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   مقدمه

با  المللیبین با وجود اینکه صنعت پرورش طیور در تجارت

د و گیرصنایع پُرسودی مانند صنعت نفت در یک ردیف قرار می

اهمیت استراتژیک آن در امنیت غذایی و توسعه کشاورزی پایدار 

 رغمیعلایران در کشور ثابت شده است، با این وجود این صنعت 

 یرز فقدان بامچنان اندازها، هدر چشم دولتی هاییتحما

 به مسائل نگریی، عدم مدیریت منسجم و پایدار، سطحهاساخت

. مواجه است هایزیردر برنامه بندییتفقدان اولو و و کالن اییهپا

ادی نژهایی با رویکرد اصالحیستگاهای مختلف ایران هااستاندر 

یس و مشغول به رکوردگیری و فعالیت هستند، امّا تأسمرغ بومی 

 یر ژنتیکی طیور کشورذخااید توجه داشت که سنجش وضعیت ب

ترین گام برای تدوین یک برنامه اصالحی کارآمد عنوان مهم به

بایستی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که ایجاد یک جمعیت پایه با 

 ست. ا نژاد مرغان بومیین مرحله در اصالحترمهمتنوع ژنتیکی باال 

نژادی، تعیین هدف اصالحهای اولین گام در برنامه

نژاد که بسته به نوع تولید متغیر و همچنین تعیین صفات اصالح

در مرحلۀ  1باشد. با توجه به شکل مهم در هر بخش تولیدی می

های مربوط به عملکرد و آوری دادهبعد، بحث رکوردگیری، جمع

شود که یکی از عناصر مهم برای همچنین ثبت شجره مطرح می

ای باشند. در مرحلۀ بعد اطالعات شجرهی پیش رو میهاارزیابی

ته گیرند. ناگفها جهت ارزیابی مورد استفاده قرار میو فردی پرنده

باشد؛ نماند که مدل آماری مناسب نیز در این فرآیند مؤثر می

عالوه بر این استفاده از اطالعات ژنومی فرآیند ارزیابی ژنتیکی و 

یشرفت ژنتیکی را افزایش داده است. تر کرده و پانتخاب را سریع

هایی که اصالحی افراد و خویشاوندان، پرنده پس از برآورد ارزش

ارزش اصالحی باالیی دارند به عنوان والد برای آمیزش و تولید 

گردند. پس از انتخاب افراد برگزیده نسل بعد انتخاب می

های آمیزشی متناسب شامل این که کدام خروس با استراتژی

باشد. هر یک از ها تالقی داده شود، میدام گروه از مرغک

های آمیزشی مزایا و معایب خاص خود را دارد که در استراتژی

بعدی، بررسی میزان  مرحله گیرند.ادامه مورد بحث قرار می

پیشرفت ژنتیکی و پاسخ به انتخاب است. میزان رشد ژنتیکی با 

ا ستقیم داشته ولی بو صحت انتخاب رابطه م انتخاب شدت تنوع،

های بومی به علت فاصلۀ در مرغ فاصله نسلی رابطه عکس دارد.

ابی یهای صورت گرفته در توالینسلی کوتاه و همچنین پیشرفت

DNA ه تر شدن فاصلۀ نسلی شدو انتخاب ژنومیک که باعث کوتاه

توان انتظار پیشرفت ژنتیکی قابل توجهی را داشت و در است، می

نژادی از لحاظ میزان دستیابی به اهداف امه اصالحآخر، هر برن

 ,Haris et al., 1984; Bourdonشود )شده ارزیابی میتعیین

2000.) 

 
 (1931و محمودی،  سوی اجرای آن )مرادیاننژادی و حرکت به های مختلف تعریف اهداف اصالحگام -1شکل 

گرفته بر هوی  نژادی انجرماصهح  ای از کهرهاهرینمونهه

 جهرنده  بومیاری مرغ

 این بومی هایمرغ غنا، کشور در نژادیاصالح برنامه یک در

 ند.کرد پیدا تالقی فرانسه کشور از وارد شده نژاد یک با کشور

نتاج حاصل از تالقی دورجفتی صورت گرفته از  سپس در نهایت

 و مرغتخم وزن مرغ،تخم تولید اقتصادی میزانصفت  سه لحاظ

 جنتای از. گردید مقایسه بومی هایمرغ با غذایی تبدیل ضریب

 مرغتخم وزن و مرغتخم روزانه تولید شد که مشاهده هامقایسه

 همچنین. است پیدا کرده افزایش بومی هایمرغ به نسبت

 مصرف و بومی هایمرغ سازگاری که کردند مشاهده متخصصین

 ,.Osei-Amponsah et al)است  بیشتر هادوره به نسبت غذاکم 

 نژادیاصالح هایبرنامه بنگالدش کشور در (. همچنین 2015

فته گر صورت عملکرد بردن باال برای بومی هایمرغ روی بر زیادی

 و سفید نژادهای با بومی هایمرغ هابرنامه این از در یکی است.
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 القیت از این حاصل نتاج که کردند پیدا تالقی سفید کورنیش

 ینژادیک برنامه اصالح در همچنین. داشتند را عملکرد بهترین

 با بومی هایمرغ و شدند حذف بومی هایخروس دیگر،

 عملکرد بهبود که شدند داده آمیزش نژاد ردآیلندرد هایخروس

داشت را به دنبال  و میر مرگ کاهش و سازگاری رشد، صفات در

(Faruque et al., 2017در .) برای های بومیمرغ اوگاندا کشور 

مختلف با نژاد بومی هند  هایاقلیم با میزان سازگاری مشاهده

اد نتایج نشان د شدند؛فرستاده  کشور نقاط مختلف به آمیزش و

 به نسبت بهتری عملکرد مناطق همۀ در های دورگکه مرغ

ترکیه متخصصان  کشور در همچنین،. دارند محلی هایمرغ

 خارجی، نژادهای با بومی هایمرغ مکرر هایبا تالقی نژاداصالح

 آتاکس نام موفق به تولید سویۀ جدیدی به سال 11-11 طی

است  041-011 بین سالیانه آن گذاریتخم میزان که شدند

(Putra et al., 2021). 

