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مقدمه
وجــود مــر غ اهلــی از  3200ســال قبــل از میــاد مســیح درهندوســتان بــه اثبــات رســیده وحــدود  1000ســال قبــل
از میــاد مســیح همــراه بــا مهاجــرت اقــوام آریائــی بــه فــات ایــران وارد شــده اســت واقــوام ســا کن از آن بهــره بــرداری
کــرده انــد .پــرورش طیــور بــه ویــژه مــر غ بومــی ،شــغلی امــروزی نیســت .ایــن حرفــه از گذشــته هــای دوردر ایــران
رایــج بــوده اســت .خانــواده هــای روســتائی وعشــایری بــا نگهــداری تعــدادی مــر غ بــرای اســتفاده از گوشــت وتخــم
مــر غ ،بخشــی از نیازهــای افــراد خانــواده را برطــرف مــی نمودنــد  .همچنیــن مقــدار مــازاد مــر غ وتخــم مــر غ تولیــدی
را بــه بــازار عرضــه مــی نمودنــد .پــرورش مــر غ بومــی بعنــوان یکــی از مشــاغل خانگــی در روســتاها همــواره مطــرح
بــوده وبــه ســرمایه کمــی نیــازداردواز فــروش گوشــت وتخــم آن درآمدخوبــی مــی تــوان بــه دســت آورد .هرچنــد
مرغهــای بومــی در روســتا معمــوال بــه دالئــل بهداشــتی،تغذیه ای وژنتیکــی راندمــان تولیــد کمــی دارند،امانقــش
آنهــادر اقتصــاد وتغذیــه روســتائیان بســیارپررنگ بــوده لــذا ازیــک ســوی ،گســترش حرفــه پــرورش مــر غ بومــی مــی
توانــد بخشــی از مشــکالت ماننــد کمبودهــای تغذیــه ای،اشــتغال ودرآمــد روســتائیان را برطــرف نمــوده و ازســوی
دیگــر ،طیــور بومــی بــه عنــوان ذخائــر ژنتیکــی کشــور مطــرح بــوده ونگهــداری آنهــا از نظــر حفــظ تنــوع زیســتی و
تنــوع ژنتیکــی بــه عنــوان ســرمایه ملــی واســتراتژیک بســیار بــا اهمیــت اســت .لــذا در همیــن راســتا وزارت جهــاد
کشــاورزی بــه منظــور دسترســی بــه دو هــدف عمــده:
 -1جلوگیری از انقراض نسل مر غ بومی با افزایش ترا کم جمعیت مر غ بومی در روستاها
-2افزایــش پتانســیل تولیــدی مرغــان بومــی  ،نســبت بــه اجــرای طــرح ملــی تکثیــر واصــاح نــژاد مــر غ بومــی در
برخــی از استانهادرســطح کشــورازجمله اســتان فــارس اقــدام نمــود کــه در ایــن مجموعــه مراحــل اجــرای طــرح
مذکــور در مرکــز تکثیــر واصــاح نــژاد مــر غ بومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس در بیــش از ســه دهــه
فعالیــت  ،بــه اختصــار شــرح داده شــده اســت وهمچنیــن نتایــج وعملکردهــای حاصــل در قالــب جــداول ونمــودار
آورده شــده اســت .
در تهیــه ایــن کتــاب ضمــن تشــکر ویــژه از معاونــت محتــرم بهبــود تولیــدات دامــی فــارس آقــای مهنــدس ســید
عبــداهلل جزایــری ومدیریــت محتــرم امورطیــور ،زنبورعســل وکــرم ابریشــم فــارس آقــای مهنــدس علــی رســتگار کــه در
طــی نــگارش ایــن کتــاب بــا اســتفاده از نقطــه نظــرات ارزنــده ایشــان موجبــات ارتقاءکیفــی مطالــب فراهــم گردیــد،از
زحمــات ســایر بزرگــواران آقایــان مهنــدس عبدالرضــا اســماعیلی  ،مهنــدس فردیــن بهجانــی  ،مهنــدس محمدرضــا
رســتگارو ســرکارخانم مرجــان نماینــده کــه بــه ترتیــب در بازخوانــی وصفحــه بنــدی مطالــب ،تهیــه مقدمــه ،امــور
کامپیوتــری وتایــپ متــون ،کمــال همــکاری را داشــتند قدردانــی مــی گــردد.
محمدعلی لغوی
پائیز 1397
7
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افزایش جمعیت و وضعیت مواد غذایی:
نیــاز روز افــزو ن بشــر بــه غــذا بــرای بقــاء وادامــه حیــات امــری بدیهــی وبســیار مهــم بــه شــمار مــی آیــد وعــدم
تامیــن آن هــا موجــب نابــودی جامعــه انســانی اســت و ایــن مهــم وقتــی آشــکار مــی شــود کــه شــاهد افزایــش روز
افــزون جمعیــت انســانی باشــیم .لــذا تــاش همــه جانبــه ای را بــرای تأمیــن غــذای مــورد نیــاز مــی طلبــد و یکــی
از دغدغــه هــای اساســی ســران کشــورها و سیاســتمداران جهــان بــوده بــه گونــه ای کــه برخــورداری از امتیــاز در
اختیــار داشــتن منابــع قابــل اطمینــان غذایــی بــرای کشــورهای قدرتمنــد از لحــاظ اقتصــادی همــواره امــری قــوی
بــرای تســلط بــر ســایر کشــورها مــی باشــد.

ً
منابــع پروتئیــن حیوانــی بــه دلیــل داشــتن اســیدهای آمینــه ضــروری ،مخصوصــا مــواردی کــه کمبــود آن هــا

در منابــع گیاهــی مشــهود اســت .اثــرات منحصــر بــه فــردی در رشــد و ترمیــم بافــت هــا ،ســامت و طــول عمــر افــراد
دارنــد.
