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چکیده
تیفیکبستگی دارد به طوري که مرغ تخمتیفیکبهتا حدود زیادي تجاري و بومیگذارتخممرغ ي هاگلهي اقتصادتیموفق

با هدف. این مطالعه شودمیپسندي محصول بوده و باعث افزایش بازاريدرآورجوجهندیدرفرآمهمي ازفاکتورهای کیمرغتخم
دار از شجرهمرغتخمعدد 2000انجام شد. به همین منظور تعداد ان بومی فارس مرغتخمژنتیکی صفات کیفیبرآورد پارامترهاي 

شدند. اثرات محیطی مؤثر با گیرياندازهها مرغتخمصفات کیفیت داخلی و خارجیو آوريجمعمرکز مرغ بومی استان فارس 
پذیري صفات با استفاده از مدل حیوانی یک صفتی وراثت.انجام گرفتSASافزارنرمتوسط ) GLMاستفاده از مدل خطی عمومی (

.شدبرآورد ASREMLافزار وسیله نرمههاي ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات با استفاده از مدل حیوانی دو صفتی و ببستگیهمو 
، 21/0به ترتیب ضخامت پوستهو، وزن پوستهمقاومت پوستهشامل مرغتخمو صفات خارجی کیفیت مرغتخموزن پذیريراثتو

ارتفاع سفیده، وزن سفیده، واحد هاو، وزن زرده و قطر زرده به ترتیب شامل مرغتخمو صفات داخلی کیفیت 12/0و 23/0، 44/0
کیفیت صفات کیفیت خارجی و صفات باژنتیکی و فنوتیپی وزن تخم بستگیهم. برآورد شد13/0و 36/0، 17/0، 10/0، 17/0

ومثبتهاي فنوتیپی و ژنتیکی بین صفات کیفیت خارجی بستگیهمژنتیکی با وزن زرده) مثبت برآورد شد. بستگیهمداخلی (بجز 
خصوصیات پوسته (مقاومت پوسته، وبا قطر زردهمنفی برآورد شد. وزن زرده داراي ارتباط ژنتیکی 91/0تا 04/0در دامنه بین 

پائین و در مقاومت پوسته با صفات ارتفاع سفیده، واحد هاو، وزن زرده و قطر زرده بستگیهم. بوده) ضخامت پوسته و وزن پوست
مرغ و کاهش تخمبه بهبود صفات کیفیمرغتخمنتایج این مطالعه نشان داد که انتخاب در جهت افزایش وزن .ی بودفجهت من

.خواهد شدمنجر وزن زرده در مرغان بومی فارس 

واریانس(کو)هاي لفهؤ، کیفیت، مرغان بومی، ممرغتخمکلیدي: هايواژه

مقدمه
که حاصل هزاران سال انتخاب طبیعی نژادهاي بومی 

به دلیل مقاومت به شرایط نامناسب محیطی و هستند 
ي محسوب منابع با ارزش ژنتیکی براي هر کشور،هابیماري

ه، خزانه شوند. در بسیاري از کشورهاي در حال توسعمی
ژنتیکی مرغان بومی هنوز پایه و اساس اصالح نژاد در بخش 

). مرغان بومی براي 7دهند (طیور را تشکیل می
دهندگان سنتی در شهرهاي کوچک و روستاها از پرورش

اطالعات و دانش اهمیت اقتصادي فراوانی برخوردار هستند. 
هاي تولیدي وها و توانمنديعلمی در رابطه با شایستگی

داشتن ).14(تولیدمثلی در مرغان بومی خیلی کم است
اطالعات بیشتر از عملکرد و خصوصیات فنوتیپی و ژنتیکی 

).20(رسد آنها براي حفظ ذخایر ژنتیکی ضروري به نظر می
و پیش بینی کوواریانس صفات-ي واریانسهامؤلفهآگاهی از 

هاياز گامهاي اصالحی صفات مهم اقتصادينااریب ارزش
مراکز .)1،8(استنخستین در طراحی هر برنامه اصالح نژادي 

اصالح نژاد و تکثیر مرغان بومی کشور با هدف بهبود 
اند و خصوصیات تولیدي و تولیدمثلی شروع به فعالیت کرده