 (Base population)جمعیت پریه 

 انتخاب که در بر مبتنی نژادیاصالح موفقیت یک برنامه

اقتصادی حیوان و با هدف افزایش بازده محصول  راستای پتانسیل

تولیدی آن باشد، در نهایت موجب افزایش ارزش ژنتیکی آن نژاد 

گردد. بنابراین، ایجاد یک جمعیت پایه با ارزش اقتصادی باال، می

 پایه جمعیت ایجاد سودآوری آن نژاد را نیز تضمین خواهد کرد.

 زیادی بوده هایروش شامل نژادیاصالح هایبرنامه شروع برای

 زا دارد. استفاده نژادیاصالح برنامه به بستگی روش هر و انتخاب

لوگیری ج باعث تواندیم باال ژنتیکی تنوع و با بزرگ جمعیت یک

 هب را انتخاب به پاسخ و ی شودخونهمناشی از  اُفت زود هنگام از

 توانمی پایه جمعیت ایجاد برای ین،. همچنبرساند مقدار ینبهتر

 هایجمعیت و نژاد از مساوی هاینسبت تالقی و انتخاب از

 بر مبنای تواندمی انتخاب این که کرد استفاده نیز مختلف

 دمع صورت در پایان، در. باشد مختلف جغرافیایی مناطق هاینژاد

 و انتخاب برای نیاز مورد تجربی هایداده و اطالعات به دسترسی

 هاینژاد افراد ژنتیکی اطالعات از توانمی پایه، جمعیت تشکیل

رتی صو در. نمود استفاده برگزیده نژاد افراد انتخاب برای مطلوب

 جمعیت ایجاد نباشد، برای دسترس در نیز اطالعات همین که

 رد. قرار داد استفاده مورد را تصادفی انتخاب روش توانمی پایه

 دنبو کم که داشت توجه نکته این به باید پایه جمعیت ایجاد

 نرخ ژنتیکی، تنوع کاهش موجب نهایت در جمعیت افراد تعداد

شد )مرادیان  خواهد آمیزیدرون هایتنش و آمیزیدرون باالی

گذار یانبن(.تشکیل جمعیت پایه به اثر 1931و همکاران، 

(Founder effect نسبت اندازه ،)جمعیت،  کل بهجمعیت  مؤثر

 درو  فاصله نسل و سرعت افزایش جمعیت بستگی دارد

، تر( بزرگNe) تیاندازه مؤثر جمع به دیکوچک با یهاتیجمع

 2002) داشت یاژهیتوجه و یکیتنوع ژنت کاهشمقابله با  یبرا

(Frankham,.  

 است آلایده جمعیت یک (، اندازۀNe) مؤثر جمعیت اندازۀ

 برآورده را واینبرگ -هاردی فرضیات تمام که جمعیتی یعنی)

و چنین جمعیتی با از دست دادن هتروزیگوسیتی با ( کندمی

 .رود، مطابقت داردآنچه که از یک جمعیت متعادل انتظار می

 رانش از تغییر ناشی (، تخمین میزانNeجمعیت ) یک مؤثر اندازه

 در یژنتیک یهاگونه از تصادفی برداریطریق نمونه را از ژنتیکی

 جمعیت در مؤثر سازد. اندازهممکن می محدود جمعیت یک

 به تنسب انتخاب اثربخشی و جمعیت یک در تنوع سطوح تعیین

 جمعیت اندازۀ (.Charlesworth, 2009است ) مهم بسیار رانش

 تعداد Nm آن در که کرد، بینیپیش 1معادله  با توانمی را مؤثر

 .(Kliman et al., 2008) است هاماده تعداد Nf و نرها

 = Ne جمعیت            مؤثر ه: محاسبه انداز1معادله 
𝟒𝑵𝒎𝑵𝒇

𝑵𝒎 + 𝑵𝒇
  

 نژادیتعیین ادف برنرمۀ اصح 

اد نژنژادی در اصالحاولین مرحله در شروع یک برنامه اصالح

مرغ(، های بومی تعیین هدف )به طور کلی گوشت و یا تخممرغ

ان با توباشد؛ پس از آن میتولیدی می کمیت و کیفیت عملکرد

ها و امکانات برای ترسیم نقشه برنامه یتمحدوددر نظر گرفتن 

های نژادی اقدام نمود. از آن جایی که در طراحی برنامهاصالح

ها مهم بوده و بر روی کل برنامه یتظرفنژادی شناخت اصالح

 توسعه حال دریرگذار است، در بسیاری از کشورهای تأث

 0-4های بومی به پیشرفت نژادی بر روی مرغهای اصالحبرنامه

توان با طراحی دقیق، درصدی در سال ختم گردیده است که می

های جدید این میزان را باالتر مدیریت صحیح و استفاده از روش

ر تواند فقط بهای بومی نمینژاد مرغنیز برد. برنامه و هدف اصالح

رغ متمرکز باشد و اهداف باید دامنه مروی تولید گوشت یا تخم

ای نژاد برمثال، اصالح طور بهوسیعی برای شروع داشته باشند؛ 

های مختلف موجود در کشور، تولید یماقلمقاومت در برابر سرما یا 

ی دریافت غذای کمتر که باعث کاهش ازا درمرغ بیشتر تخم

ت چرای هایی که قدرنژاد مرغشود یا اصالحهزینه نگهداری می

تری داشته و نیاز به خوراک مکمل کمتری دارند یقو
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(Kinghorn, 1999علی .)های بومی در صنعت رغم اهمیت مرغ

