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20/10/95تاریخ پذیرش: 29/5/94تاریخ دریافت: 

چکیده
تجزیه و در این راستا، است. آن زیاد هزینه محاسباتی ،طیوراصالح نژاددر متغیرهارزیابی ژنتیکی چند اصلییکی از مشکالت 

هدف از .براي کاهش تعداد صفاتی است که با هم همبسته هستندمناسب پیشنهاديروش،)PCA(هاي اصلیمولفهتحلیل
هايمرغعملکردي مرغ و برخی صفات داخلی تخمتصفات کیفیبرايهاي اصلی فنوتیپی مولفهتعیین موثرترین پژوهش حاضر،
سن ،)BWSMوزن بدن هنگام بلوغ جنسی (:یلاز قبیصفات،قطعه مرغ بومی1500از حدود ،بدین منظوربود.بومی آذربایجان

)، ماده خشک YI) شاخص زرده (YW)، وزن زرده (YWI)، عرض زرده (YPدرصد زرده ()،EV(مرغتخمحجم،)ASMبلوغ جنسی (
)، AP)، درصد آلبومین (RYAنسبت وزن زرده به وزن سفیده ()،YC(زردهبیضر)، YPHزرده YD ،(pH))، عمق زرده (YDMزرده (

. گیري شداندازه) AW(وزن آلبومین و)ADM)، ماده خشک آلبومین (AH)، ارتفاع آلبومین (APHآلبومین HU ،(pH)واحد هاو (
این نتایج . استفاده شدSASافزار از نرمهاي اصلی مولفهپیرسون و فنوتیپیبراي برآورد آمار توصیفی، ضرایب همبستگیسپس، 
بین ضریب همبستگی ،همچنینه وبودمتغیر 98/0تا صفراز فنوتیپیضریب همبستگیات تغییرنشان داد که دامنه تحقیق
و YDM ،YWIو YW ،YWIو YC ،YWIو YDM ،YPو YW ،YPو YWI ،YPو YC ،YPوRYA ،YWوAH ،YPو HUصفات 
RYA ،YW وRYA ،YI وYD ،YDM وYC ،YDM وRYA ،YC وRYA ،AP وAW ،ADM وAWنتایج .گردیدبرآورد6/0بیشتر از

مرغ را داخلی تخمتاز کل تنوع صفات کیفیدرصد 21/90اولمولفههشت) نشان داد که PCAهاي اصلی (مولفهتجزیه و تحلیل
دهد نشان می،وزن بدن و سن مرغ در هنگام بلوغ جنسیمرغ،تخمبر روي صفات کیفیت داخلی PCAاعمال روش .کنندتبیین می

مجموع صفات مورد زیادي بر واریانس فنوتیپیتأثیرHUو YW ،YDM ،YC ،YP ،RYA ،YWI ،AP ،AH ،AWاي متغیرهکه 
یبوميهامرغعملکردومرغتخمیداخلتیفیکبامرتبطصفاتيهالیتحلوهیتجزدردتوانیمروشنیا،بنابرایندارند.بررسی
یصفتچنديرهایمتغیکیژنتیابیارزسرعتویمحاسباتيهانهیهزشکاهيبرایانیشاکمکقیطرنیاازوشوداستفاده

.گردد

مرغتخمداخلی ، کیفیت چند متغیره، ویژه مقدار، پیرسوني اصلی، همبستگیهاهاي کلیدي: مولفهواژه

مقدمه
هایی همچونبه جهت بروز شاخصبومی ياهمرغ
اومت در برابر و مقنامساعد محیطییطاشرباسازگاريقابلیت 
براي ارزشمندژنتیکی و مواد خام ذخائرهاي محلی از بیماري

محسوب دخويهاهیستگازدر،ادنژحصالايبرنامهها
نتیکیژهاي پتانسیلیناقیقسایی دشنابنابراین ، شوندمی
ريبسیاهمیتاوارزشاز،نهاآتکثیروحفظ،مانندبی

هاي بومی به شده از مرغاي تولید همرغتخم.ستارداربرخو
با و شدهمحسوب یک منبع پروتئینی براي روستائیان عنوان 

قابلیت،مرغکیفیت تخمصفات مربوط به توجه به اینکه
و همچنین ددهرا تحت تأثیر قرار میدرآوريجوجهباروري و 

،جوجه هنگام تفریخمرغ و وزن بر رشد جنین در داخل تخم
کیفیت و کمیت بهبود خصوصدر هلعمطابنابراین اثر دارند.