رشد و تولید تخم را چندین صفت مهم اقتصادي مرتبط با 
).7،17(کنندرکوردگیري می

ندیفرآدرمهمي فاکتورهاازی کیمرغتخمتیفیک
ي هاگلهي اقتصادتیموفق،نیبنابرا. باشدیمي درآورجوجه
شدهدیتولمرغتخمتیفیکبهتجاري و بومیگذارتخممرغ 
، بازارپسندي مرغتخمافزایش کیفیت از طرفی.داردی بستگ

مرغتخمصفات کیفی دهد. این محصول را نیز افزایش می
باشد. پوسته، سفیده و زرده میط با بشامل برخی صفات مرت

تواند شاخص مناسبی جهت براي مثال ارتفاع سفیده می
در مرغان بومی مرغتخم). ترکیب 16(ارزیابی سفیده باشد
مرغ و شرایط ن، سبوده و به نژاد مرغداراي تنوع باالیی 

) 8امامقلی بگلی و همکاران (). 19(داردبستگی پرورش 
در مرغتخمپذیري صفات کیفیت اثتگزارش کردند که ور

براي صفات حاصل از یک آنالیز چند متغیره مرغان بومی یزد 
و براي 57/0تا 18/0در دامنه بین مرغتخمخارجیکیفیت 

6/0تا 24/0صفات کیفیت داخلی اندکی باالتر و بین 
مرکز مرغ بومی استان فارس یکی از مراکز قدیمی باشد. می

بومی در کشور است که در نسل بیستم قرار اصالح نژاد مرغ 
هفتگی، سن بلوغ 12دارد. انتخاب براي چهار صفت وزن 

نسل 20در طی مرغتخمو وزن مرغتخمجسمی، تعداد 
گذشته سبب پیشرفت ژنتیکی در صفات یاد شده گردیده 

مرغتخمتولید که صفات وزن بدن وتوجه به اینااست. ب
دیگر دارند، ادامه انتخاب یکژنتیکی منفی بابستگیهم

براساس صفات یاد شده به پیشرفت ژنتیکی زیاد در این 
نخواهد شد. از طرف دیگر محل پرورش مرغان منجر جمعیت 

بومی اصالح شده روستاهاي استان فارس و سایر مناطق 
بود که محیط پرورش آنها متفاوت از مرکز کشور خواهد

ار ظز طرف دیگر انتاصالح نژاد مرغ بومی فارس است. ا
مرغتخمرود با ادامه اجراي برنامه اصالح نژاد فعلی کیفیت می

کاهش یابد و منظور کردن این صفات در شاخص انتخاب و 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هدف اصالح نژاد این مرکز حائز اهمیت زیادي است. براي 
وارد کردن صفات در شاخص انتخاب به پارامترهاي ژنتیکی 

با صفات دیگر نیاز است. لذاژنتیکی آنهابستگیهمصفات و 
برآورد پارامترهاي در مورداي که تاکنون مطالعهبا توجه به این

در مرغان بومی فارس انجام مرغتخمژنتیکی صفات کیفیت 
نشده است این مطالعه با هدف برآورد پارامترهاي ژنتیکی 

مرغان بومی مرکز درمرغتخمصفات کیفیت داخلی و خارجی 
هاي ژنتیکی و بستگیهمچنین ده است. همفارس انجام ش

و نیز ارتباط این صفات با مرغتخمی بین صفات کیفیت تیپفنو
برآورد شده است.مرغتخموزن 

هامواد و روش
کیلومتري70فارس بومیمرغتکثیرونژاداصالحمرکز

واقع شده است. فعالیت اصلی مرکز از سال شهرستانشمال
تحت رکورد آغازخروسومرغقطعه2366تعدادبا1367

در بدنوزنبراساسخروسومرغتعداديسالهرشد. در
بلوغسنتولید،اولماههسه درمرغتخمتعدادهفتگی،12

به)32و28،30هاي(هفتهمرغتخموزنمیانگینوجنسی
ثبتوانفراديبرداريدادهوانتخابمادهونرمولدعنوان

شود.میانجامايهشجرتمشخصا
گیري صفات کیفیت در این مطالعه به منظور اندازه

مربوط به یبوممرغ800ازمرغتخمعدد2000مرغ، تخم
اصالحمرکزها از مرغان بومی مرغاستفاده شد. تخم15نسل 

شماره.دندشي آورجمعی متوالروزسهدرفارساستاننژاد
ي هامرغتخم. شدثبتمربوطه مرغتخمي روبرمرغهر 