محقق  کامالًها ظرفیت آن توسعه حال درطیور کشورهای 

بخش نشده است. بنابراین، نیاز به  ای به اینیژهونگردیده و توجه 

های بومی کشور باید جزء نژادی برای اصالح مرغیک برنامه اصالح

تر برای شروع یعسرو هر چه  گرفته قرارترین اقدامات یاساس

 نژادی اقدام کرد.های اصالحبرنامه

 اردادهآوهی ی و جمعهکوهد برداه

ای کامل شجره و اطالعات ی دقیق فنوتیپیهادادهوجود 

 ژنتیکی و افزایش صحت برآوردها پیشرفت نژاد جهتاصالح در

 رکوردبرداری، تجهیزات پیشرفت با ین. همچناهمیت زیادی دارد

 به .شودیم یریگاندازه خطا کمترین با صفت هر ارزش و مقدار

 دقت بیشترین با بایدها داده ثبت و یرکوردبردار خاطر همین

 زا پس که گردد ثبتداده پایگاه  یک در و گرفته صورت الزم

 رایب اطالعاتی منبع یک به تبدیلداده  پایگاه این نسل چندین

  (.Green, 2017شود )رو میپیش کارهای

 انتخرب

ه ک کندیم تعیین که شودمی گفته فرآیندی به انتخاب

 تولید مقیاسی چه به عنوان والد معرفی شوند و در افراد کدام

 نوع دو به انتخاب .بمانند باقی جمعیت در مدت چه وکنند 

 امد گراناصالح؛ شودمی بندیدسته مصنوعی و طبیعی انتخاب

 انتخاب خود و باشندیم مصنوعی انتخاب دنبال به بیشتر

 رطو به .است حذفی و جایگزین انتخاب جنبه دو دارای مصنوعی

 اهدر تالقیشرکت  اجازه است از عبارت انتخاب نهایی هدف ساده

 نتخابا. بعد نسل بهانتقال  قابل ژنی مجموعه بهترین با افراد به

 نیترساده .گیردافراد منتخب صورت می اصالحی ارزش اساس بر

 ردف عملکرد در آن تنهاکه  است فنوتیپی انتخاب، انتخاب روش

، ایاطالعات شجره با استفاده از همچنین .شودمی گرفته نظر در

 را انتخاب عمل توانیم هانتاج و اطالعات ژنومی آنهای داده

  .(Bourdon, 2000) بهینه کرد

های تخمگذار هدف صفت مهم در مرغ 91امروزه بیش از 

(. در این 0 گیرد )شکلانتخاب بوده و مورد رکوردبرداری قرار می

نژاد، صفات بسیار زیادی را های اصالحراستا کارشناس

کنند. از بین این صفات، سن در اولین رکوردبرداری می

مرغ جزء مانی و همچنین تولید تخمتخمگذاری، وزن بدن، زنده

ها در بین صفات هستند. در ادامه برخی صفات ذکر ترینمهم

 شوند.شده به صورت اجمالی توضیح داده می

 
 ((J Wood et al., 2019 گیرندبرداری قرار میانتخاب و رکوردهای تخمگذار هدف صفات مهمی که در مرغ -2 شکل
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مرغ بسته به شرایط و نیاز بازار انتخاب برای وزن تخم

های بسیار بزرگ با مرغمتفاوت خواهد بود. معموالً قیمت تخم

. ها بیشتر استبزرگ تفاوتی ندارد، در حالی که هزینه تولید آن

های بسیار بزرگ یک مزیت به شمار مرغاین صورت تولید تخم در

صفت وزن بدن به دو دلیل ارتباط نزدیک آن با  مورد آید. درمین

مرغ تولیدی و همچنین ارتباط آن با بازده خوراک مورد وزن تخم

توجه و رکوردبرداری پیوسته قرار گرفته است. با گذشت زمان و 

های تخمگذار ی، وزن بدن مرغنژادهای اصالحاجرای برنامه

پذیری اگرچه در مورد بلوغ جنسی وراثت یافته است.کاهش 

 نژاد شدت انتخاب بیشتریامّا متخصصین اصالح ،صفت باال است

وقتی سن اولین تخمگذاری )کنند برای این صفت اعمال نمی

 دهند(. سن تولیدروز باشد، دیگر انتخابی انجام نمی 111تا  191

روزگی بوده است که  191-171، 1391مرغ در دهۀ ماولین تخ

ته یافبا افزایش شدت انتخاب بر بلوغ جنسی، این سن کاهش 

دهد که اندازه و جثۀ است. تولید زود هنگام به مرغ اجازه نمی

مناسب تولید را کسب کند و همچنین ذخایر انرژی و کلسیم الزم 

ی نژادهای اصالحشماری از شرکت برای تولید ناکافی خواهد بود.

