
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور 

 

با استفاده از اطالعات شجره اي در  بر روي صفات توليدي و توليد مثلي همخونيتاثير برآورد  عنوان پروژه: -

 اصفهان و آذربايجان غربيمرغان بومي استان 

 950148-9008-005-13-13-12 :پروژه شماره مصوب -

  ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 شعله قربانی خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 سونيا زكي زاده – خانيان اسماعيل سعيد خانوادگي همكاران:نام و نام -

ايستگاه هاي اصالح نژاد مرغ بومي اصفهان و آذربايجان غربي و موسسه تحقيقات علوم دامي محل اجرا :  -

 كشور

 1/4/95تاريخ شروع : -

 سال 3 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           60978با شماره         28/10/1400اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

اصفهان هدف از پژوهش حاضر برآورد مقدار ضريب همخوني و تأثير آن بر صفات اقتصادي مهم در مرغهاي بومي 

( در ايستگاه نسل 21)1397تا  1374هاي  پرنده كه طي سال 97272هاي  بود. در اين تحقيق از داده و آذربايجان غربي

( در ايستگاه نسل 21)1396تا  1373هاي  ي سالپرنده كه ط 61563هاي  و داده اصفهاناصالح نژادي مرغ بومي 

با استفاده از  پرندهضريب همخوني هر . استفاده شد آوري شده بودند، جمع آذربايجان غربياصالح نژادي مرغ بومي 

نتايج تجزيه و  برآورد شد.  WOMBATصفات از همخوني فردي و مادري توسط نرم افزار  تاثيرو  CFCنرم افزار 

پرنده  54981و  اصفهاندرصد( در ايستگاه مرغ بومي  48/79پرنده همخون ) 77313نشان داد، تعداد تحليل شجره

و مادري  ميانگين ضريب همخوني فردي وجود دارد.  آذربايجان غربي درصد( در ايستگاه مرغ بومي 31/89همخون )

به ترتيب، برآورد شدند. پسروي  غربيآذربايجان در ايستگاه  ( 05/0و 06/0و) اصفهان در ايستگاه( 035/0و 044/0 )

 ،يروزگ 1وزن بدن در براي صفات  اصفهاندرصد افزايش همخوني پرندگان ايستگاه  ناشي از همخوني به ازاي يک

وزن تخم مرغ  نيانگيهفتة اول توليد(، م 12، تعداد تخم مرغ )در يوزن بلوغ جنس ،يسن بلوغ جنس ،يهفتگ 12و  8

 06/0و  02/0، -13/0، -97/3، 23/0، -51/3،  -52/2، -008/0 بيبه ترت تخم مرغ نيوزن اول( و 32و  30،28 )در هفته

براي صفات  آذربايجان غربيدرصد افزايش همخوني پرندگان ايستگاه  بودند. پسروي ناشي از همخوني به ازاي يک

هفتة اول توليد(،  12غ )در ، تعداد تخم مريوزن بلوغ جنس ،يسن بلوغ جنس ،يهفتگ 12و  8 ،يروزگ 1وزن بدن در 

-22/1، 12/0، -49/2،  -52/1، -04/0 بيبه ترت تخم مرغ ني( و وزن اول32و  30،28 وزن تخم مرغ )در هفته نيانگيم

و  اصفهانجمعيت بسته ايستگاه مرغ بومي نشان داد كه در  پژوهش نيا جينتابودند.  -01/0و  -02/0،  -01/0، 

جمعيت نشان داد كه در  پژوهش نيا جينتاميزان همخوني پايين بود. شده  كنترل يها زشيآمبه دليل ، آذربايجان غربي

اين در ميزان همخوني پايين بود. شده  كنترل يهازشيآمبه دليل ، اصفهان و آذربايجان غربيبسته ايستگاه مرغ بومي 

در جهت كاهش  هاي كنترل شدهانجام آميزشبا  يتوانم اما باشد،ميغيرهمخون تقريباً غيرممكن  پرنده، نبود هاجمعيت

 .كرد اقدام ناشي از همخوني نامطلوب ياثرات احتمال

، مرغهاي بومي اصفهان، جمعيت همخون، پسروي همخوني، مرغهاي بومي اقتصاديصفات  كليد واژه ها :

 آذربايجان غربي