براي . نگرفتندقراراستفادهموردزیآنالي برازردهدوووبیمع
آوري شده، ابتدا وزن هر جمعيهامرغتخمارزیابی کیفیت 

گرم توزین01/0تیحساسباتالیجیدي ترازوبامرغ تخم
تالیجیددستگاهتوسطهامرغتخمپوسته مقاومت، شد

متر مربعکیلوگرم بر سانتی01/0تیاسحسباسنجتممقاو
صافصفحهیک ي روهامرغتخمسپس . شدي ریگاندازه

سه پایه کرومتریمبادهیسفوزردهارتفاعوهشدشکسته
زردهو) قطر بزرگ و کوچکنیانگیم(سفیدهقطر. شدتعیین 
. پس از جدا کردن سفیده از شدي ریگاندازهولیسکتوسط

نیزدهیسفوزردهوزنجداکننده مخصوص، زرده توسط قیف 
توسطپوستهضخامت.شدي ریگاندازهتالیجیدي ترازوبا

ه عنوان ضخامت بآنها نیانگیمسنج تعیین و ضخامتدستگاه
ازبعدنیزمرغتخموزن پوستهقرار گرفت. استفادهپوسته مورد 

وهاوواحدبراي محاسبه . شدي ریگاندازهکاملشدنخشک
:شداستفادهروابط زیر اززردهودهیسفشاخص

HU= 100 log (AH – 7/1 EW 37/0 + 57/7 )

:AHو مرغتخموزن : EWواحد هاو، :HUدر رابطه فوق، 
باشد. ارتفاع سفیده می

ثابتعاملاثرهاي توصیفی براي صفات مورد نظر، آماره
با هاماندهچنین توزیع نرمال باقیکشی و همنوبت جوجه
) مورد بررسی قرار 22(1/9نسخه SASافزارنرماستفاده از 

پذیري صفات با استفاده از مدل حیوانی تک وراثتگرفتند.
با صفاتنیبو فنوتیپی ی کیژنتي هابستگیهمصفتی و 
ی نمائدرستحداکثرروشهبدو صفتی ی وانیحمدلاستفاده از

رآوردب) 12(ASREMLافزارنرمباو) REML(شدهمحدود
بود:ریزصورتبهاستفادهموردمدل. شد

i i i i i iy X b Z a e  
: bامین صفت، iبردار مشاهدات مربوط به : yiدر این مدل 

بردار اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی : aبردار عوامل ثابت، 
Zو Xچنین مانده است. هم: بردار اثرات باقیeحیوان، 

باشند که مشاهدات فنوتیپی را به هاي ضرایب میریسمات
دهند.ترتیب به عوامل ثابت و تصادفی ربط می

نتایج و بحث
میانگین صفات

کیفیت خارجی و داخلی صفاتو ضریب تغییرات میانگین 
، وزن زردهوزننیانگیم.استشدهارائه1جدولدرمرغ تخم

به ترتیب رسفایبوممرغاندرمرغتخموزنسفیده و 
.شدگرم برآورد 42/54، 90/28، 65/18

کشی به نتایج آنالیز واریانس نشان داد که نوبت جوجه
داري بر تمام صفات مورد مطالعه مؤثر است. وزن طور معنی

بت به سایر مراکز پرورش در مرغان بومی فارس نسمرغتخم
ج گزارش شده ). در مقایسه با نتای8،11تر بود (بیشمرغ بومی

يتجارگذارتخم) در مرغان 24توسط ژانگ و همکاران (
اندکی باالتر ولی میانگین مرغتخممیانگین وزن زرده و وزن 
چند که افزایش وزن تر بود. هروزن سفیده اندکی پائین

شود اما یکی از اهداف اصالح طیور محسوب میمرغتخم
اي ت ویژهنیز اهمیمرغتخمهاي مختلف نسبت بین بخش

ها چربیاي از زرده را کلسترول ودارد. زیرا بخش عمده
برانگیز دهند که از لحاظ بهداشت و سالمت بحثتشکیل می

است. پائین بودن درصد زرده ارتباط مستقیمی با میزان 
رسد پایین بودن وزن دارد. به نظر میمرغتخمکلسترول 

ذیه شده باشد. سفیده به دلیل نژاد، عوامل محیطی و جیره تغ
تجاري حاصل انتخاب چندین گذارتخماز طرف دیگر مرغان 