د. کننخوراک را در شاخص انتخاب لحاظ می تبدیل ضریب صفت

تر و های درشتمرغدر اثر انتخاب برای حداکثر تولید، تخم

تر، ضریب تبدیل و بازده خوراک نیز بهبود یافته های کوچکمرغ

هایی مانند مارک و لوکوزلمفویید مقاومت در برابر بیماری است.

ه و انتخاب برای مقاومت در برابر چنین قابل توارث بود

با رکوردبرداری و انتخاب برای  تواند مفید باشد.هایی میبیماری

های مدرن امروزی حذف صفاتی مثل کُرچی، این صفت از گله

یز پذیری به قفس نشده است. صفاتی همچون کانیبالیسم و عادت

ی ژنتیکی هاچرا که تفاوت ؛نژاد برطرف شودتواند با اصالحمی

ها از نظر این صفت وجود دارد. اگرچه توجهی بین سویهقابل 

ممکن است صفات کیفی همیشه در داخل شاخص انتخاب قرار 

های تخمگذار نژاد مرغها در اصالحداده نشوند، امّا اهمیت آن

 .,Tainika and Şekeroğlu) (2020 بسیار زیاد است

پُرکاربرد در  هایانتخاب یکی از روش شاخص روش

ه ک گیردزمانی مورد استفاده قرار می باشد ونژاد طیور میاصالح

شود یا به عبارتی انتخاب از  انتخاب صفت الزم است بیش از یک

روش، به هر یک از صفات حیوان  این در. نوع چند صفته باشد

 .شودمتناسب با شایستگی و مطلوبیت آن امتیازی داده می

است؛ به  حیوان کل عملکرد از شاخصی مجموع این امتیازها

 اهداف اصالحی برای باالتر شاخص مقادیر با که حیواناتطوری

 دهدمزیت این روش در آن است که اجازه می. شوندمی انتخاب

یگر د صفات در جزئی کمبودهای صفت، یک در باالتر شایستگی

صفات مورد نظر با توجه به اهمیتی که دارند، پس  کند. را جبران

( 0و آنالیز، در معادله شاخص انتخاب )معادله  از رکوردبرداری

 ضریب bو  صفات فنوتیپی مقدارX که در آن  شوندگنجانده می

 (.Hazel et al., 1994هستند ) صفت هر برای رگرسیون

 nXn+…+b 2X2+ b 1X1I = b           : شاخص انتخاب0معادله 

 گریاری تحقیاستراتژی

ها را به چند دسته توان آمیزشبسته به هدف مورد نظر می

امّا قبل از انتخاب سیستم آمیزشی  (؛9بندی کرد )شکل طبقه

باید به این سؤال جواب داده شود که هدف از آمیزش چیست؟ 

است یا برعکس  (Homozygosity) آیا باال بردن هموزیگوسیتی

که پس از پاسخ به  (Heterozygosityافزایش هتروزیگوسیتی )

 گردد.این سوال استراتژی مورد نظر انتخاب می

 
 یوردر ط یزشیآم هایاستراتژی کلیات-3 شکل

 (Random mating) آمیزش تصردفی

های ممکن شانس برابر در این سامانه آمیزشی همۀ آمیزش

های در حال گسترش که نیازمند جمعیتدارند. از این روش برای 

اده استف ،های آمیزشی هستندگیری اثرات دیگر استراتژیاندازه

گردد. این سیستم آمیزشی ها مقایسه میشده و با آن استراتژی

های تحت کنترل به تخمین اثرات محیطی موجود و در جمعیت

 خگردد که تخمین درستی از نرتأثیرگذار کمک کرده و باعث می

 دهای دیگر وجود داشته باشپیشرفت ژنتیکی از دیگر استراتژی

(Bourdon, 2000.) ترین روش آمیزش آمیزش تصادفی اقتصادی
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بیشترین تنوع ژنتیکی را در بین نتاج به دنبال خواهد  بوده و

 (.Elrod, 2010)داشت 

 (Inbreeding) آمیزش خویشروندی

که دارای آمیزش بین افراد یک جمعیت عبارت است از 

 بوده و رابطه نزدیکی با هم دارند. ضریب خویشاوندی باالیی

طور مداوم برای چندین نسل تواند به آمیزش خویشاوندی می

گرفته و باعث افزایش میزان همخونی و افزایش انجام 

هموزیگوسیتی گردد. یکی از پیامدهای افزایش هموزیگوسیتی 

 ( است. درPrepotencyناشی از آمیزش خویشاوندی پرپوتنسی )