مرغتخمتیفیک. )23(رسدبه نظر میمهممرغاجزاي تخم
بر مقبولیت مصرفکهداردمرغ یی از تخمهایژگیوبهاشاره
رامرغتخمتیفیککهيمتعددعوامل).27(گذاردیمتأثیر
سن،)6(مرغتخماندازه:ازعبارتنددهند میقرارتأثیرتحت
درجه،)24(استرس،)17(هايماریبوکیژنت،)7(هپرند

). اگر چه آلبومین 5(آبتیفیکوهیتغذ،)15(طیمححرارت
اندازهولی ،استمرغتخمکیفیت داخلی ی ازشاخص مهم

مرغ و تخمسفیده و زرده هوایی، پارامترهاي کیفیت اتاقک
ی تعیین کننده کیفیت داخلنیز ،هاي خون یا گوشتحضور لکه

، نژادژنوتیپ، سیستم اصالحهمچنین. )8هستند (مرغتخم
عواملی سایر مدیریت، تغذیه و سن و تغییرات وزن پرندگان 

تأثیرمرغ تخمت داخلیهستند که بر صفات کیفی
، آیدمیبر ي پیشینهایافتهازکهبطوري). 20(گذارندمی

این است، که از بینعاملچندین تأثیرتحتمرغتخمکیفیت 
را صفات ي هستند که واریانس عوامل فقط تعداد محدود

ارزیابی ژنتیکی کهاز آنجاییدهند. قرار میتأثیربیشتر تحت
، استگیرو وقتدارد زیاديهزینه محاسباتی چند صفتی
که همبستگی باال بین متغیرهاي مستقل زمانیهمچنین 
رسیون رگتجزیه و تحلیلهاي استفاده از روش،وجود دارد

که زمانیهمچنین.)19(کارایی باالیی ندارد،متغیرهچند
از یکی وجود دارند تجزیه و تحلیل متغیرهاي زیادي براي 

مدیریت صحیح این اطالعات و یا چگونگی ،مشکالت عمده
باشد. در این مواقع آنها میاز خالصه کردن نتایج حاصل 

). 13(مطرح خواهد شدترین متغیرهامسئله انتخاب مهم
اي هاستفاده از تجزیه و تحلیل مولفه،رسدبنابراین به نظر می

بهترین روش براي برآورد چنین صفاتی باشد. ،PCA(1اصلی (
تجزیه و تحلیلروشی از ،هاي اصلیتجزیه و تحلیل مولفه

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی

1- Principal analyses (PCA)
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اي از متغیرهایی را که باهم چند متغیره است که مجموعه
یر همبسته خطی از وابع غهمبستگی دارند را به تعدادي ت

بدین و )1،11،18(دهدهاي اصلی کاهش میگیرياندازه
تعداد صفات زیادباعث کاهش پیشنهادي حاضر،روش،ترتیب

.شودمرغ مینژاد اصالحهاي شاخص انتخاب براي برنامه
قابلیت اعتماد بیشتري ،از این روشحاصلنتایج ،بدین ترتیب

هاي تحلیل مولفهتجزیه و اده از با استف.)18،26(دنکنپیدا می
توان تعداد زیادي متغیر توضیحی (متغیر مستقل) می،اصلی

همبسته را با تعداد محدودي متغیر توضیحی جدید که 
اند، شوند و ناهمبسته) نامیده میPCsهاي اصلی (مولفه

،یابدنه تنها بعد مساله تقلیل می،جایگزین نمود. به این ترتیب
تیمز). 12،9،18(آیدند همخطی پیش نمیبلکه مساله چ

تواند براي می،، همچنینباشدیمهامولفهنیااستقاللی،اصل
استنیاگریدمهمجنبهی مفید و جالب باشد،انتخاباهداف

حیتوضراکلانسیوارازيدرصدPCsازکیهرکه
دوممولفهی و پیفنوتانسیوارنیبزرگترمولفهنیاولند.دهیم

کهیزمانتا،دهدرا توضیح میاز واریانس کلدرصدنیدوم
کیقیطرازPCsازکیهر.)14(شودنییتبانسیوارکل

نییتعمطلقردیمقاواستارتباطدر یاصلبا متغیربردارژهیو
). زو و همکاران 12است (PCsيبراصفاتتیاهمکننده

را براي صفات کیفی تخم نژادهاي اردكPCA) روش 26(
بومی چین انجام دادند و بیان کردند دو مولفه اصلی وزن و 

درصد از کل پراکندگی را به 32/65مرغ شاخص شکل تخم
) 21دهند. همچنین ساریکا و همکاران (خود اختصاص می

PCAگذار هاي تخمرا به عنوان معیاري از انتخاب مرغ
اي و سفید براي تعیین متغیرهاي توصیفی اصلی کل قهوه

مرغ اکندگی انجام دادند و استحکام و ضخامت پوسته تخمپر
را از صفات کیفیت خارجی و ارتفاع آلبومین، شاخص آلبومین 

مرغ به عنوان و واحد هاو را از صفات کیفیت داخلی تخم
لین و هاي مختلف بیان کردند. موثرترین پارامترها در ژنوتیپ

از شماي کلیارائهبراي را PCA) روش16(همکاران
انجام مرغتخمهاي چند بعدي در وزن، طول و عرض داده

از کل درصد 80د که دو مولفه اولناعالم کردادند و
هدف اصلی این مطالعه یافتن .دهدمیرا توضیح پراکندگی

هاي اصلی در صفات همبستگی و برآورد موثرترین مولفه
هاي مرغ و برخی از صفات عملکردي مرغکیفیت داخلی تخم

بومی آذربایجان است. 