اهمیت پرورش طیور:
طیــور در تبدیــل مــواد خورا کــی بــه گوشــت ســرآمد تمــام حیوانــات اهلــی هســتند .گوشــت طیــور از وجــود
رشــته هــای نــازک و لطیــف بافتــی ،مقادیــر کــم بافــت پیونــدی و چربــی ،ســامت و عــدم انتقــال بیمــاری و درصــد
پروتئیــن باال تــر (نســبت بــه ســایر دام هــا) از یــک طــرف وامــکان نگهــداری طیــور بــا ســهولت بیشــتر (حتــی در
ترا کــم هــای بــاال) و میــزان افــت کمتــر پــس از کشــتار از طــرف دیگــر ،بیــان گــر اهمیــت طیــور مــی باشــد .کــه بــا توجه
بــه مزایــای ذ کــر شــده  ،توســعه صنعــت پــرورش طیــور در کشــورهایی نظیــر ایــران کــه بخــش عظیمــی از مســاحت
آن را بیابــان هــای بــدون آب و علــف تشــکیل داده و بــا رشــد بــاالی جمعیــت مواجــه مــی باشــد ،تحــت توجــه وافــر
قــرار گرفتــه اســت.
تاریخچه اهلی شدن مر غ:
از نظــر تاریخچــه وجــود مــر غ اهلــی از  3200ســال قبــل از میــاد مســیح در هندوســتان بــه اثبــات رســیده اســت
و حــدود  1000ســال قبــل از میــاد مســیح همــراه بــا مهاجــرت اقــوام آریایــی بــه فــات ایــران مــر غ نیــز وارد ایــن
کشــور شــد .پــس از ظهــور زرتشــت در فــات ایــران بــه علــت تشــویق و دســتورات مذهبــی نگهــداری و پــرورش دام
و طیــور مــورد توجــه فــراوان قــرار گرفــت .بــه طــوری کــه غــذای عمــده ایرانیــان در زمــان ساســانیان گوشــت بــوده
اســت ،پــس از اســام نیــز پــرورش طیــور ،کــم و بیــش مــورد عالقــه ایرانیــان بــوده اســت .تــا قبــل از حملــه اســکندر
بــه ایــران ،مــردم اروپــا بــا مــر غ آشــنا نبودنــد .یونانــی هــا حــدود  800ســال قبــل از میــاد ،بــرای اولیــن بــار در ایــران
بــا مــر غ آشــنا شــده ،آنــرا بــه کشــور خــود بردنــد ،مــر غ در اولیــن قــرن قبــل از میــاد در سراســر اروپــا پرا کنــده بــود.
8
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در میــان ملــل اروپائــی ،رومــی هــا عالقــه بیشــتری بــه مــر غ نشــان داد .در ارتبــاط بــا ورود مــر غ بــه کشــورهای
آفریقایــی بــه اســتثنای مصــری هــا کــه خیلــی ســریع از طریــق ایرانــی و یونانــی هــا بــا آن آشــنا شــدند ،اطالعــات
چندانــی در دســت نمــی باشــد .نظــر عمــوم بــر ایــن اســت کــه مــر غ بــرای اولیــن بــار هنــگام پیــروزی اســپانیائی هــا
بــه ســرزمین آمریــکا وارد و ســپس بــه ســرعت در نواحــی جنوبــی و مرکــزی پرا کنــده شــده اســت.
پرورش مر غ بومی و مزایای آن:
مــر غ هــای بومــی بــا نگهــداری در سیســتم هــای پــرورش بــاز روســتایی ،گــردش در مــزار ع ،مصــرف ضایعــات
کشــاورزی و پــس مانــده ســفره خانوارهــای روســتائی ،بــدون هیــچ ســرمایه گــذاری عمــده ای و یــا تحمیــل حداقــل
هزینــه بــر مالــک خــود بخشــی از پروتئیــن جوامــع روســتایی را تأمیــن مــی کنــد .مرغــان بومــی عــاوه بــر آن کــه بــه
عنــوان یــک مخــزن ژنتیکــی محســوب مــی شــوند ،قادرنــد نقــش بــه ســزایی در طــرح هــای بــه نــژادی ایفــا کننــد.
مــر غ هــای بومــی بــه دلیــل ســرعت رشــد پائیــن ،مصــرف خــورا ک کــم و ضریــب تبدیــل غذایــی بــاال از نظــر تولیــد
گوشــت دارای قابلیــت هــای درخــور توجهــی نمــی باشــند .لیکــن گوشــت آن هــا بــه خاطــر وجــود رنگدانــه هــا،
مــزه و تــردی خــاص خــود ،دارای مقبولیــت و مطلوبیــت ویــژه ای مــی باشــد .برتــر بــودن خصوصیــات کیفــی تخــم
مــر غ از جملــه کیفیــت پوســته ،درصــد زرده باال تــر ،میــزان کلســترول کمتــر ،قــدرت ســازش پذیــری مــر غ بومــی در
شــرائط نــا مســاعد محیطــی ،مقــاوم بــودن در برابــر بیمــاری هــای شــایع در منطقــه از جملــه مزایــای مــر غ بومــی
مــی باشــد.
وضعیت مر غ بومی در کشور:
ا گــر چــه خاســتگاه اولیــه مــر غ ،کشــور ایــران نبــوده ،لیکــن جــزء اولیــن کشــورهائی مــی باشــد کــه مــر غ بعــد از
اهلــی شــدن بــه آن وارد شــده وســپس بــه اروپــا گســترش یافتــه اســت .بدلیــل ایــن ســابقه طوالنــی و همچنیــن
پهنــاوری خــا ک و تنــوع شــرائط آب و هوائــی تــوده هائــی از مــر غ ،بــه صــورت منطقــه ای و بومــی در آن شــکل
گرفتــه اســت و همپــای ســاختار ســنتی روســتایی و شــهری فــراز و نشــیب هــای متعــددی را تحمــل نمــود ولــی
هیــچ گاه موجودیــت مســتقل ژنتیکــی آن هــا مــورد تهدیــد قــرار نگرفــت .تــا ایــن کــه در ســال هــای  1330-1333بــا
ورود نژادهــای اصــاح شــده مــر غ بــه ایــران خزانــه ژنتیکــی ایــن مــر غ هــای بومــی مــورد تهاجــم ژن هــای وارداتــی
قــرار گرفــت.
در ســال  1332پیــرو اصــل چهــار ترومــن در راســتای کمــک هــای مالــی کشــور آمریــکا بــه دولــت وقــت ،تعــداد
شــصت هــزار قطعــه جوجــه یــک روزه از نژادهــای دو منظــوره همچــون ردایلنــدرد وارد کشــور شــد.
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ایــن حرکــت مشــروعی بــود بــر صنعتــی شــدن مرغــداری در کشــور و بــه تبــع آن بــروز مشــکالت جدیــد و شــیوع
بیمــاری هایــی کــه مــر غ هــای بومــی تــا آن زمــان تجربــه برخــورد و ابتــا بــه آن هــا را نداشــتند.