 اب حیوان دو آمیزش به خویشاوندی آمیزش ژنتیک علم اصطالح

 هایبرنامه در همخونی شود.می گفته باال خویشاوندی ضرایب

طور به  همخونی از. بگیرد قرار مورد استفاده تواندمی نژادیاصالح

است. بیان  دولبه شمشیر همانند زیرا گردد،می اجتناب کلی

هود بسیار مش ویژه کشنده و نیمه کشنده پیامدمغلوب بههای آلل

آمیزش خویشاوندی است که منجر به ایجاد پدیده اُفت ناشی از 

 مورد درستیبه  کههنگامی  وجودبا این  گردد. ولیخونی میهم

 ؤثرم نژادیاصالح برنامه یک تواندمی همخونی گیرد، قرار استفاده

 صفات ثابت کردن همخونی از دهاستفا .را موجب شود کارآمد و

 (.Groen, 2017) است مطلوب

 : تغییر میانگین براثر آمیزش خویشاوندی9معادله 

𝑴𝒇 = ∑ 𝒂(𝒑 − 𝒒) + 𝟐(∑ 𝒅𝒑𝒒)(𝟏 − 𝑭) = 𝑴𝟎 − 𝟐𝑭 ∑ 𝒅𝒑𝒒   

در آمیزش بین خویشاوندان بسیار نزدیک، همخونی نزدیک 

ه هم که منجر ب تالقی بین افراد بسیار نزدیک به عبارت است از

و شامل  گرددنوع همخونی در بین حیوانات می شدیدترین

گیری بین برادران و خواهران تنی، بین والدین و فرزندان و جفت

یک است. همچنین خویشاوندی نزدیک در کل افراد فامیل درجه 

ها صورت نوع دیگری دارد که با شدت کمتری در آن تالقی

تاج یا خواهران و گیرد. در این نوع، آمیزش بین اجداد با نمی

ها صورت ها با برادرزاده و خواهرزادهبرادران ناتنی و دایی و خاله

آمیزش الینی یا آمیزش درون یک الین ویژه، گیرد. همچنین می

ی از توجه قابلشده برای حفظ میزان یطراحیک سامانه 

خویشاوندی با یک جد مشترک یا گروهی از اجداد بدون ایجاد 

 (.Bourdon, 2000; Groen, 2017) ستی اهمخونسطح باالیی از 

، نوعی دیگر از آمیزش خویشاوندی Strainاز طرف دیگر؛ آمیزش 

و  هستاراست که به صورت انتخاب حیواناتی از یک نژاد، سویه و 

ی زیاد برای رسیدن به یک هانسلها با هم برای تالقی مداوم آن

 (.Falconer, 1996) شودتعریف می بارزویژگی 

 یشروندی یر تحقی نژادیخویرغآمیزش 

در این روش افرادی که دارای عدم رابطه یا رابطه بسیار کم 

خویشاوندی با هم در جمعیت دارند، برای اهداف خاصی مانند 

ری، گی آمیختهبرتر وصفات  کنندهاصالحکنندگی یا یلتکم

 (.,Bourdon 2000شوند )انتخاب و تالقی داده می

𝑯𝑽     یگرمحاسبه برتری آمیخته :4معادله  = �̅�𝑭𝟏 − �̅�𝒑 

 بندییمتقسآمیزش غیرخویشاوندی خود به سه دسته  

 گردد:می

 طرفهآمیزش یک 

 در عبارت است از تالقی بین دو جمعیت متفاوت از هم که

 دستبه  نتاجشود. ها یا نژادهای مختلف استفاده میاز الین آن

ها بیشتر جنبه اقتصادی دارند. برتری آمده از این تالقی

مانی داشته و این ای بر باروری و زندهاثرات عمده گریآمیخته

باشند. همچنین صفات از لحاظ اقتصادی دارای ارزش باالیی می

سل گری در نذکر است که بیشترین مقدار برتری آمیخته الزم به

شود که مرور کمتر میس از نسل اول به گردد. پاول مشاهده می

های برگشتی برای افزایش میزان برتری در این حالت از تالقی

 (.,Ato Mekonnen 1995) گرددگری استفاده میآمیخته

 طرفه آمیزش سه

وجود آمده از تالقی  های بهدر این استراتژی آمیزشی ماده

سوم یعنی های جمعیت ( با خروسABهای )ماده B با Aجمعیت 

را  (ABC)شوند و نسل دوم تالقی برگشتی داده می Cجمعیت 

 (.,Ato Mekonnen 1995) آورندوجود می به

 
  یورطرفه در ط سه یزشاز آم یکل شمای -0 شکل
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 آمیزش چهار طرفه

شود که می استفادهجمعیت مختلف  4در این استراتژی از 

 دستبه  نتاجیابد، سپس تالقی می Dبا  Cو  Bبا  Aجمعیت  0

 به وجودآمده از تالقی دو گروه با هم آمیزش داده شده و باعث 

  (.,Ato Mekonnen 1995)گردد می ABCDآمدن نتاج 

 
 طیور در طرفه چهار آمیزش از کلی شمای -5 شکل

 اری آمیزشیهوش

های آمیزشی دارای انواع مختلفی است که در ادامه روش

 :خواهد شدها اشاره به آن

Pen mating:  یری یک خروس گجفتدر این روش در طول فصل

های موجود کرده و آمیزش صورت گروهی مرغ نرا وارد پِ

آمده  به وجودپدر و مادر نتاج  گیرد. همچنین در این روشمی

 ای را ثبت نمودتوان اطالعات شجرهینوسیله میبدمشخص است؛ 

 های اصالحی استفاده کرد. از معایب این روشو برای برآورد ارزش

های ترجیحی و رقابت بین یریگجفتتوان به باروری کم گله، می

 .(,Ato Mekonnen 1995)افراد است 

Stud Mating :ی هاقفسهمیشه در  هاخروس در این روش

جداگانه نگهداری  صورت بهوص خود حبس بوده و انفرادی مخص

های انتخابی را وارد قفس خروس مورد نظر گردند. سپس مرغمی

مشخص مرغ را جدا کرده و سپس مرغ  زمان مدتکرده و پس از 

 ندرت به کنند. امروزه از این روشدیگری را وارد قفس خروس می

 استفاده به خاطرآمده دست شود. همچنین نتاج به استفاده می

و اعمال عمل انتخاب دارای برتری و شایستگی باالیی  از این روش

 (.,Ato Mekonnen 1995)باشند یم

 
 طیور در Stud Mating یزشاز آم یکل یشما -6 شکل

ع منی مای تکنیکی جدید است که در این روشتلقیح مصنوعی: 