هامواد و روش
قطعه مرغ متعلق 1500مجموعهاي این تحقیق ازداده

هاي بومی هاي بومی مرکز اصالح نژاد مرغبه دو نسل از مرغ
آوري شد. رکوردهاي جمع1391آذربایجان غربی در سال 

) و BWSMجنسی (غبلومهنگانبدوزنتصفامربوط به 
غمرتکثیروادنژحصالامرکز) در ASM(جنسیغبلوسن

گیري صفات اندازهبرداري شد وردکورغربی نبایجاآذربومی
مرغ در آزمایشگاه گروه علوم دامی دانشگاه کیفیت داخلی تخم
) EW(غتخممروزنابتدابر همین اساس تبریز انجام گرفت.

گیري شد و اندازهگرم)01/0قتد(بالیجیتادازويتربا

متر مکعب با معادله زیر ) برحسب سانتیEVمرغ (محجم تخ
.)23،27بدست آمد (

ابتدامرغ، رتبط با کیفیت داخلی تخممگیري صفات براي اندازه
هسفیدعتفااروشکستهفصاسطحیکرويهاغتخممر

)AH (عرض پایهسهمترومیکرتوسطمتر بر حسب میلی ،
با کولیس دیجیتالی (با دقت )YD(و عمق زرده )YWI(زرده 

با)YW(و وزن زرده)AW(متر) و وزن سفیده میلی01/0
گیري شد و براي گرم) اندازه01/0ترازوي دیجیتالی (با دقت 

متر pHاز )APH(و سفیده )YPH(زرده pHگیري اندازه
)HANNA, pH instruments pH .استفاده گردید) 211

گرم از سفیده و زرده 0/2حدود درpHگیري براي اندازه
لیتر آب دیونیزه در داخل میلی0/20ها برداشته و در مرغتخم

متر با استفاده از pHبشر یکنواخت گردید. در ابتدا
کالیبره شد و 0/10و pH0/4هاي بافر استاندارد براي محلول

در داخل آب دیونیزه قرار گرفت. سپس الکترود pHالکترود 
حلول هموژنیزه قرار گرفت و پس از زمان مشخص در داخل م

pH) شاخص زرده (23تثبیت شده قرائت و ثبت شد .(YI ،(
، )RYA()، نسبت وزن زرده به وزن سفیده YCضریب زرده (
با استفاده از )AP(و درصد سفیده )YP(درصد زرده 

هاي زیر بدست آمد:فرمول

وزنايبرهسفیدعتفاارآندرکهستاشاخصیوهاحدوا
بطهراطریقازآن تصحیحوستاهشدتصحیحغتخممر

:دمیگیرمنجاایرزیتمیرلگا

از )ADM(و آلبومین )YDM(براي تعیین ماده خشک زرده 
آون استفاده شد. بدین منظور ابتدا دو گرم نمونه از زرده و 

ساعت در 24از توزین به مدت مرغ برداشته و پس سفیده تخم
در داخل آون قرار گرفت و پس از گراد درجه سانتی100دماي

ف دوباره توزین شد. از نسبت اختال،قرار گرفتن در دماي اتاق
ن و بعد از آون به وزن نمونه وزن نمونه توزین شده قبل از آو

قبل از آون براي تعیین ماده خشک زرده و سفیده استفاده 
)23،27گردید (

تجزیه و تحلیل آماري
افزار تدا براي باال بردن دقت و صحت محاسبات، با نرماب

اکسل رکوردهایی را که کمتر یا بیشتر از سه انحراف معیار از 
ها به میانگین صفت مربوطه داشتند، حذف گردیدند. داده

انتقال یافت. براي بدست 1/9ي ) نسخهSAS)22افزار نرم
و UNIVARIATEيهاي توصیفی از رویهآوردن آماره

.استفاده شدCORRي ضرایب همبستگی پیرسون از رویه
ها با فرمول زیر هاي اصلی ابتدا دادهبراي بدست آوردن مولفه

استاندارد شدند.
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به ترتیب میانگین و و متغیر استاندارد شده و که 
ي از رویهسپسباشد.انحراف معیار هر متغیر مربوطه می