از طــرف دیگــر نژادهــای وارداتــی نیــز بــه دلیــل فقــدان قــدرت ســازش پذیــری بــا شــرائط محیطــی ایران و شــرائط
نامطلــوب نگهــداری در روســتاها بــه زودی از بیــن رفتنــد .هــم زمــان بــا ایــن مســئله ،در بســیاری از کشــورهای
آســیائی اقداماتــی در جهــت حفــظ و بهبــود تــوان تولیــدی مــر غ هــای بومــی شــروع شــده بــود .حــدود یــک دهــه
بعــد برخــی از متخصصیــن ،خطــر انقــراض مــر غ هــای بومــی را جــدی گرفتــه و از آن زمــان بــه بعــد توســط تعــدادی
از مرا کــز دانشــگاهی و تحقیقاتــی فعالیــت هــای بــدون انســجامی بــرای شناســایی ،حفــظ و بهبــود تــوان ژنتیکــی
باقیمانــده مــر غ هــای بومــی آغــاز شــد .بــه طــور کلــی مجموعــه مطالعــات بــه عمــل آمــده در جهــت شناســایی مــر غ
هــای بومــی ایــران را مــی تــوان بــه دو گــروه تقســیم نمــود ،فعالیــت هــای معطــوف در جهــت ارزیابــی و رشــد تــوان
تولیــد گوشــت و همچنیــن مطالعــات مربــوط بــه قــدرت تخمگــذاری آن هــا.
ایــن تحقیقــات و گزارشــات موجــود دربــاره بررســی عملکــرد مــر غ هــای بومــی از هــر نظــر بســیار محــدود بــوده
وبــا تکیــه بــر آن هــا نمــی تــوان بــه جمــع بنــدی صحیحــی از وضعیــت آن هــا دســت یافــت .آنچــه مســلم اســت در
تمــام مطالعــات انجــام شــده بــر وجــود تنــوع ژنتیکــی قابــل توجــه در تــوان تولیــدی مــر غ هــای بومــی تأ کیــد شــده،
لــذا صــرف هزینــه و تدویــن برنامــه ای دراز مــدت بــه نــژادی ،حرکتــی در جهــت اســتفاده هــر چــه بیشــتر از ســرمایه
هــای ملــی و ذخائــر ژنتیکــی ارزشــمند ایــن مــر غ هــا مــی باشــد.
برنامه بهبود و توسعه مرغان بومی:
بــا توجــه بــه خطــر ریشــه کــن شــدن مرغــان بومــی در اوایــل انقــاب در اواخــر دهــه  50و اوایــل دهــه  60بــا شــکل
گیــری جهــاد ســازندگی ،اقــدام جهــت جلوگیــری از ریشــه کنــی نژادهــای مــر غ بومــی بــه عنــوان ســرمایه هــای
ملــی و بهبوــد و توسـ�عه تولیدــات مرــ غ بوم�یـ در روس�تـاها صــورت پذیرف��ت .ایــن فعالیــت در ابتــدا بــا جمــع آوری
ً
تخــم مــر غ از روســتاهای نســبتا دور افتــاده و تولیــد گلــه مــر غ و خــروس هــای والــد*( parentیــا ) P0شــروع شــد و
بــه تدریــج در ا کثــر مرا کــز نســبت بــه اجــرای برنامــه هــای اصــاح نــژادی نیــز اقداماتــی صــورت گرفــت کــه در ابتــدا
بــه صــورت یــک برنامــه ریــزی مرکــزی نبــود و بیشــتر متأثــر از ســایق و توانائــی هــای کارشناســان هــر یــک از ایــن
مرا کــز بــود.

*PARENTیا  P0بمعنای والدین اولیه که جوجه های نسل اول گله اصالح نژادی از آنها تولید می گردد.
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بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه متخصصیــن اصــاح نــژاد ،برنامــه هــای اصــاح نــژادی در تعــدادی ازایــن مرا کزبــا
ً
موفقیــت همــراه نبــود و پــس از مدتــی نــه چنــدان طوالنــی ایــن مرا کــز مجــددا بــه فعالیــت تکثــر و ترویــج رو مــی آورند.
آمــار مرا کــز پشــتیبانی مــر غ بومــی و ظرفیــت آن هــا در جــدول زیــر آورده شــده اســت:
جدول 1

اهداف برنامه بهبود و توسعه تولیدات مر غ بومی:
در روســتاها باپــرورش ســنتی مــر غ بومــی بــا هزینــه کــم و تغذیــه آن بــا اســتفاده از ضایعــات کشــاورزی و پــس
مانــده و دور ریــز ســفره غذایــی ،نســبت بــه تأمیــن بخشــی از پروتئیــن مــورد نیــاز خانــوار روســتائی اقــدام مــی شــود و
امــکان درآمدزایــی قابــل توجهــی نیــز برایشــان در برداشــته اســت.
از جمله دالئل و اهداف توجه به مر غ بومی کشور به موارد زیر می توان اشاره نمود:
 -1حفظ ذخائر ژنتیکی و جلوگیری از کاهش تنوع نژادی
 -2جلوگیری ازانقراض نسل مر غ بومی
 -3تکثیر ،ترویج و افزایش جمعیت مرغان بومی
 -4خودکفائی خانوار روستائی از نظر تأمین بخشی از پروتئین حیوانی مورد نیاز
 -5شناسائی قابلیت های ژنتیکی و اصالح نژادی مرغان بومی
 -6قدرت سازگاری مر غ بومی با شرائط سخت محیطی و بیماریها
 -7اشتغال زائی و درآمد زائی
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 -8داشتن نقش ویژه در تولید محصوالت ارگانیک.
