
 وزارت جهادكشاورزي
 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور
 
 
 

 يبا استفاده از اطالعات شجره اي در مرغان بوم يمثل ديو تول يديصفات تول يبر رو خوني¬هم ريبرآورد تاث عنوان پروژه:
 رانيا

  :پروژه شماره مصوب
 سعيد اسماعيل خانيان ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:اختصاص به پروژهخانوادگي مجري مسئول) نام و نام

 .علي اكبر  قره داغي ،يشعله قربان خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام
 :ناظرانخانوادگي و نامنام

زارع، حبيب  اميني، خانوادگي مشاور)ان(: عليرضا  پايدار، مهدي  فقيه زاده، رضا  چهار وطني، كاظم  طوسي، عباس  و نامنام
 كورش  اغنيا نژاد مهرجردي

 
 ايستگاه هاي اصالح نژاد مرغ بومي كشور و موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا : 

  1/6/97: :تاريخ شروع

 سال 3 مدت اجرا :
 ناشر: 

 تاريخ انتشار: 
 ي كشاورزي به ثبت رسيده است. در مركز اطالعات و مدارك علم 61607با شماره       3/3/1401اين اثر در مورخ 
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 چكيده : 

هاي بومي مراكز تکثير و اصالح نژاد مرغ بومي بود. در اين خوني و تأثير آن بر صفات اقتصادي مهم در مرغ¬هدف از پژوهش حاضر برآورد مقدار ضريب هم

پرنده كه طي  61563هاي  ايستگاه اصالح نژادي مرغ بومي اصفهان و داده( در نسل 21)1397تا  1374هاي  پرنده كه طي سال 97272هاي  تحقيق از داده

سل 21) 1396تا  1373هاي  سال صالح نژادي مرغ بومي آذربايجان غربي، ن ستگاه ا سل( در  15) 1396تا  1380 يسال ها يپرنده كه ط 57400( در اي ن

صالح نژاد ستگاهيا سل( در ا 12) 1396تا  1385 يسال ها يپرنده كه ط 38489 يو داده ها زدي يمرغ بوم يا صالح نژاد ستگاهين سان  يمرغ بوم يا خرا

 يسال ها يپرنده كه ط 63250 يمازندران و داده ها يمرغ بوم ياصالح نژاد ستگاهينسل( در ا 26)1397تا  1368 يسال ها يپرنده كه ط 81175ي، رضو

سل( در ا 25)1397تا  1369 صالح نژاد ستگاهين شده بودند، جمع رسفا يمرغ بوم يا ضريب هم آوري  شد.  ستفاده  ستفاده از نرم افزار ¬ا خوني هر پرنده با ا

CFC  وزن  نيانگيهفتة اول توليد(، م 12، تعداد تخم مرغ )در يوزن بلوغ جنس ،يسن بلوغ جنس ،يهفتگ 12و  8 ،يروزگ 1محاسبه و تاثير صفات )وزن بدن

نتايج تجزيه و تحليل  برآورد شططد.  WOMBATخوني فردي و مادري توسططن نرم افزار ¬( از همتخم مرغ ني( و وزن اول32و  30،28 تخم مرغ )در هفته

 درصد( در ايستگاه مرغ بومي 31/89خون )¬پرنده هم 54981درصد( در ايستگاه مرغ بومي اصفهان و  48/79خون )¬پرنده هم 77313شجره نشان داد، تعداد

 يمرغ بوم سططتگاهيدرصططد( در ا 88/56) خون¬پرنده هم 21892و  زدي يمرغ بوم سططتگاهيدرصططد( در ا 79) خون¬مپرنده ه 45351تعداد آذربايجان غربي، 

ضو سان ر صد( در ا 73) خون¬پرنده هم 59075تعداد  ي، خرا صد( در ا 64) خون¬پرنده هم 40184مازندران و  يمرغ بوم ستگاهيدر  يمرغ بوم ستگاهيدر

ضريب هموجود دارد. فارس ستگاه( 035/0و 044/0 و مادري ) خوني فردي¬ميانگين  صفهان  در اي ستگاه  ( 05/0و 06/0و)ا و 03/0) آذربايجان غربي، در اي

برآورد شدند.  فارس ستگاهي(در ا 020/0و 023/0مازندران و) ستگاهي( در ا036/0و 044/0) ي، خراسان رضو ستگاهي( در ا 01/0و 02/0و) زدي ستگاهي( در ا02/0

شي از سروي نا صد افزايش هم خوني به ازاي يک¬هم پ صفات ¬در صفهان براي  ستگاه ا سن بلوغ  ،يهفتگ 12و  8 ،يروزگ 1وزن بدن در خوني پرندگان اي

، -008/0 بيبه ترت تخم مرغ ني( و وزن اول32و  30،28 وزن تخم مرغ )در هفته نيانگيهفتة اول توليد(، م 12، تعداد تخم مرغ )در يوزن بلوغ جنسطط ،يجنسطط

، -22/1، 12/0، -49/2،  -52/1، -04/0 بيبه ترتبراي همان صفات آذربايجان غربي بودند. ايستگاه  06/0و  02/0، -13/0، -97/3، 23/0، -51/3،  -52/2

به  ياسططان رضططوخر سططتگاهيا،  -05/0و  -05/0، -14/0، -27/2، 16/0، -53/1،  -69/0، 0003/0 بيبه ترتنيز  زدي سططتگاهيا.  -01/0و  -02/0،  -01/0

 -03/0، -18/0، -11/0، 31/0، -04/2،  -32/1، 02/0 بيمازندران به ترت ستگاهيا،  -02/0و  -05/0،  08/0، 05/1، 19/0، -17/1،  -51/0، -04/0 بيرتت

دهد كه علي رغم ¬مينشطططان  پژوهش نيا جينتابودند.  08/0و  -01/0،  -07/0، 27/0، 38/0، -14/2،  -07/1، 02/0 بيفارس به ترت  سطططتگاهيا، 03/0و 

سل باال ولي بدليل  سته بودن جمعيت و تعداد ن سته بودن هر يک از جمعيتها پرندگان ¬ميزان همشده  كنترل يها زشيآمب ست. گرچه بدليل ب خوني پايين ا

ي پايين مي باشططد و لذا مي توان اميد خون¬( ولي با كنترل آميزشططها و دقت در عمليات ثبت شططجره  و نحوه آميزش، هم%75خون وجود دارند ) حدوود ¬هم

 خوني اثرات نامطلوبي روي گله ايجاد ننموده است.¬داشت كه هم

 خوني، شجره، صفات اقتصادي، ايستگاه اصالح نژاد¬مرغ بومي، هم،  كليد واژه ها :