آمده از خروس توسط پپیت وارد دستگاه  دستیا اسپرم به 

گردد. هر خروس بسته به وزن موجود یمتناسلی مرغ یا نیمچه 

میلی  1/1الی  11/1میلی اسپرم تولید کرده و حدود  1الی  1/1

مایع منی برای تلقیح یک مرغ کافی است. این روش دارای مزایا 

توان به اجازه و معایب خاص خود است. از مزایای این روش می

ت انامحدود بدون نیاز به تجهیز صورت بهآمیزش به یک خروس 

یری اجباری، امکان ایجاد گجفتدامپزشکی پیشرفته، اجتناب از 

از اندازه بزرگ باشند که توانایی یش باگر نرهای برتر  شجره منظم،

همچنین معایب تلقیح  .یری نداشته باشند اشاره نمودگجفت

مصنوعی همچون نیاز به نیروی کار بیشتر و متخصص بیشتر برای 

توان نام برد. احتمال آلودگی را می گیری و تلقیح اصولیاسپرم

، احتمال (Paratyphoidتوسط تجهیزات مثل بیماری پاراتیفوئید )

گرفتن مرغ و خروس نیز  به خاطروارد آمدن استرس و اضطراب 

 .(,Bakst and Dymo 2013وجود دارد )

Flock Mating (تالقی گله)تالقی، گروهی از  در این روش: ای

شوند. در در یک محیط نگهداری می هاخروسهمراه  به هامرغ

 به ازای هر ده مرغ یک خروس وجود دارد. در این روش این روش

 یهمخونفقط از شجرۀ پدری اطالع داشته و این امر باعث کاهش 

 گردد. همچنین این روشدر گله و باال رفتن تنوع ژنتیکی می

خروس  9ی تجاری مفید است. در این روش حداقل هاجوجهبرای 

مرغ وجود دارد. عدم نیاز به تأسیسات پیشرفته از مزایای  91و 

این روش است. پایداری گله در صورتی که انتخاب درست انجام 

 که پیشرفت ژنتیکی است یناامّا عیب این روش ؛ شود، باال است
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تواند باعث انتخاب دقیق می ین روشدر ادر آن کُند است. 

  (.,Ato Mekonnen 1995)شود پیشرفت سریع 

 
 یوردر ط Flock Matingاز روش  یکل یشما -7 شکل

Rolling Mating (بهترین پیرها با بهترین جوان :)ها

ی اهاقدامبندی کرده و یمتقسها را بر اساس سال پِن در این روش

به این صورت  ی این روشکار بکِ سَشود. داده می آمیزشی انجام

های جوان را با ی جوان و خروسهامادهاست که نرهای پیر را با 

دهند. منظور از واژه جوان یعنی اولین یمهای پیر آمیزش مرغ

دوم  یریگجفتیری و منظور از واژه پیر یعنی فصل گجفتفصل 

ی بزرگ شامل دوازده ماده هاقفساز  یا به بعد است. در این روش

پولت یا مرغ جوان  9ی کوچک شامل هاقفسیک خروس یا از و 

ی هاقفس، در 1گردد. مطابق شکل و یک خروس استفاده می

شود های تولیدمثلی فصل دو به بعد استفاده میبزرگ که از مرغ

شود. مرغ از یک خروس جوان استفاده می 10به ازای هر 

جوان یا مرغ  9ی کوچک مطابق شکل زیر از هاقفسهمچنین از 

ها استفاده یتالقپولت همراه با یک خروس پیر برای انجام 

 گذاری کالن در این روشها و سرمایهگردد. نیاز به زیرساختمی

باشد. ی در حد متوسط میرکوردبردارکم بوده و احتیاج به 

وجود  ی در این روشهمخونآمدن اُفت  به وجودهمچنین احتمال 

 1995)دارد و نیاز به شرایط خاصی داشته و رشد ژنتیکی متوسط 

Ato Mekonnen,) این استراتژی تالقی حداقل به دو خروس و .

مرغ نیاز دارد و پیشرفت ژنتیکی نسبت به روش قبل متوسط  19

 (.,Ato Mekonnen 1995)است 

 

 
 یوردر ط Rolling Matingاز روش  یکل شمای -8 شکل

Shift Mating :برای ارزیابی در طی یک  هاخروس در این روش

صورت که یک ین بدگیرند. یمزمان کوتاه مورد استفاده قرار 

مشخصی در پِن  زمان مدتشده و  هامرغخروس وارد پِن گروهی 

 خارجماند؛ سپس پس از طی زمان مشخص خروس اول از پِن یم

گردد. این روش عالوه بر ارزیابی و خروس بعدی وارد پِن می شده

شود. اصول کلی های ماده هم میمنجر به مقایسه پِن هاخروس

 زیر است: صورتبهاین روش 

 دوم، روز یری،گن جفتانتقال خروس به داخل پِ روز اول،

خروس از  ینحذف اول پانزدهم، روز ،هامرغتخم آوریجمعشروع 

ن خروس به پِ یناجازه ورود دوم بیستم، روز ری،یگن جفتپِ

 م،یکو  یستروز ب ی،مصنوع یحاستفاده از تلق یا یریگجفت

 حیکه توسط خروس اول تلق یکم یست وروز اول تا روز ب یهاتخم

 آوریجمع دوم، و یستروز ب گردد. درمی آوریجمعشده بود 

 خروس نهم، و یستشده دوم، روز بخروس منتقل هایمرغتخم

انتقال  ،و پنجم سی در روز. گرددمیحذف  یریگن جفتدوم از پِ

 یینو تع یریگن جفتپِ یمصنوع یحتلق یاسوم  خروس

 و چهارم یس یو دوم ال یستاز روز ب شدهیآورجمع هایمرغتخم

 .(,Ato Mekonnen 1995) شودانجام می
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 یوردر ط Shift Matingاز روش  یکل شمای -9 شکل