PRINCOMPافزار نرمSAS تجزیه و تحلیلبراي
Pستمیسکیبهتوجهباهاي اصلی استفاده شد.مولفه

است از:عبارتامiیاصلمولفه،يریمتغ
)١               (

(ویژه استیخطلیتبدبیضربردارامjمولفهaijآندرکه

Xjوبردارهایی که از ماتریس همبستگی به وجود آمدند)
ها مقدارهاي ماتریس دادهویژه.)18،12(استامjیاصلریمتغ

) بدست 2هاي اصلی هستند و با معادله (واریانس مولفه
آیند:می

هاي بومی آذربایجانمرغتخمو برخی صفات عملکرديآمار توصیفی صفات کیفیت داخلی- 1جدول 
Table 1. Descriptive statistics of internal quality of eggs and some performance traits of Azerbaijan native hens

صفاتتعدادمیانگین±انحراف معیار (%)ضریب تغییراتحداقلحداکثر
29/6740/3869/7794/54 ± EW(گرم)108/01519

2900180038/92360 ± BWSM(گرم)958/1911358

21913344/77/172 ± ASM(روز) 847/121358

431909/57/25 ± EV)متر مکعب(سانتی500/111442

97/51/313/848/4 ± ADM)درصد(526/01437

45/812/168/1047/4 ± AHمتر)(میلی363/11490

98/977/820/24/9 ± 184/01477APH

73/4231/2430/934/33 ± AW(گرم)194/31459

23/695275/4468/60 ± AP)درصد(873/21457

51/9898/2147/1014/64 ± 797/131492HU

8/6852/3076/68/49 ± 78/61456RYA

89/4968/3046/3092/40 ± YC) درصد(144/31452

34/1778/1172/1161/14 ± YDمتر)(میلی987/01466

68/1043/596/123/8 ± YDM)درصد(861/01442

49/4616/2658/939/36 ± YI) درصد(385/31462

88/698/573/444/6 ± 142/01482YPH

79/2085/1051/2152/16 ± YW(گرم)764/11456

4617/3461/1328/40 ± YWIمتر)(میلی049/21469

46/3856/2161/704/30 ± YP)درصد(818/21460

،)ADMماده خشک آلبومین (،)EVمرغ (حجم تخم، )EWمرغ  ()،  وزن تخمASMجنسی (غ سن بلو،)BWSMجنسی (غ بلوم هنگان بدوزن )، EWمرغ (وزن تخم
)، YD)، عمق زرده (YC)، ضریب زرده (RYAنسبت وزن زرده به وزن سفیده (، )HUو (حدهاوا، )APدرصد سفیده (، )AW)، وزن سفیده (APHسفیده AH،(pH)(هسفیدعتفاار

.)YPدرصد زرده (و)YWIعرض زرده (،)YW()، وزن زردهYPHزرده YI،(pH)شاخص زرده (،)YDMماده خشک زرده (

   
     ̅ 

  
 

                           

ای اصلی            2 1     هَلفِّ 

ّایهتغیر اصلی         1 2         

|    |  0                                                      (2)  
  ٍیژُ هقذار ٍ λ هاتریس ّوثستگی یا کٍَاریاًس،   

 هاتریس ٍاحذ است. 
از طریق  PCیا هتغیرّای ٍزى دادُ شذُ تا  PCضرایة 
 :(11( هحاسثِ شذ )3هعادلِ )

|    |    0                                                (3)  
 اًسیٍار از درصذ 90 تاالی اتخار اریهع ،PCs اًتخاب یترا

 .(25،20در ًظر گرفتِ شذ ) کل
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نتایج و بحث
برآورد میانگین، انحراف معیار، حداکثر، حداقل و ضریب 

نشان داده 1مرغ در جدول تغییرات صفات کیفیت داخلی تخم
گرم و BWSM (2360. وزن بدن هنگام بلوغ جنسی (شد

گیري شد. ارتفاع روز اندازهASM (172سن بلوغ جنسی (
مرغ ) به عنوان شاخصی از کیفیت داخلی تخمAHلبومین (آ

محاسبه HU (14/64گیري و واحد هاو (متر اندازهسانتی47/4
، AH ،AWشد. مقادیر بدست آمده براي میانگین صفات 

HU ،YI ،YW ،YWI) که 23با نتایج شهري و همکاران (
هاي بومی آذربایجان انجام دادند، براي نسل چهاردهم مرغ

بیشتر از مرغ بومی ASMابقت داشت. اما، میانگین صفت مط
مازندران و کمتر از مرغ بومی یزدي و اصفهانی بدست آمد 

در APو YW ،AW). همچنین میانگین صفات 27(
هاي بومی آذربایجان، ارزش عددي بزرگتر از نژاد خزك مرغ

کمتر از YPو AH(مرغ بومی منطقه سیستان) و صفات
) بود. 2پناه و همکاران (رش شده توسط علیهاي گزایافته

، ضریب تغییرات صفت 1همچنین با توجه به نتایج جدول
AP بیشترین و براي صفتAPH کمترین است. دلیل بیشتر