هاي اصالح شده هستند که فقط در تولید نسل و تالقی الین
اند. در حالی که اصالح شدهمرغتخمتخم و خصوصیات 

تخمی هستند و در این مرکز -مرغان بومی مرغانی گوشتی
اندالح شدهاصمرغتخممرغان در جهت بهبود رشد و تولید 

توجه نشده و این مرغتخم) و تاکنون به صفات کیفیت 7(
اند. از طرف دیگر صفات در شاخص انتخاب استفاده نشده

هاي اصالح شده و مرغان تجاري که حاصل تالقی الین
خون هستند داراي حداکثر میزان استفاده از هتروزیس هم
این مرغان غمرتخمرسد اندازه باشند. طبیعی به نظر میمی

هاي تجاري باشد. در این مطالعه مرغمرغتخمتر از کوچک
درصد برآورد شد که نسبت به مقادبر گزارش 10/67واحد هاو 

تر بود که درصد) پایین8/78-87شده در مرغان تجاري (
تر بودن کیفیت سفیده در مرغان بومی دهنده پاییننشان

). 1،24فارس است (
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صفات مورد مطالعه و ضریب تغییرات میانگین - 1جدول 
Table 1. Means and coefficient of variations of studied traits

ی بوممرغانمرغ در تخمپوستهضخامتومقاومت
29/0متر مربع و کیلوگرم بر سانتی88/2فارس (به ترتیب 

کیلوگرم بر 25/3(يتجارمرغانازترمتر) پایینیلیم
). این نتیجه دور از 24بود (متر)میلی35/0و متر مربع سانتی

افزایش تعداد برايانتظار بود زیرا در مرغان تجاري که 
رود داراي انتظار می، اصالح شدهمرغتخمو وزن مرغتخم

) 8مکاران (و هبگلی امامقلی ي باشند. کمترمقاومت پوسته 
تر در مرغان بیان کردند استحکام و ضخامت پوسته بیش

تر و ماندگاري باالتر در مقایسه با گر استحکام بیشبومی بیان
تواند به علت تولید باشد که میمرغان تجاري میمرغتخم

در مرغان بومی باشد زیرا افزایش تولید مرغتخمپائین 
هد شد. ضخامت و باعث کاهش ضخامت پوسته خوامرغتخم

باالتر این محققینتوسط استحکام پوسته در مرغان بومی یزد 
به علت تواند میاین اختالف . بودپژوهش حاضراز تتایج 

ها و نیز نحوه تغذیه و مدیریت هاي ژنتیکی بین جمعیتتفاوت
) ضخامت پوسته 2ایشیا و همکاران (ب. ها باشداین جمعیت

متر گزارش نمودند میلی3/0ذارگتخممرغ را در مرغان تخم
آنالیز نزدیک است. تحقیق حاضرحدودي به برآورد که تا

واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که اثر نوبت 
داري بر کلیه صفات مورد مطالعه دارد ثیر معنیأکشی تجوجه

منظور شد. مختلطبه عنوان اثر ثابت در مدلکه
پارامترهاي ژنتیکی

کیفیت داخلی و خارجی صفات پذیريوراثتد برآور
نشان داده شده است. 3و 2مرغ به ترتیب در جداول تخم

مرغ درپذیري در صفات کیفیت خارجی تخممیزان وراثت
براي مقاومت 44/0براي ضخامت پوسته تا 12/0ي محدوده
تواند هرچند که افزایش ضخامت پوسته میبرآورد شد. پوسته 

حکام پوسته کمک کند اما تفاوت این دو ضریب به بهبود است
تر تحت دهد که مقاومت پوسته بیشپذیري نشان میوراثت

به همین دلیل .ثیر اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم استأت
تواند پاسخ به انتخاب انتخاب براساس این صفت می

پذیري تخمین مقدار وراثتتري به دنبال داشته باشد. مناسب
گزارشات ت پوسته در این مطالعه باالتر اززده شده براي مقاوم

) بود.24) و ژانگ و همکاران (4بوتین هویس و همکاران (
دست آمد. بسبس و هب21/0مرغ نیز پذیري وزن تخموراثت