 -9امکان تولید الین های مر غ بومی
مرا کز اصالح نژادی مر غ بومی در کشور:
بــا توجــه بــه اهــداف تعییــن شــده و بــه منظــور دسترســی بــه اهــداف مــورد نظــر برنامــه هــای اجرائــی  12مرکــز
پشــتیبانی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و متناســب بــا پتانســیل موجــود در مرا کــز و اســتان هــای مربوطــه ،امــکان
دسترســی بــه متخصصیــن اصــاح نــژاد و همچنیــن جمعیــت و یکنواختــی گلــه هــای موجــود در مرا کــز ،ابتــدا چهــار
مرکــز آذربایجــان غربــی ،اصفهــان ،فــارس و مازنــدران بــه عنــوان مرا کــز اصــاح نــژادی انتخــاب شــدند و از ســوی
معاونــت امــور دام بــه عنــوان متولــی ملــی ایــن امــر ،برنامــه هــای متمرکــز جهــت هدایــت علمــی مرا کــز مذکــور تنظیــم
و بــه اجــراء در آمــد .در ایــن راســتا پــس از ســال  1376دســتورالعمل هــای یکنواختــی بــرای مرا کــز اصــاح نــژادی
تهیــه و در راســتای اهــداف تعییــن شــده جهــت اخــذ اطالعــات و ثبــت رکوردهــای عملکــرد و شــجره نســبت بــه
محاســبه ضرائــب اقتصــادی مهــم تریــن صفــات مؤثــر بــر ســود مرغــان بومــی شــامل وزن بــدن ،تعــداد تخــم مــر غ،
وزن تخــم مــر غ و ســن بلــوغ بــه مرا کــز ابــاغ گردیــد.
در ادامــه رونــد ،علیرغــم ســپری شــدن چندیــن نســل عملیــات اصــاح نــژادی در مرا کــز مذکــور ،مرا کــز یــزد و
خراســان نیزکــه بــه کارتکثیــر مــر غ بومــی اشــتغال داشــتند .بــه ترتیــب در ســال هــای  1379و  1380متقاضــی تبدیــل
شــدن بــه مرکــز اصــاح نــژادی شــدند .بــه طــوری کــه در ادامــه ،ایــن دو مرکــز نیــز هماهنــگ بــا ســایر مرا کــز بــه عنــوان
پنجمیــن و ششــمین مرکــز اصــاح نــژادی در کشــور کار خــود را ادامــه دادنــد.
از جملــه اقداماتــی کــه همزمــان بــا محاســبه ضرائــب اقتصــادی در مرا کــز اصــاح نــژادی صــورت مــی گیــرد ارزیابــی
ژنتیکــی چندصفتــی اســت و ایــن مهــم موجــب شــد کــه انتخــاب مولدیــن در مرا کــز اصــاح نــژادی مــر غ بومــی بــه
ً
صــورت کامــا علمــی و مطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا صــورت پذیــرد.
از جملــه نتایــج عملکــرد مرا کــز اصــاح نــژاد ،تأمیــن جوجــه هــای مــورد نیــاز مرا کــز مــر غ مــادر بومــی (تکثیــری)
اســت کــه مرا کــز مذکــور موظفنــد فعالیــت خــود را طــوری تنظیــم نماینــد کــه جوجــه هــای مــورد نیــاز مرا کــز تکثیــری
را نیــز تولیــد نماینــد.
عــاوه بــر اقداماتــی کــه در زمینــه اصــاح نــژاد مــر غ بومــی بــه شــکل متمرکــز صــورت گرفــت .بــر اســاس درخواســت
اســتان سیســتان و بلوچســتان بررســی هایــی روی نــژاد دشــتیاری در منطقــه چهــار بهــار و همچنیــن نــژاد خــزک
بــه عمــل آمــد و امیــد مــی رود یــک برنامــه اصــاح نــژادی بــا شــیوه کار در مزرعــه در جنــوب ایــن اســتان نیــز بــه اجــراء
در آیــد.
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مرا کز مر غ مادر(تکثیری) بومی:
تعــداد  12مرکــز بــه منظــور تولیــد جوجــه یــک روزه مــر غ بومــی ایجــاد گردیــد کــه دارای گلــه مولــد بــوده و گلــه مولــد
ایــن مرا کــز توســط مرا کــز اصــاح نــژادی (پشــتیبانی) تأمیــن مــی شــود .بدیــن معنــی کــه حاصــل عملیــات اصــاح
نــژادی ،جهــت تکثیــر و توزیــع بیــن بهــره بــرداران ،در اختیــار مرا کــز تکثیــری قــرار مــی گیرنــد کــه در جــدول شــماره
( )1نــام و وضعیــت فعالیــت آن هــا اشــاره گردیــد .البتــه در حــال حاضــر تنهــا  6مرکــز از آن هــا باقــی مانــده اســت کــه
شــامل (آذربایجــان غربــی «ارومیــه»  ،اصفهــان ،فــارس ،مازنــدران ،یــزد ،خراســان) مــی باشــد.
مرا کز ترویجی مر غ بومی:
وظیفــه ایــن مرا کــز تولیــد نیمچــه یــا پولــت مــر غ بومــی اســت کــه جوجــه مــورد نیــاز خــود را از مرا کــز تکثیــری
بــر حســب ظرفیــت تحویــل مــی گیرنــد و پــس از مدتــی کــه بطــور متوســط حــدود دو مــاه مــی باشــد.نیمچه هــای
تولیــدی را جهــت توزیــع بیــن روســتائیان و بهــره بــرداران بــه معــرض فــروش مــی گذارندشــیوه توزیــع نیمچــه بدیــن
صــورت اســت کــه یــا توســط تولیــد کننــده و یــا افــراد دیگــری کــه امکانــات توزیــع را دارنــد بــه وســیله خــودرو بــه
روســتاها منتقــل و در اختیــار متقاضیــان قــرار داده مــی شــود.
ً
مرا کــز ترویجــی عمدتــا در ســطح شهرســتان هــا فعالیــت مــی کننــد و ا کثریــت آنهــا توســط بخــش خصوصــی اداره
مــی شــوند .تعــداد و ظرفیــت ایــن گونــه مرا کــز متناســب بــا نیــاز روســتاییان در هــر شهرســتان یــا منطقــه پیــش بینــی
مــی شــود.
اصالح نژاد و تکثیر مر غ بومی در استان فارس
 مقدمه:اندیشــه فعالیــت در زمینــه مــر غ بومــی در ســال  1359در جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس وجــود داشــته اســت.
در همیــن راســتا و جهــت یافتــن چهارچوبــی مناســب جهــت فعالیــت ،تبــادل نظرهایــی بــا دانشــگاه و ســایر مراجــع
ذیصــاح صــورت گرفــت کــه در نهایــت طــرح تهیــه شــده توســط بخــش دامپــروری دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه
شــیراز بــه عنــوان مبنائــی بــرای شــروع کارمشــترک دانشــگاه شــیراز وســازمان جهــاد کشــاورزی فــارس انتخــاب
گردیــد.
