fig 2. Linear and quantile regression (±CI) economical traits in Yazd fowls: BW8, BW12, AEW, WSM, EN. 

 گیرینتیجه

خونی و افت عملکرد ناشی از آن در این پژوهش مشخص شد که انتخاب در گله بسته ایستگاه مرغ بومی یزد باعث بروز هم

متفاوت بود. همچنین، بر اساس تابعیت میزان افت صفات مختلف،  شد، که البته در در صفات تولیدی و تولیدمثلی مورد بررسی

های مختلف توزیع صفات یکسان نیست که دیدگاه بهتری از خونی بر قسمتچندکی مشخص شد که اثرگذاری افزایش هم

 نماید.خونی بر صفات مورد مطالعه را ارائه میتاثیرات هم

 تشکر و قدردانی

 دانند از همکاری معاونت محترم بهبود تولیدات دامی استان یزد و همچنین کارکنان ایستگاه خود لازم می نویسندگان بر
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 مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی یزد که در اجرای پروژه نهایت همکاری را داشتند، صمیمانه قدردانی نمایند.
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