)، هارتمن و همکاران 10)، فرانسیش و همکاران (3گیبسون (

) 24و همکاران (ژانگ) و 4و همکاران ()، بوتین هویس 13(
برآورد کردند. 63/0تا 28/0مرغ را پذیري وزن تخموراثت
در دامنه بین مرغتخمپذیري براي صفات کیفیت داخلی وراثت

قرار داشت. (وزن زرده)36/0و (وزن سفیده)10/0
پذیري صفات ضخامت پوسته، ارتفاع سفیده و واحدهاو وراثت
و همکاران ژانگ) و 15گزارشات لدر و همکاران (تر ازپایین

پذیري صفات وزن پوسته، چنین میزان وراثت) بود. هم24(
تر از گزارشات رودا و همکاران وزن سفیده و وزن زرده پایین

) بود. 24و همکاران (ژانگ) و 13همکاران ()، هارتمن و21(
زده نپذیري براي صفات  قطر زرده پایین تخمیمیزان وراثت

و پذیري یک صفت به اندازه جمعیت، شرایط وراثت. شد
روش محاسبه بستگی دارد و تغییر در هر ومحیطیتفاوتهاي 

پذیري تواند به تغییر در مقدار وراثتکدام از این عوامل می
تفاوت در ساختار ژنتیکی .)7،9شود (منجر برآورد شده 

ر صفت و ثر بؤهاي مجمعیت (تفاوت در فراوانی آللی ژن
ها)، پس زمینه خونی، هموزیگوسیتی این آللدرصد هم

تاریخی جمعیت (خصوصیات و نحوه تشکیل جمعیت پایه)، 
تواند علل ها میمعیار و شدت انتخاب مولدین و نوع آمیزش

بستگیهمتفاوت در نتایج این مطالعه با دیگر گزارشات باشد.
مرغ در ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات کیفیت خارجی تخم

ژنتیکی و فنوتیپی بین بستگیهم. نشان داده شد2جدول 
مرغ مثبت و باال برآورد شد. وزن صفات کیفیت خارجی تخم

با صفت ضخامت پوسته داراي ارتباط ژنتیکی مثبت مرغتخم
فنوتیپی بین دو صفت بسیار پائین بستگیهمو قوي بوده ولی 

بیانگر استحکام پوسته برآورد گردید. صفت مقاومت پوسته که
باشد یک صفت مفید براي پرورش دهندگان محسوب می
شود زیرا با افزایش مقاومت پوسته احتمال شکستن می

بستگیهمیابد. هر چند در نقل و انتقاالت کاهش میمرغتخم
مثبت برآورد شد اما مرغتخمژنتیکی و فنوتیپی با صفت وزن 

دست آمد. این هب05/0و 04/0مقدار آن پائین و به ترتیب 
مرغتخمدهد که انتخاب براي افزایش وزن برآوردها نشان می

پوستهگیري بر بهبود صفت مقاومتتواند تأثیر چشمنمی
داشته باشد. در مقابل نتایج برخی مطالعات نشان مرغتخم

مرغ ضخامت پوسته کاهش داده است که با افزایش وزن تخم
).5،18کند (پیدا می

غمرتخمیداخلتیفیکمرغتخمی خارجکیفیت 

ضریب تغییراتنیانگیمصفت
(%)ضریب تغییراتنیانگیمصفت(%)

42/5473/17)گرم(مرغتخموزن77/401/4)متریلیم(سفیدهارتفاع
69/557/35)متریسانت(مرغتخمطول90/2831/11)گرم(سفیدهوزن
20/465/43)متریسانت(مرغتخمعرض65/1831/15)گرم(زردهوزن
74/017/3مرغتخمشاخص10/6748/6هاوواحد
kg/cm2(88/262/12(پوستهمقاومت33/929/12)متریسانت(سفیدهقطر 
34/569/12)گرم(پوستهوزن33/9)متریسانت(سفیدهزرگقطر ب

29/004/14)متری لیم(پوستهضخامت18/528)درصد(سفیدهشاخص
---14/422زردهقطر
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هاي فنوتیپی (زیر قطر) به همراه خطاي استاندارد صفات بستگیهمژنتیکی (باالي قطر) و بستگیهمپذیري (قطر جدول)، وراثت-2جدول
مرغکیفیت خارجی تخم

Table 2. Heritabilities (diagonal), genetic corelations (above diagonal) and phenotypic correlations (under diagonal)
with their standard error of external egg quality traits