الزم بــه ذ کــر اســت کــه پیــش از ایــن ،بخــش مذکــور بررســی هائــی را در زمینــه شناســائی پتانســلی هــای ژنتیکــی
طیــور بومــی انجــام داده بــود کــه نتایــج آن بــه صــورت مقاالتــی منتشــر شــده اســت.
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بــه طــور کلــی اســاس طــرح پیشــنهادی ایــن بــود کــه نخســت گلــه هــای مــادری از تــوده هــای طیــور بومــی اســتان
ایجــاد شــود تــا بعــد از شناســائی و تعییــن پتانســیل هــای ژنتیکــی ،زمینــه الزم بــرای تدویــن و اجــرای برنامــه هــای
بــه نــژادی فراهــم گــردد.
متعاقــب ایــن امــر ،مطالعــه جهــت انتخــاب مناطقــی از اســتان کــه اختــاط نــژادی در آن هــا صــورت نگرفتــه
باشــد اتخــاذ گردیــد .بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه ،اســتان بــه هفــت ناحیــه ا کولوژیکــی تقســیم گردیــد و از هــر
ناحیــه تخــم مــر غ هایــی جمــع آوری گردیــد کــه بــه ایســتگاه دامپــروری دانشــکده کشــاورزی منتقــل شــد .البتــه
ً
بعــدا بــه دلیــل کمبــود فضــای الزم ،هفــت ناحیــه بــه ســه ناحیــه تقلیــل داده شــد .ایــن ســه ناحیــه عبــارت بودنــد از:
 -1ناحیه سردسیر
 -2ناحیه معتدل
 -3ناحیه گرمسیر
کــه از شهرســتان هــای ممســنی  ،مرودشــت ،نــی ریــز ،خرامــه ،دیلگــون ،اســتهبان ،فیروزآبــاد و داراب تخــم
مــر غ جمــع آوری و نســبت بــه تشــکیل گلــه اولیــه (والــد) اقــدام گردیــد .تــا حــدود ســال  1363کارشناســانی روی
گلــه هــای مذکــور از طریــق شــمارش تعــداد تخــم مــر غ ،تعییــن وزن تخــم مــر غ و بررســی هــای پرا کنــده دیگــر ادامــه
یافــت.
در ســال  1365از مــر غ هــای موجــود تخــم مــر غ تهیــه و گلــه ای از مــر غ هــای بومــی در مزرعــه پــرورش مــر غ بومــی
واقــع در روســتای شــمس آبــاد مرودشــت ایجــاد شــد کــه بدلیــل نامســاعد بــودن وضعیــت گلــه و احــداث ســالن
هــای ترویجــی در بیشــتر شهرســتان هــای اســتان فــارس و همچنیــن بدلیــل عــدم وجــود شــماره بــال بــرای مــر غ هــا
و انجــام تالقــی هــای کنتــرل نشــده ،مشــخصات انفــرادی قابــل انــدازه گیــری نبــود و اطالعــات بصورت گلــه ای ثبت
مــی شــد .لــذا در ســال  1366-1367جهــاد کشــاورزی فــارس (جهــاد ســازندگی ســابق) بطــور مســتقل از دانشــکده
ً
کشــاورزی شــیراز مجــددا اقــدام بــه جمــع آوری تخــم مــر غ نمــود و گلــه از مزرعــه مــر غ بومــی شــمس آبــاد مرودشــت
بــه خرامــه منتقــل شــد .در مزرعــه خرامــه بدلیــل اســتقرار سیســتم قفــس در ســالن ،امــکان ثبــت آمــار و اطالعــات
بصــورت انفــرادی فراهــم بــود .در ایــن زمــان اطالعــات و آمــار قابــل توجهــی از گلــه پــدر و مــادر نســل اول *() G1
بدســت آمــد .پــس از راه انــدازی و تجهیــز ســالن هــای پــرورش مــر غ بومــی در مزرعــه شــمس آبــاد مرودشــت (در
ســالن پــرورش سیســتم بســتر و در ســالن پــرورش مرغــان مولــد (تولیــد) مجهــز بــه سیســتم قفــس هــای انفــرادی)
ً
مجــددا گلــه از خرامــه بــه آنجــا انتقــال یافــت و بطــور منســجم تــر نســبت بــه انجــام عملیــات رکوردگیــری و ثبــت
اطالعــات مربوطــه اقــدام گردیــد.
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در هــر نســل بــر اســاس رکوردهــای جمــع آوری شــده در دوره پــرورش و تولیــد ،نســبت بــه انتخــاب مــر غ و خــروس
هــای برتــر و ســپس تجدیــد نســل اقــدام مــی گردیــد .بطــوری کــه از نســل اول تــا نســل ششــم ( G1تــا ( )G6طــی ســال
هــای  1368تــا  )1375انتخــاب نهایــی مــر غ و خــروس هــای مولــد (جهــت تولیــد نســل بعــد) بــر اســاس شــاخص
هــای انتخــاب (ایندکــس) ارســالی از دفتــر مرکــزی طیــور اقــدام مــی گردیــد ولــی از نســل هفتــم ( G7از ســال ) 1376
بــه بعــد جهــت تعییــن نهائــی مرغهــای برتــر بــرای تشــکل گلــه مــادر ،دفتــر مرکــزی طیــور پــس از تجزیــه و تحیلــی آمــار
و اطالعــات رکوردگیــری شــده ارســالی مرکــز مــر غ بومــی فــارس ،بــا اســتفاده از مــدل حیوانــی** ( )Animal modelو بــا
اســتفاده از نــرم افزارهــای مختلــف جهــت تعییــن پارامترهــای ژنتیکــی و محیطــی صفــات و تخمیــن ارزش اصالحــی
آن و اســتفاده از ضرائــب اقتصــادی و معــادالت ســود مربوطــه و بــا در نظــر گرفتــن میــزان هــم خونــی گلــه مــادر و
همینطــور میــزان هــم خونــی مــورد انتظــار در نتایــج نســبت بــه انتخــاب و ارســال لیســت مــر غ و خــروس هــای برتــر
بــه مرکــز مــر غ بومــی اســتان اقــدام مــی گردیــد و در اســتان نیــز بــر اســاس لیســت فــوق مــر غ و خــروس هــای مربوطــه
را انتخــاب و جــدا ســازی مــی نمایــد و از آن هــا جوجــه هــای جایگزینــی نســل جدیــد اصــاح نــژادی را تولیــد مــی
نمایــد.