75/44بودن ضریب تغییرات براي درصد آلبومین که برابر 
آوري و درصد است را شاید بتوان مرتبط با تأثیر زمان جمع

2جدول دراري بر درصد آلبومین دانست.مدت زمان نگهد
ضرایب همبستگی پیرسون ارئه شده است. تغییرات ضریب 

بود. 98/0اي حدود صفر تا همبستگی فنوتیپی در دامنه
وAH ،YPو HUبین صفات 6/0همبستگی بیشتر از 

RYA ،YWوYC ،YP وYWI ،YP وYW ،YP و
YDM ،YP وYC ،YWI وYW ،YWI وYDM ،YWI

YC ،YDMو YD ،YDMو RYA ،YIو RYA ،YWو 
بدست AWو AW ،ADMو RYA ،APو RYA ،YCو 

هاي وجود همبستگی.که به صورت ضخیم نشان داده شدآمد
PCAتوان تجزیه و تحلیل دهنده این است که میباال نشان

»مقدارهايویژه «3در جدول را براي این صفات انجام داد. 
مرغ و برخی از صفات ت داخلی تخمکیفیمربوط به صفات 

همانطور ارائه شده است. هاي بومی آذربایجان عملکردي مرغ
از راست به چپ کاهش مقدارها شود ویژه که مشاهده می

واریانس کاهشتببیندر ویژه مقدارهاسهم همچنین،یابدمی
84/31،سهمبیشترین اول با مقدار بدین ترتیب ویژه .یابدمی

34/21مقدار دوم تنهاویژه وواریانس فنوتیپی از کلدرصد 
چنانچه در . ندکتبیین میاز کل واریانس فنوتیپی را درصد 
بین صفاتی که در مولفه شود همبستگیمشاهده می3جدول 

بیشتریندوممولفه اول بیشترین ضریب را دارند زیاد است. 
اول مولفهتوسط) که34/21(%دادههامجموعهنسریاوا

باید توجه کرد صفاتی که .کندتبیین میرااستنشدهسبهمحا

با مولفه اول همبستگی باالیی دارند با مولفه دوم همبستگی 
کند ها نیز صدق میبراي سایر مولفهقاعده این .زیادي ندارند

هاي سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم به مولفه).10(
درصد از 78/3و 74/4، 81/5، 0/6، 29/7، 41/9ترتیب 

اما در کل هشت مولفه اول کنند.واریانس کل را تبیین می
هاي دهند. مولفهدرصد از کل واریانس را توضیح می21/90

اصلی دیگر مقدار واریانس خیلی کم و نزدیک به صفر را 
متغیر براي 18کنند، بنابراین به جاي اینکه از تبیین می

اول که PCت از هشت توضیح تغییرات استفاده شود، بهتر اس
با .کنند، استفاده شودبیشترین تغییرات فنوتیپی را ایجاد می

این کار انجام محاسبات آسان و نتایج بهتري با صرف وقت و 
هشت مولفه اصلی اول بنابراین.آیدهزینه کمتر بدست می

براي ارزیابی ژنتیکی و تعیین شاخص انتخاب براي بهبود 
هاي بومی آذربایجان مرغتخملی داخژنتیکی صفات کیفیت

تواند استفاده شود.می
مرغ صفات کیفیت داخلی تخمژهیويبردارها4جدول در 

هاي بومی آذربایجان و در و برخی از صفات عملکردي مرغ
همبستگی بین صفات کیفیت داخلی بیضراشکل یک 

با بومی هاي رخی از صفات عملکردي مرغمرغ و بتخم
با صفات 4در جدول .داده شدنشانهاي اصلیمولفه

مولفه اولدر اند.نشان داده شدهضخیمبصورت بیشترین تأثیر
RYAو YWI ،YP،YW ،YDM ،YCصفت شاملشش

ه اول با توان گفت مولفمیهستند کهاز تأثیر گذارترین صفات 
ینمرغ است، بیشترزرده تخممتغیرهایی که مربوط به صفات

مولفه ) در39/0ضریب (بیشترین با زن زرده دارد. ورا ارتباط 
هاي مرغیعنی تخم.از تأثیر گذاري بیشتري برخوردار استاول 

. بدین ترتیب با کیفیت باال داراي وزن زرده بیشتري هستند
متغیرهاي اصلی همبستگی اکثرتوان چنین اظهار کرد که می

، ASMبجز براي دهند،مولفه اصلی اول را نشان میزیاد با 
ADM ،AW ،YW ،YPH ،YC ،YI،YD ،APH ، که

در مولفه اصلی دوم ضرایب .ستو یا صفر اارتباط منفی 
و AP،HU ،YI ،AWهمبستگی بجز براي متغیرهاي اصلی

AHي دوم کم است، در واقع فقط این پنج متغیر براي مولفه
که ارزش باالیی دارند داراي هاییمرغیعنی .مهم هستند