ضخامت پوسته وزن پوسته مقاومت پوسته مرغوزن تخم صفات
31/0±82/0 21/0±71/0 10/0±04/0 09/0±21/0 مرغتخموزن 
10/0±91/0 18/0±83/0 10/0±44/0 04/0±05/0 مقاومت پوسته
20/0±87/0 06/0±23/0 03/0±45/0 03/0±47/0 وزن پوسته
06/0±12/0 02/0±48/0 01/0±79/0 03/0±09/0 ضخامت پوسته

کیفیت داخلی تخم مرغهاي فنوتیپی (زیر قطر) صفات بستگیهمژنتیکی (باالي قطر) و بستگیهمپذیري (قطر جدول)، وراثت-3جدول 
Table 3. Heritabilities (diagonal), genetic corelations (above diagonal) and phenotypic correlations (under diagonal)

with standard error of internal egg quality traits
قطر زرده واحد هاو وزن زرده وزن سفیده ارتفاع سفیده صفات

03/0±06/0 - 03/0±99/0 12/0±05/0 31/0±66/0 07/0±17/0 ارتفاع سفیده
-ns 27/0±7/0 23/0±36/0 - 06/0±10/0 03/0±12/0 وزن سفیده

36/0±59/0 - 22/0±17/0 10/0±36/0 03/0±13/0 03/0±03/0 وزن زرده
22/0±14/0 05/0±17/0 03/0±05/0 - 02/0±03/0 00/0±94/0 واحد هاو
07/0±13/0 03/0±02/0 03/0±44/0 -ns 03/0±04/0 قطر زرده

هاي فنوتیی و ژنتیکی بین صفات کیفیتبستگیهم
هاي بستگیهمارائه شده است. 3مرغ در جدول داخلی تخم

هاي فنوتیپی باالتر برآورد شدند. بستگیهمژنتیکی از 
ژنتیکی واحد هاو با صفات ارتفاع سفیده، وزن بستگیهم

برآود 17/0، 70/0، 99/0سفیده و وزن زرده مثبت و به ترتیب 
و 03/0، 94/0هاي فنوتیپی مربوطه به ترتیب بستگیهم.شد
دست آمد. نتایج حاصله نشان داد که واحد هاو به هب-05/0

عنوان یک معیار نسبی مناسب براي نشان دادن خصوصیات 
توان یکی از اهداف اصالحی در را میمرغتخمکیفیت داخلی 

این جمعیت در نظر گرفت. زیرا انتخاب در جهت بهبود این 
ن جمعیت را در تواند توان ژنتیکی مرغان بومی ایصفت می

جهت افزایش وزن زده، وزن سفیده و در نهایت وزن 
هاي تولیدي ارتقاء بخشد. مرغتخم

ژنتیکی واحد هاو با صفات مرتبط با پوسته مثبت و بستگیهم
و 09/0، 24/0براي مقاومت، ضخامت و وزن پوسته به ترتیب 

هاي فنوتیپی بسیار پائین و به بستگیهمبرآورد شد. 15/0
بستگیهمدست آمد. هب-06/0و 04/0، -04/0رتیب ت

با صفات کیفیت داخلی (بغیر از وزن مرغتخمژنتیکی وزن 
). بر پایه نتایج مطالعه حاضر، 4زرده) باال برآورد شد (جدول 

سبب بهبود کیفیت مرغتخمانتخاب براي افزایش وزن 
چنین مرغ در مرغان بومی فارس خواهد شد. همتخم
مرغ دارد. باالیی با سایر صفات کیفیت داخلی تخمبستگیهم

داراي ارتباط ژنتیکی منفی بود که مرغتخموزن زرده با وزن 
ژنتیکی بین بستگیهمرود تحت تأثیر منفی بودن احتمال می

وزن زرده و وزن سفیده قرار گرفته باشد. 