الزم بــه ذ کــر اســت کــه در مرکــز تکثیــر و اصــاح نــژاد مــر غ بومــی فــارس در کنــار فعالیــت بــه گزینــی و اصــاح نــژادی،
نســبت بــه تولیــد جوجــه یــک روزه بومــی اقــدام و بــا ارســال آن هــا بــه مرا کــز پــرورش در شهرســتان هــای اســتان،
پــس از مــدت دو مــاه پــرورش ،بــا توزیــع نیمچــه هــای بومــی حاصــل در بیــن روســتائیان اقــدام مــی گــردد کــه از یــک
طــرف موجبــات افزایــش جمعیــت مرغــان بومــی روســتاها و از طــرف دیگــر از لحــاظ اشــتغال زایــی و تأمیــن پروتئیــن
حیوانــی مــورد نیــاز جامعــه بــه ویــژه قشــر روســتائیان ،نقــش بســزائی ایفــا نمــوده اســت.

*(حرف Gمخفف کلمه GENERATIONبه معنای نسل می باشد ) ANIMAL MODEL**.نوعی برنامه نرم افزاری در اصالح نژاد
می باشد.
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تصویر( -)1سالن پرورش مر غ وخروسهای مولد در دوره تولید (سیستم بستر) مزرعه تکثیری مر غ بومی خرامه

تصویر( -)2سالن پرورش مرغهای مولد در دوره تولید(سیستم قفس) مزرعه اصالح نژاد مر غ بومی شمس آباد
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 تأسیسات و امکانات مرکز مر غ بومی فارس:مرکز مر غ بومی فارس دارای دو ایستگاه پرورش مر غ بومی می باشد که شامل:
الف) ایستگاه اصالح نژاد مر غ بومی شمس آباد(واقع درشهرستان مرودشت)
ب) ایستگاه تکثیری مر غ بومی خرامه
الف) :ایستگاه اصالح نژادی مر غ بومی شمس آباد:
ایــن مزرعــه در فاصلــه  80کیلومتــری شــمال شــرق شــیراز در منطقــه یــک تخــت جمشــید در روســتای شــمس
آبــاد شهرســتان مرودشــت در زمینــی بــه مســاحت  24هکتــار واقــع گردیــده اســت .از نظــر امکانــات تأسیســاتی
شــامل مــوارد زیــر اســت:
 -1در بخــش مرغــداری دارای دو بــاب ســالن پــرورش بــا سیســتم بســتر بــه مســاحت  750متــر مربــع و ظرفیــت
اســمی پــرورش  10000قطعــه جوجــه بومــی و دو بــاب ســالن بــه مســاحت  1200متــر مربــع بــا ظرفیــت پــرورش 2500
ً
قطعــه مــر غ و خــروس مولــد در دوران تولیــد مــی باشــد( .کــه قبــا سیســتم قفــس ولــی در حــال حاضــر سیســتم پــن
بندی(بــه هریــک از جایگاههــای محصــور شــده توســط تــوری ،کــه تعــداد مشــخصی مــر غ وخــروس در آن نگهــداری
شــود پــن گفتــه مــی شــود) مــی باشــد).
 -2کارخانــه جوجــه کشــی ایــن ایســتگاه بــا مســاحت  450متــر مربــع بــا ظرفیــت اســمی  46200عــدد تخــم مــر غ طــی
یــک روزه  21روز مــی باشــد کــه دارای ســه دســتگاه ســتری و یــک دســتگاه هچــری مــی باشــد.
ب) ایستگاه تکثیری مر غ بومی خرامه:
ایــن مزرعــه در فاصلــه  60کیلومتــری شــیراز در روســتای کفدهــک شهرســتان خرامــه در زمینــی بــه مســاحت 15
هکتــاری واقــع گردیــده اســت .از نظــر امکانــات تأسیســاتی شــامل مــوارد زیــر اســت:
 -1در بخــش مرغــداری دارای یــک بــاب ســالن بــا تهویــه عرضــی بــه مســاحت  1200متــر مربــع و ظرفیــت اســمی
پــرورش  6000قطعــه مــر غ و خــروس مولــد و یــک بــاب ســالن بــا تهویــه تونلــی و سیســتم دانخــوری زنجیــری بــه
مســاحت  1152متــر مربــع و ظرفیــت اســمی پــرورش  5000قطعــه مــر غ و خــروس مولــد مــی باشــد.
 -2کارخانــه خــورا ک دام ایــن ایســتگاه در زمینــی بــه مســاحت  460متــر مربــع بــا میکســر عمــودی دارای ظرفیــت
تولیــد  3تــن در ســاعت دان مــر غ مــی باشــد.
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تصویر( -)3نمای بیرونی سالن پرورش گله جایگزین اصالح نژادی مزرعه مر غ بومی شمس آباد

تصویر( -)4نمای بیرونی دستگاههای ستر(انکوباتور) در کارخانه جوجه کشی مر غ بومی فارس
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 مراحل فعالیت اصالح نژادمرغ بومی درهرنسل ،در ایستگاه اصالح نژاد مرغ بومی شمس آباد مرودشت :با گذشـت بیش از سـه دهه از فعالیت اصالح نژادی این مرکز در مزرعه مر غ بومی شـمس آباد تا کنون عملیات
تحقیقاتـی و اصلاح نـژادی بـر روی  25نسـل مرغان بومی صورت پذیرفته اسـت که نتایـج مطلوبی حاصل گردیده
اسـت که در صفحات آتی در جداول مربوطه ارائه گردیده اسـت.
بـه طـور کلـی در هـر نسـل تحقیقاتـی (اصلاح نـژادی) مـر غ بومـی ،عملیـات ثبـت مشـخصات و رکوردگیـری و
انتخـاب  ،در چهـار مرحلـه انجـام مـی پذیـرد کـه در ادامـه شـرح داده شـده اسـت.
 مرحله اول (کارخانه جوجه کشی):بـا توجـه بـه ایـن کـه جوجـه هـای جایگزیـن اصلاح نـژادی در هـر نسـل طـی  3الـی  4هـچ *()HATCHبـه فاصلـه
حداقـل یـک هفتـه از هـم ،در کارخانـه جوجـه کشـی تولیـد مـی شـوند ،در روز تولیـد جوجـه ها در هر هچ نسـبت به
عملیـات زیـر اقدام مـی گردد:
 -1ثبـت نمـودن مشـخصات هـر قطعـه جوجـه تولیـدی (شـامل شـماره شناسـایی بـال جوجـه ،شـماره شناسـایی
پـدر ،شـماره شناسـایی مـادر) و تعـداد جوجـه هـای تولیـدی در فـرم هـای مربوطـه.