Spiral or Clan Mating System :از روش سه، در این روش 

ین روش ترمعمولشود. امّا ی استفاده میاخانوادهیا پنج  چهار

برای  در این روش ی است.اخانوادهمورد استفاده در آن، روش سه 

حیوان شامل سه خروس و سه نژاد حداقل به شش شروع اصالح

که یک مرغ و یک خروس به یک گروه تولیدمثلی  مرغ نیاز است

شود. بدین ترتیب حیوانات به سه گروه می دادهاختصاص 

 برای هر گروه از اسم، عدد یا و گردندبندی مییمتقستولیدمثلی 

ه بست شود. در این روشی استفاده میگذارنامرنگ خاصی برای 

توان از آمیزش تصادفی، جورشده مثبت و منفی و یا به هدف می

هفته  ینکه سها از پسی استفاده نمود. بندگروهصفات ثابت برای 

باقی ماندن اسپرم به  )به علتاز هم جدا بودند  هاخروسمرغ و 

مدت بیست و یک روز در دستگاه تناسلی ماده(، مرغ و 

لیدمثل های هر گروه وارد پِن مخصوص خود شده و توخروس

 دست به نتاجیری و آمیزش گجفت سال کنند. پس از یکیم

یری به کلنی اولیه خود اختصاص گجفتآمده از سال اول 

ی ذارگعالمت نتاجبرای شناسایی حیوانات،  یابند. در این روشیم

 هاخروسو بهترین  هامادهشوند. پس از سال اول بهترین می

 شوند که کمییمیری گجفتشده و وارد دومین فصل یی شناسا

های از فصل اول خواهد بود. از سال دوم به بعد خروس ترمتفاوت

ی هامادههای گروه دوم با ی گروه دو، خروسهامادهگروه یک با 

ی گروه یکم آمیزش هامادههای گروه سوم با گروه سوم و خروس

مثل سال اول به گروه اولیه  نتاجشوند. پس از تولد داده می

 به خاطرشوند. پایداری گله تص به خود اختصاص داده میمخ

وجود تنوع این کار تا زمان پیشرفت نرخ ژنتیکی ادامه پیدا 

ی پوشچشمکند و زمانی که جمعیت به تعادل رسید از آن یم

برای باال بردن نرخ رشد پیشرفت ژنتیکی  شود. در این روشمی

ها برای ادامه برنامه اصالح بهترین حیوانات را انتخاب کرده و از آن

نژادی با این گردد. همچنین اگر برنامه اصالحنژادی استفاده می

ی دیگر مانند هاروشتوان از کارآیی الزم را نداشت، می روش

برای جبران خطاهای موجود  Parallel line breedingروش 

استفاده نمود و اگر خروسی باعث وارد شدن ژن مغلوب به 

های دارای عملکرد بهتر و ادغام توان از خروسجمعیت شد می

 ی دیگر برای حذف ژن مغلوب استفاده کردهاروش با این روش

(1331 Ato Mekonnen,.) 

 جمعیت از هدست پنج یا چهار سه، انتخاب: اول مرحله

 شده است. یگذارنشان هایگروه بهها آن اختصاص موجود و
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های هر کلنی مرحله دوم: در سال اول تولیدمثلی از خروس

 آمده به گروهدست شود و نتاج به یمیری استفاده گجفتبرای 

  شوند.خود اختصاص داده می

های یری از خروسگجفتمرحله سوم: از سال دوم برای 

شود که برای فهم بهتر در تصویر کلنی دیگری استفاده می

گردد از خروس که مشاهده می طورهمانمشخص شده است. 

های گروه های گروه سبز، از خروسگروه قرمز برای آمیزش با مرغ

های گروه آبی و از خروس گروه آبی برای سبز برای آمیزش مرغ

 Ato 1995)مز استفاده شده است های گروه قرآمیزش با مرغ

Mekonnen,.) 