واحد هاو، وزن سفیده، ارتفاع آلبومین و شاخص درصد سفیده، 
توان گفت مولفه دوم بیشتر با زرده باالیی نیز هستند و می

سومین در هاي مربوط به سفیده در ارتباط است.گیرياندازه
. از بیشترین تأثیر را دارندYDو AW ،ADM ،YIمولفه 

وYI ،YDشودیمشاهده میکطرفی با توجه به شکل 
AWتوان گفت میکه همبستگی باالیی با مولفه سوم دارند

.مولفه سوم با این سه متغیر اصلی بیشترین ارتباط را دارد
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هاي بومی آذربایجان صفات عملکردي مرغاز و برخی مرغ مضرایب همبستگی پیرسون صفات کیفیت داخلی تخ-2جدول 
Table 2. Pearson correlation coefficients of internal quality of eggs and some performance traits of Azerbaijan native hens.

AH ADM APH AW AP HU RYA YC YD YDM EV YI YPH YW BWSM YWI YP ASM صفات
03/0 06/0 06/0 03/0 04/0 02/0 05/0- 0 04/0- 01/0- 02/0 01/0- 06/0 01/0 07/0 02/0 06/0- 1 ASM
14/0- 11/0- 49/0 17/0- 53/0- 1/0- 98/0 68/0 21/0 71/0 45/0 12/0- 26/0 76/0 09/0 67/0* 1 YP
12/0- 21/0 51/0 19/0 31/0- 12/0- 66/0 56/0 05/0 73/0 44/0 36/0- 25/0 79/0 08/0 1 YWI
06/0- 08/0 0 09/0 07/0- 07/0- 09/0 17/0 09/0 16/0 08/0 01/0- 04/0 16/0 1 BWSM
12/0- 22/0 47/0 26/0 38/0- 13/0- 75/0 91/0 3/0 93/0 45/0 12/0- 24/0 1 YW
15/0 23/0 46/0 21/0 15/0 17/0 26/0 26/0 23/0 27/0 25/0 19/0 1 YPH
42/0 18/0 08/0- 22/0 46/0- 42/0 11/0- 11/0 81/0 06/0- 21/0- 1 YI
16/0- 02/0 36/0 05/0- 33/0- 14/0- 44/0 38/0 02/0- 35/0 1 EV
03/0- 25/0 4/0 29/0 29/0- 05/0- 7/0 85/0 33/0 1 YDM
30/0 26/0 1/0 32/0 21/0 29/0 22/0 44/0 1 YD
02/0- 25/0 42/0 3/0 29/0- 05/0- 66/0 1 YC
14/0- 11/0- 49/0 18/0- 54/0- 09/0- 1 RYA
96/0 23/0 04/0- 24/0 47/0 1 HU
50/0 50/0 12/0- 62/0 1 AP
32/0 77/0 13/0 1 AW
06/0- 16/0 1 APH
29/0 1 ADM
1 AH

)، نسبت وزن زرده به YC)، ضریب زرده (YDعمق زرده (،)YDMخشک زرده (ماده ،)EVمرغ (حجم تخم)،YIشاخص زرده (، )YPHزرده YW،(pH)(وزن زرده،)BWSMجنسی (غ بلوم هنگانبدوزن ، )YWIعرض زرده (، )YPدرصد زرده ()، ASMجنسی (غ سن بلو
.)AH(هسفیدعتفاارو)ADMه خشک آلبومین (ماد)،APHسفیده AW(،pH)وزن سفیده (، )APدرصد سفیده (، )HUو (حدهاوا، )HUو (حدهاوا)، RYAوزن سفیده (

بین صفات به صورت ضخیم نشان داده شده است.6/0همبستگی بیشتر از 

هاي بومی آذربایجانمرغ و برخی از صفات عملکردي مرغمقادیر ویژه صفات کیفیت داخلی تخم- 3جدول
performanc traits of  Azerbaijan native hensEigenvalue of  internal quality of eggs and some.3Table

PC1PC2PC3PC4PC5PC6PC7PC8PC9PC10PC11PC12PC13PC14PC15PC16PC17PC18
73/584/369/131/108/105/185/068/048/038/029/028/012/008/005/004/003/002/0مقدارویژه

84/3134/2141/97/29681/574/478/365/211/26/155/166/046/03/021/015/01/0(%)واریانس تبیین شده 
84/3118/5359/6288/6987/7569/8143/8621/9086/9296/9457/9612/9878/9823/9953/9974/999/99100واریانس تجمعی (%)

1PC 18تاPC ند.دهیمحیتوضراکلانسیوارازيددرصمولفه هاي اصلی واریانس هستند که

پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 
17

 /
پاییز

1396
............................................................................................
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و با کاهش HUو AHمولفه چهارم با افزایش 
BWSMوYDهایی که یابد. براي سیستمافزایش می