 -2الصـاق شـماره شناسـایی بـه بالهـای هـر قطعـه جوجـه (هـر پلا ک شناسـایی بـه ابعـاد 2 × 1/5سـانتی متـر از
جنـس فکلسـی بنـر بـا سـوزن قفلـی بـا بالهـای جوجـه هـا الصـاق مـی گـردد).
 -3توزیـن انفـرادی هـر کـدام از جوجـه هـای تولیـدی و ثبـت وزن مربوطـه در جلـو شـماره جوجـه در فـرم هـای
مربوطـه کـه البتـه بعدا»بایسـتی نسـبت بـه ثبـت مشـخصات وزن یـک روزگـی هـر جوجـه در نـرم افـزار اصلاح نـژادی
در کامپیوتـر اقـدام گـردد .
 -4وا کسیناسیون جوجه ها به صورت تزریقی کلیه بیماری مارک .
 -5انتقال جوجه ها به سالن پرورش مزرعه .
در صفحه بعد تصاویری از عملیات مذکور آورده شده است .

* کلمـه هـچ( )HATCHمخفـف کلمـه التیـن  HATCHABILITYبـه معنـای (تفریـخ) یـا بعبارتـی بیـرون آمـدن جوجـه یکـروزه از تخم مر غ
می باشـد .
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تصویر( -)6سلکسیون(درجه بندی) جوجه ها

تصویر( -)5تولید جوجه های یکروزه اصالح نژادی

تصویر( -)8برش(جدا سازی) پال ک (شماره بال) جوجه ها

تصویر( -)7ثبت مشخصات (شماره شناسائی) جوجه ها

تصویر( -)9قراردادن شماره های بال جوجه ها در سبد های مربوطه
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تصویر( -)10الصاق پال ک(شماره) به بال جوجه ها
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تصویر( -)11وزن کشی جوجه های یکروزه و ثبت در فرم مربوطه

تصویر( -)12وا کسیناسیون جوجه ها در یک روزگی

تصویر( -)13جوجه های یکروزه اصالح نژادی دارای پال ک بال که آماده برای انتقال به سالن پرورش می باشد
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 مرحله دوم (در سالن دوران پرورش):پـس از انتقـال جوجـه هـا در هـر هفتـه بـه سـالن پـرورش ،جوجـه هـای هـر هـچ (هفتـه) به طـور جـدای از هم و در
پارتیشـن هـای مجـزا نگهـداری مـی شـوند و عملیـات زیـر بـر روی آن تـا حدود سـن  15هفتگی صورت مـی پذیرد:
 -1وا کسیناسـیون جوجه ها علیه بیماری های شـایع در منطقه (از جمله نیوکاسـل ،گامبرو ،برونشـیت ،آنفلوانزا)
در زمان های مشـخص طبق جدول زمان بندی شـده زیر نظر مشـاور بهداشـتی مزار ع مر غ بومی
 -2نوک سوزی نمودن جوجه ها و همچنین کنترل و اصالح پال ک های بال جوجه ها در سن  10روزگی
 -3توزیـن انفـرادی مـر غ و خـروس هـا در سـن هشـت هفتگـی بـه تفکیـک جنسـیت و مشـخص نمـودن رنـگ پـر
پرنـده وثبـت در فـرم هـای مربوطـه و سـپس ثبـت آن در نـرم افـزار اصلاح نـژاد مـر غ بومـی در کامپیوتـر.
 -4توزیـن انفـرادی مـر غ و خـروس هـا در سـن دوازده هفتگـی بـه تفکیـک جنسـیت و ثبـت آن در فرم هـای مربوطه
و سـپس ثبـت آن در نـرم افـزار اصلاح نـژادی مر غ بومـی در کامپیوتر
 -5آنالیز ،پردازش و رفع اشـکاالت داده های اطالعاتی وزن یک روزگی،هشـت و دوازده هفتگی ثبت شـده در نرم
افـزار اصلاح نـژادی مـر غ بومـی و سـپس فایـل مربوطـه بـه انضمـام پارامترهـای اقتصـادی محاسـبه شـده از طریـق
پسـت الکترونیـک جهـت مشـاور طـرح مر غ بومی ارسـال مـی گردد.
 -6مشـاور طرح پس از آنالیز و تجزیه و تحلیل اطالعات ارسـالی ،نسـبت به تهیه و ارسـال لیسـت شـماره بال مر غ
و خـروس هـای انتخابـی بـه تعـداد  2500قطعـه به اسـتان اقدام مـی نماید(.حدا کثر پـس از یک هفته)
 -7جدا سازی مر غ و خروس های انتخابی و انتقال آن ها به سالن تولید.
 مرحله سوم :سالن دوران تولید(رکوردگیری):پـس ازانتقـال یافتـن مـر غ وخروسـهای انتخابی به سـالن تولید وقراردادن ونگهـداری آنهادربا کس ها(پن های)
مجهزبـه تلـه هـای تخـم گـذاری بـر اسـاس گروههای مربوطه وجدا از هم ،نسـبت به موارد زیر اقـدام می گردد:
 -1تبدیـل نمـودن شـماره بـال اولیـه مـر غ وخـروس هـای اتتخابـی بـه *شـماره نهائـی بـال (ابعـاد هرپلا ک × 2/5
 3/5سـانتی متـر) (پلا ک نهائـی) و همزمـان ثبـت نمـودن شـماره هـای مذکـور در فرم هـای مربوطه (بطـوری که در
برابـر هـر شـماره اولیـه (دوران پـرورش) مـر غ یـا خـروس ،شـماره نهایـی آن در دوران تولیـد ثبـت شـده باشـد ).بطـور
ً
کلـی در ایـن مرحلـه حـدودا  2000قطعـه مـر غ و  500خـروس انتخـاب مـی شـوند.
* شـماره نهائـی (پلا ک بـه ابعـاد  2/5در  3/5سـانتی متـر از جنـس فلکسـی بنراسـت کـه شـماره مـر غ روی آن نوشـته مـی شـود و بـا تسـمه
پالسـتیکی بـه بـال مـر غ الصـاق می گـردد ) .