ت مد برای همواره را ژنتیکی تنوع سیستم این کهآنجا  از

 مادر هایمرغ عملکرد بهبود باعث و کندمی حفظ طوالنی زمان

 چون کرد، نگهداری بسته صورتبه  را جمعیت توانمی شودمی

 ممکن آمده به دست جمعیت به جدید جمعیت یک واردکردن

 ژنتیکی هاینقص ایجاد باعث و بوده معیوب هایژن دارای است

ت، اس روش این معایب از یکی انفرادی شجره نکردن ردیابی .شود

 را برتر عملکرد دارای هایجوجه والدین تواننمی زیرا که

 از کمتر ژنتیکی پیشرفت در این روش سرعت .کرد شناسایی

 ربهت فهم و سادگی برای زیر تصویر مطابق .است دیگر هایروش

 .شده است استفاده نمایش برای گروه سه از

 
 Spiral or Clan Mating Systemاز روش  یکل شمای -14 شکل

 یوردر ط

 انتخرب ژنومی ده طیوه

نژاد استفاده توأم از  صالح، در اارزیابی ژنومیکمنظور از 

عات فنوتیپی الهمراه اط، به DNA در حد توالی یپیژنوتاطالعات 

، جهت آشکار شدن طوالنیاست که بتوان بدون نیاز به زمان 

نتخاب را ا برتربندی کرده و افراد عملکرد فنوتیپی، حیوانات را رده

ژنومیک هر یک از نشانگرها به عنوان یک عامل  انتخابنمود. در 

افراد از  اصالحیشوند و ارزش تصادفی یا کواریت وارد مدل می

گردد. هدف از انتخاب نشانگرها برآورد میصالحی امجموع ارزش 

  DNA های ژنوتیپی در سطح توالیژنومی استفاده همزمان از داده

های فنوتیپی است، تا بتوان بدون نیاز به صرف زمان به همراه داده

 انتخاببهینه را  حیواناتها را ارزیابی کرده و های زیاد دامو هزینه

ژنومی شامل تعداد زیاد نشانگرهای  های انتخابنمود. محدودیت

با  که هم اکنون باشدمی باالی تعیین ژنوتایپمورد نیاز و هزینه 

پیشرفت در این زمینه هزینه کاهش یافته است )ورکوهی، 

1939.) 

 

انتخاب( در انتخاب ژنومیک که از اطالعات دو جمعیت وجود دو جمعیت مرجع و جمعیت تأیید )دارای کاندیداهای ( A -11 شکل

 بینی ارزش اصالحی با استفاده از اطالعات ژنتیکی و فنوتیپی( چگونگی پیشB .شودبرای برآورد ارزش اصالحی حیوانات استفاده می

A B 
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 گیری کلینتیجه

انواع پرندگان  یکیولوژیزیف طیکه شرا نیبا توجه به ا

 یژادناصالح یهایرو، استراتژ نی؛ از اباشد یم گریکدیمتفاوت از 

 ،یو اهداف اصالح باشدمتفاوت میها گونه ریبا سا زین هاآن

افراد هم ها و عملکرد مورد انتظار ژن ییشناسا ،یکنترل همخون

که بر اساس  یبه طور ود؛خواهند ب ریمتغ یاصالح یساختارها در

 هازشیمرتبط با آن نوع آم یورد نظر و هدف پرورشگونه م

. گردندیم میها تنظ...( و انتخاب و یشاوندیخو ،ی)تصادف

ها وجود دارند که انتخاب نیاانجام  یبرا یمختلف یهاروش

 ،یژنتیک کم یسنت یهاها مانند روشاز آن یاستفاده از برخ

ی زیاد یهانهیو در روند بهبود صفات هز همستلزم صرف زمان بود

 یکی از برترینبه عنوان  ی. انتخاب ژنومدیمانمی جادیرا ا

. هدف نهایی استبرخوردار  زیادی تیانتخاب از اهم هایروش

انتخاب به کمک نشانگر  یهاژنومیکس استفاده از روش یفناور

تواند به کمک نشانگر و یو انتخاب به کمک ژن است. انتخاب م

 بهبود عملکرد را در ینیبشیپ ،نژادیالحاص یهابا هدایت برنامه

و افزایش سرعت  یپایدار نیامر همچن نیطیور ممکن سازد. ا

خواهد داشت. افزایش پیشرفت  یجمعیت را در پ یبهبود ژنتیک

شدت انتخاب، دقت انتخاب و کاهش فاصله  ،یروند ژنتیک ،یژنتیک

. دباشنیژنومیکس م یناورف یدستاوردها نیترنسل از جمله مهم

ژن بر  اثربه تعیین  توانینقاط قوت فناوری ژنومیکس م گریاز د

 هانآو بیوشیمیایی  یفنوتیپ صفات و تشخیص عمل فیزیولوژ

مستلزم صرف  یکه اعمال رکوردبردار نیاشاره کرد. با توجه به ا

 یاوررو استفاده از فن نیاز ا باشد،یم یادیز نهیزمان و هز

 نهیدر زمان و کاهش هز ییجورفهموجب ص تواندیژنومیکس م

را ممکن  یارزشمند ژنتیک یحفظ مولدها ت،یو در نها دهیگرد

 سازد.
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Abstract  
Today, the poultry industry is seen as a competitor to oil and plays an important role in ensuring 

food security and sustainable agriculture. Despite recent advances in biotechnology and whole 

genome sequencing, the avian genome, at a gigabyte and a half in size and containing 78 

chromosomes, still has its own complexity. On the other hand, the physiological conditions in 

chickens have led to breeding strategies of this species that differ from those of other livestock 

species. Inbreeding control, identification of genes, and biological signaling pathways are among 

the most important things to include in breeding goals in this context. Inexpensive, next-generation 

specific identification chips and sequencing techniques are two very important tools for this purpose, 

to establish a reference population with high genetic diversity, effective population size, and a 

reasonable ratio of males to females (typically three to four times as many males as females). And 

the selection of the candidate population plays a significant role. In the broiler breeding industry, 

the most common strategy is to use lines with beef traits, resistance, growth rate, and good sperm 

quality in the two paternal parental lines and lines with high fertility and oviposition and good egg 

quality in the two maternal parental lines. Also, in the production of laying lines, attention is paid to 

traits such as laying efficiency and feed and quality of eggs. Then, at the next cross line crossing, 

crossed males from two paternal lines are supplemented with crossed females from two maternal 

lines, and in fact, four traits from the parents are combined. Within each line, continuous recording 

and internalization ensure the continuous life of the line. In this overview article, readers and 

interested parties were given an overview of the genetics and breeding of domestic poultry: from 

classic to genomic selection. 
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