ومی مد نظر آنهاست و هاي بافزایش باروري و تولید مثل مرغ
با اهداف تولید مثلی رابطه BWSMصفت از طرفی چون

رکیب خطی مولفه چهارم است که از تعکس دارد، بهتر 
، ششم و YPHپنجم، ). در مولفه18،23،27استفاده کنند (

با بیشترین ضرایب APHو در مولفه هشتم BWSMهفتم 
هاي بین همبستگی،همبستگی تأثیر زیادي دارند. به تدریج

ها و متغیرهاي اصلی و همچنین ضرایب وزنی متغیرها مولفه
در طوري کههیابد بیهاي اصلی کاهش مبر روي مولفه

PC18 .نیبنابراتمام متغیرها ضرایبی برابر صفر داشتند
گرفتهقراررهایمتغازگروهکدامدرنکهیابراساسواناتیح

در این ). 18(صفتنوع براساسنهشوندیمانتخابباشند،
کهدارد،وزنیهشت ضرایبتنهاشاخص انتخابمورد،

18شاخص انتخاب باانی کهزمدر مقایسه باتخمین آن را
وقتی ضرایب همبستگی کند.تسهیل میصفت انجام شود،

موجب ظهور متغیرهاي همبسته و با استبین متغیرها بیشتر 

شود. ولی اینکه در هاي اصلی میتأثیر زیاد بر روي مولفه
ها کدام متغیر تأثیر دارد این به همبستگی کدامیک از مولفه

و متغیرهاي اصلی بستگی دارد. وقتی هاي اصلی مولفهبین 
کند، ضریب متغیري اي که واریانس زیادي را تبیین میمولفه

برابر صفر داشته باشد، این نشان از همبستگی باال بین مولفه 
اصلی و متغیر مورد نظر است. ولی وقتی تبیین واریانس توسط 

یابد، صحت این گفته نیز کاهش ها رفته رفته کاهش میمولفه
دهد که همبستگی بین مولفه اصلی نشان می1شکل .یابدمی

YDوAW ،RYA ،YW ،YPH ،YI ،YCدوم و متغیرهاي 
دهنده ایی که مقدار صفر را دارند، نشانزیاد است. متغیره

)، ولی متغیر 4(ها استراستایی شدید بین متغیرها و مولفههم
ASMهم ضریب برابر صفر و هم همبستگی صفر را نشان

،استصفریاصليهامولفهنیبارتباطکهئیآنجاازدهد. می
پاسخی اصلهايمولفهازکیهريبراواناتیحانتخاب
نخواهد کرد جادیایاصليهامولفهگریدنظرازهمبسته

)18(.

جانهاي بومی آذربایمرغ و برخی از صفات عملکردي مرغکیفیت داخلی تخمبردارهاي ویژه صفات -4جدول 
Table 4. Eigenvalue of internal quality of eggs and some performanc traits of native chickens in Azerbaijan

PC8 PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 هامولفه
صفات  

21/0- 65/0 53/0 33/0 35/0- 09/0 1/0 06/0 BWSM

07/0 62/0- 45/0 6/0 09/0 17/0 02/0 0 ASM

09/0 07/0- 18/0- 19/0 3/0- 08/0 1/0- 22/0 EV

08/0- 02/0- 06/0 16/0- 17/0 22/0 05/0- 34/0 YWI

11/0- 01/0- 03/0 02/0- 1/0 24/0- 12/0- 36/0 YP

02/0 08/0- 09/0 15/0- 12/0- 08/0 01/0- 39/0 YW

24/0- 2/0 34/0- 45/0 25/0 01/0 18/0 17/0 YPH

09/0 07/0- 18/0- 19/0 3/0- 42/0- 35/0 01/0- YI

05/0- 1/0- 11/0 17/0- 13/0- 06/0 02/0 38/0 YDM

1/0 11/0- 12/0- 11/0 35/0- 36/0- 3/0 15/0 YD

07/0 1/0- 04/0 07/0- 23/0- 03/0- 07/0 36/0 YC

12/0- 01/0- 03/0 01/0- 11/0 25/0- 12/0- 35/0 RYA

04/0 08/0 31/0 15/0- 42/0 24/0- 37/0 0 HU

05/0- 05/0 14/0- 02/0 03/0 19/0 41/0 13/0- AP

01/0 04/0- 05/0- 13/0- 15/0- 41/0 37/0 09/0 AW

26/0- 05/0 31/0- 28/0 3/0 1/0 02/0 25/0 APH

07/0 0 06/0- 08/0- 08/0- 42/0 33/0 1/0 ADM

05/0 07/0 33/0 17/0- 37/0 19/0- 39/0 0 AH

شاخص ، )YPHزرده YW( ،pH)(وزن زرده، )YPدرصد زرده () ،YWIعرض زرده (،)EVمرغ (حجم تخم)، ASMجنسی (غ سن بلو،)BWSMجنسی (غ بلوم هنگان بدوزن 
، )AWن سفیده (وز، )APدرصد سفیده (، )HUو (هاحد)، واRYAنسبت وزن زرده به وزن سفیده ()،YCریب زرده (ض)، YDعمق زرده (، )YDMماده خشک زرده (، )YIزرده (