همراه خطاي استانداردمرغ بهژنتیکی بین کیفیت داخلی و خارجی تخمبستگیهم- 4جدول 
Table 4. Genetic correlations between internal and external egg quality traits  with their standard errors

وزن پوسته ضخامت پوسته مقاومت پوسته مرغوزن تخم صفات
23/0±12/0 23/0±18/0 15/0±26/0 19/0±67/0 ارتفاع سفیده
32/0±57/0 30/0±53/0 03/0±01/0 - 15/0±86/0 وزن سفیده
20/0±15/0 01/0±09/0 25/0±24/0 26/0±85/0 واحد هاو
21/0±32/0 - 19/0±28/0 - 19/0±08/0 - 21/0±20/0 - وزن زرده
30/0±70/0 -ns3 20/0±65/0 - -ns3 قطر زرده

مرغ با وزن سفیده ژنتیکی و فنوتیپی وزن تخمبستگیهم
تخمین زده 14/0و 67/0اع سفیده و با ارتف63/0و 86/0

و ژانگ) و 23شده که مشابه گزارشات سیلورساید و اسکات (
) در مرغان تجاري بود. به طور کلی مقایسه 24همکاران (

دهد که در هاي ژنتیکی و فنوتیپی صفات نشان میبستگیهم
توان کنار بهبود ژنتیکی با بهبود شرایط محیطی نیز می

کیفیت باال تولید کرد.هایی با مرغتخم

به همراه خطاي استانداردمرغفنوتیپی صفات خارجی و صفات داخلی تخمبستگیهم- 5جدول
Table 5. Phenotypic correlations between internal and external egg quality traits  with their standard errors

وزن پوسته ضخامت پوسته مقاومت پوسته مرغموزن تخ صفات
03/0±07/0 03/0±02/0 04/0±03/0 - 03/0±14/0 ارتفاع سفیده
06/0±23/0 03/0±08/0 04/0±05/0 02/0±63/0 وزن سفیده
02/0±06/0 - 03/0±04/0 02/0±04/0 - 03/0±04/0 واحد هاو
03/0±16/0 03/0±10/0 03/0±06/0 - 03/0±38/0 وزن زرده
03/0±07/0 -ns3 04/0±12/0 - -ns3 زردهقطر 

و وزن زرده در مرغان بومی فارس مرغتخممیانگین وزن 
براي سایر مراکز پرورش مرغ نسبت به مقادیر گزارش شده 

.تر بودتجاري خارجی بیشگذارتخمو برخی نژادهاي بومی 

زمان با سایر هممرغتخمبنابراین لزوم توجه به بهبود کیفیت 
صفات ضروري است. 
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تر صفات مورد مطالعه در حد پذیري براي بیشوراثت
براي مناسبدهنده پاسخ به انتخابمتوسط بود که نشان
باشد. ارتباطات ژنتیکی و فنوتپی بین بهبود این صفات می

صفات کیفیت داخلی و خارجی در دامنه باالیی و در دو جهت 
که انتخاب براي هر کدام توجه به اینمنفی و مثبت بودند. با

تواند میانگین سایر صفات را در جمعیت باال این صفات میاز
بازنگري بین صفات به منظوربستگیهمضروري است ،ببرد

در اهداف اصالحی و شاخص انتخاب مرغان بومی فارس 
رد. یگمورد استفاده قرار 
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Abstract
Economically success incomerical and Native laying hen farms in some eaten is related to

egg quality. So, egg quality is a one of the most important factor affecting hatchability and lead
to increasing the egg demand. The current study was carried out in aim to estimate the genetic
parameters for egg quality traits in Fars native fowls. To do this, 2000 pedigree recorded eggs
were collected at Fars Native Breeding Center and external and internal egg quality traits were
measured. Significance of environmental effects determined using GLM procedure by SAS
software and those were considered in the mixed model analysis. Heritability, genetic and
phenotypic correlations were estimated using ASREML software. The estimated heritability for
egg weight and external egg quality traits including shell strength, shell weight, shell thickness
were 0.21, 0.44, 0.23, 0.12. this parameter for internal egg quality traits including albumin
height, albumin weight, Hough unit, yolk weight, yolk diameter were also estimated 0.17, 0.10,
0.17, 0.36, 0.13, respectively. Genetic and phenotypic correlations of egg weight with external
and internal (except to yolk weight) egg quality traits were obtained positive. Both genetic and
phenotypic correlations among external egg quality traits were found positive and ranged from
0.04 to 0.91. Yolk weight were negatively genetically correlated with yolk diameter and shell
features (shell strength, shell thickness and shell weight). The genetic correlation of shell
strength and traits such as albumin height, Hough unit, yolk weight and yolk diameter were low
and in negative direction. The results showed that the selection for increasing egg weight lead to
improvement of egg quality traits and decreased yolk weight in Fars native fowls.
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