
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور  

 

با استفاده از اطالعات  مثليبر روي صفات توليدي و توليد همخونيتاثير برآورد  عنوان پروژه: -

 مازندرانو فارسبومي استان  يمرغهادر  ايشجره

 12-13-13-007-95008-950150 :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 -

 آرپناهي عبدالهي رستم - خانيان اسماعيل سعيد خانوادگي همكاران:نام و نام -

هاياصالح نژاد مرغ بومي مازندران و فارس و موسسه تحقيقات علوم دامي ¬ايستگاهمحل اجرا :  -

 كشور

 1/4/95تاريخ شروع : -

 سال 3 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز          60979 با 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.

 

 
 
 
 
 



 چكيده 

جلوگيري . بنابراين برخوردار است ييباال تياز اهمبومي به دليل بسته بودن جمعيت، نژاد مرغهاي اصالحكنترل همخوني در ايستگاه

هدف از پژوهش  ، يک استراتژي بنيادي در راستاي افزايش بهره وري به شمار مي رود.هاايستگاهاين همخوني در  پسروي ناشي ازاز 

 ق از دادهو تأثير آن بر صفات اقتصادي مهم در مرغهاي بومي مازندران و فارس بود. در اين تحقيهمخونيحاضر برآورد مقدار ضريب 

پرنده كه  63250هاي  و داد نژادي مرغ بومي مازندران( در ايستگاه اصالحنسل 26)1397تا  1368هاي  پرنده كه طي سال 81175هاي 

هر همخونياستفاده شد. ضريب  آوري شده بودند، جمعنژادي مرغ بومي فارس ( در ايستگاه اصالحنسل 25)1397تا  1369هاي  طي سال

 59075برآورد شدند. نتايج تجزيه و تحليل شجره، تعداد   WOMBATو پارامترهاي ژنتيكي با نرم افزار  CFCپرنده با استفاده از نرم افزار 

 درصد( در ايستگاه مرغ بومي فارس را نشان داد. 64پرنده همخون ) 40184درصد( در ايستگاه مرغ بومي مازندران و  73پرنده همخون )

( به ترتيب، برآورد  020/0و 023/0در ايستگاه فارس ) ( و036/0و 044/0 و مادري ) فرديهمخونيميانگين ضريب  اه مازندراندر ايستگ

 8 ،يروزگ 1وزن بدن در ايستگاه مازندران براي صفات  درصد افزايش همخوني پرندگان شدند. پسروي ناشي از همخوني به ازاي يک

( 32و  30،28 وزن تخم مرغ )در هفته نيانگيهفتة اول توليد(، م 12، تعداد تخم مرغ )در يلوغ جنسوزن ب ،يسن بلوغ جنس ،يهفتگ 12و 

بودند. پسروي ناشي از همخوني به ازاي  03/0و  -03/0، -18/0، -11/0، 31/0، -04/2،  -32/1، 02/0 بيبه ترت تخم مرغ نيو وزن اول

وزن بلوغ  ،يسن بلوغ جنس ،يهفتگ 12و  8 ،يروزگ 1وزن بدن در صفات  درصد افزايش همخوني پرندگان ايستگاه  فارس براي يک

، 02/0 بيبه ترت تخم مرغ ني( و وزن اول32و  30،28 وزن تخم مرغ )در هفته نيانگيهفتة اول توليد(، م 12، تعداد تخم مرغ )در يجنس

مرغ  اصالح نژاد جمعيت بسته ايستگاهنشان داد كه در  پژوهش نيا جينتابودند.  08/0و  -01/0،  -07/0، 27/0، 38/0، -14/2،  -07/1

 پرندهنبود  بسته تحت انتخاب ژنتيكي،  جمعيت ريکدپايين بود. همخون ميزان شده  كنترل يهازشيآمبه دليل ، بومي مازندران و فارس

در جهت  هاي كنترل شدهانجام آميزشبا  گفت كه يتوانم با نتايج بدست آمده از اين تحقيق اما باشد،ميغيرهمخون تقريباً غيرممكن 

 .كرد اقدامهمخونيمي توان ناشي از  نامطلوب يكاهش اثرات احتمال
 

 بومي فارسبومي مازندران، مرغهايهمخوني، مرغهاي، جمعيت همخون، پسروي اقتصاديصفات  كليد واژه ها :

 

 

 

 
 