pH) سفیدهAPH) ماده خشک آلبومین ،(ADM(هسفیدعتفاارو)AH(.
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هاي اصلیگذار با مولفههاي تخممرغمرغ و برخی از صفات عملکرديتخمهمبستگی بین صفات کیفیت داخلی-1شکل 
.هاي بومی آذربایجانمرغتخم

سفیده AH( ،pH(هسفیدعتفاارو)ADMماده خشک آلبومین (،)EVمرغ (حجم تخم)، ASM(جنسی غ سن بلو،)BWSMجنسی (غ بلوم هنگان بدوزن 
)APH) وزن سفیده ،(AW( ،) درصد سفیدهAP( ،هاحدوا) وHU(،) نسبت وزن زرده به وزن سفیدهRYA،() درصد زردهYP( ،) عرض زردهYWIوزن زرده (

)YW(   ،pH) زردهYPH( ،) شاخص زردهYI( ،ماده خشک ز) ردهYDM( ،) عمق زردهYD ،(ض) ریب زردهYC(.
Figure 1. Correlation between internal quality of eggs and some performance traits with the principal components of

Azerbaijani native hens

هاي اصلی یک ابزار جالب براي تجزیه و تحلیل مولفه
در یک گروه از صفات ونس استارزیابی و درك کل واریا

مورد بررسی کاهش شدید در تعداد صفات باعثهمبسته، 
در شاخص توانداستفاده از این روش می،شود، بنابراینمی

مناسب باشد. اعمال روش هاي پرورش مرغبرنامهانتخاب
PCAدهد که متغییرهاي بر روي صفات ذکر شده نشان می
YW ،YDM ،YC ،YP ،RYA ،YWI،AP ،AH ،AW و
HU تأثیر زیادي بر واریانس فنوتیپی مجموع صفات مورد

تواند در تجزیه و بررسی دارند. بنابراین این روش می
هاي ژنتیکی چند صفته کمک شایانی براي کاهش تحلیل

هاي محاسباتی و سرعت ارزیابی ژنتیکی صفات کرده هزینه
ینه کمتر و هاي اصالحی طیور با صرف هزکه در نتیجه برنامه

رسد.دقت بیشتر به انجام می

تشکر و قدردانی
هاي مرکز بدین وسیله نویسندگان مقاله از مساعدت

کمال تشکر و ،هاي بومی آذربایجان غربیاصالح نژاد مرغ
قدردانی را دارد.
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Abstract
One of the main problems of multiple-trait genetic evaluation in poultry breeding is high

computing costs. Principal components analysis (PCA) is a method for reducing the number of
traits in correlated trait analysis. The aim of the present study was to determine the most
effective principal components (PCs) of internal egg quality and some performance traits of
Azarbayjan native chickens. Records were measured from 1500 native hens, including body
weight at sexual maturity (BWSM), age at first egg production (ASM), egg volume (EV), yolk
percent (YP), yolk width (YWI), yolk weight (YW), yolk Index (YI), yolk dry matter (YDM),
yolk depth (YD), yolk pH (YPH), yolk coefficient (YC), the ratio of yolk weight to albumen
weight (RYA), albumen percent (AP), Hough Unit (HU), albumen pH (APH), albumen height
(AH), albumen dry matter (ADM), albumen weight (AW). Descriptive statistics, phenotypic
Pearson coefficients and principal components analysis were evaluated using SAS software. The
results showed that the range of Pearson correlation coefficients for phenotypic traits varied
from zero to 0.98. The correlation coefficients more than 0.6 between HU and AH, YP and
RYA, YW and YC, YP and YWI, YP and YW, YP and YDM, YP and YC ،YWI and YW, YWI
and YDM, YWI and RYA, YW and RYA, YI and YD, YDM and YC, YDM and RYA, YC and
RYA, AP and AW, and ADM and AW were evaluated. The PCA analysis showed that the eight
first principal components explained about 90.21% of the total variation of internal egg quality
traits. Using PCA in internal egg quality, BWSM and ASM showed that YW, YDM, YC, YP,
RYA, YWI, AP, AH, AW and HU have great impact on the total phenotypic variance. So, this
method can be used for internal egg quality and performance trait analysis of native hens and
can reduce computing costs and time of genetic evaluation of multiple traits.

Keywords: Eigenvalue, Internal egg quality, Multiple-traits, Pearson correlation, Principal
components
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