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 -2ثبـت تبدیـل شـماره هـا بـر اسـاس فـرم هـای تهیـه شـده (در مزرعـه شـمس آبـاد) در نـرم افـزار اصلاح نـژادی در
بخـش ثبـت تبدیـل شـماره هـا در کامپیوتـر
 -3تهیـه فـرم هـای حـاوی شـماره نهایـی مـر غ و خـروس هـای انتخابـی و نصـب هـر فـرم در پـن مربوطـه در سـالن
تولید
 -4جمـع آوری تخـم مـر غ هـای تولیـدی گلـه  2-3دفعه در طی روز در سـاعات مشـخص و معیـن از درون تله های
تخمگذاری و آزاد نمودن مر غ از تله تخمگذاری ،الزم به ذکر اسـت تخم مر غ های گذاشـته روی بسـتر را بایسـتی
ً
سـریعا جمـع آوری نمـوده مـر غ هـا به گذاشـتن تخم مـر غ در تله های تخمگذاری عادت داده شـوند.
-5در حیـن جمـع آوری روزانـه تخـم مرغهـا ،بـه محـض مشـاهده مرغـی کـه بـرای اولیـن بـار تخـم مـر غ تولیـد نموده
اسـت .ضمن نوشـتن شـماره بال مر غ ،تاریخ تولید و شـماره پن بر روی انتهای پهن تخم مر غ ،نسـبت به توزین
مـر غ اقـدام مـی گـردد و در فـرم نصـب شـده در پـن ،مـوارد مذکـور ثبـت مـی گـردد (شـماره بـال مـر غ ،تاریـخ تولیـد
اولیـن تخـم مر غ(تاریـخ بلـوغ) ،وزن بلـوغ)
 -6در اتـاق نگهـداری تخـم مـر غ هـا (اتـاق رکوردگیـری) در مزرعـه در بیـن تخـم مـر غ هـای جمـع آوری شـده روزانـه،
نسـبت بـه توزیـن تخـم مـر غ هایـی کـه روی انتهـای پهـن آن هـا شـماره بـال مـر غ ،تاریخ و شـماره پن نوشـته شـده
اسـت اقـدام و بـه عنـوان وزن اولیـن تخـم مـر غ در جلـو شـماره مـر غ مربوطه در فـرم به جدول تخمگـذاری ثبت می
گردد.
 -7در نهایـت پـس از تکمیـل فـرم هـای مذکـور نسـبت بـه ثبـت تاریـخ بلـوغ ،وزن بلـوغ و وزن اولیـن تخـم مـر غ در
جلـو شـماره مـر غ مربوطـه در نـرم افـزار اصلاح نـژادی مـر غ بومـی در کامپیوتـر اقـدام مـی گـردد.
 -8بـه محـض رسـیدن تولیـد تخـم مـر غ روزانـه هـر کـدام از گـروه هـای گلـه اصلاح نـژادی بـه  5درصـد ،عملیـات
رکوردگیـری انفـرادی مـر غ هـا آغـاز مـی گـردد کـه مـدت آن  12هفتـه می باشـد که در این مـدت عملیـات رکوردگیری
شـامل مـوارد زیـر اسـت:
الـف) ثبـت شـماره بـال مـر غ و تاریـخ تولیـد تخـم مر غ بـر روی انتهای پهن تخـم مر غ ها در حین جمـع آوری روزانه
آنهـا از درون تلـه های تخمگذاری .
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ب) در اتـاق نگهـداری (رکوردگیـری) تخـم مـر غ نسـبت بـه زدن تیـک تولیـد تخـم مـر غ روزانـه بـا توجـه بـه تاریـخ ،در
جلـو شـماره مـر غ مربوطـه در دفتـر رکوردگیـری ماهانـه اقـدام مـی گـردد .بـه طوری که در نهایت مشـخص می شـود
کـه هـر مـر غ در طـول هـر مـاه طـی مـدت  84روز رکوردگیـری چنـد عـدد تخـم مـر غ تولیـد نمـوده اسـت.همچنین
یـک روز در هـر هفتـه نسـبت بـه توزیـن تخـم مرغهـای تولیـدی مرغهـا بطـور انفـرادی اقـدام مـی گـردد ودر دفاتـر
رکوردگیـری مذکـور در جلـو شـماره مـر غ مربوطـه ثبـت مـی شـود .
ج) در پایـان هـر مـاه بـر اسـاس دفتـر رکوردگیـری تعـداد تخـم مـر غ تولیـدی روزانه مر غ هـا در آن ماه ،نسـبت به ثبت
تعـداد تخـم مـر غ هـای تولیـدی هـر مـر غ در مـاه مـورد نظر در نـرم افزار اصلاح نژادی اقـدام می گردد.
د) در هفتـه هایـی کـه سـن گلـه بـه  28،30و  32هفتگـی مـی رسـد از ابتـدای هـر هفتـه تـا انتهـای آن هفتـه علاوه
بـر جمـع آوری روزانـه تخـم مـر غ هـا نسـبت بـه توزیـن تـک تـک تخـم مـر غ هـای تولیـدی هـر مـر غ و ثبـت آن در جلـو
شـماره مـر غ مربوطـه در دفتـر مخصـوص ثبـت وزن تخـم مـر غ در هفته هـای  28،30و  32هفتگی اقـدام می گردد.
ه) پـس از تکمیـل دفترهـای مذکـور بـه تفکیـک هـر گـروه جدا گانـه ،نسـبت بـه ثبـت وزنهـای مذکـور در بخـش وزن
تخـم مـر غ در هفتـه هـای  28،30و  32هفتگـی در نـرم افـزار اصلاح نـژادی اقـدام مـی گـردد.
و) پـس از پایـان یافتـن مـدت  84روز آمارگیـری در آخریـن گـروه گلـه اصلاح نـژادی نسـبت بـه آنالیـز و رفـع اشـکاالت
آمارهـا و داده هـای اطالعاتـی ثبـت شـده در نـرم افـزار اصلاح نـژادی (در طـول مـدت رکوردگیـری) اقـدام مـی گردد.
ز) پارامترهـای اقتصـادی بـر اسـاس فرمـول هـای مربوطـه جهـت گلـه هـای تکثیـری و اصلاح نـژادی محاسـبه و در
جـدول مربوطـه گـردآوری مـی شـود.
ک) پس از انجام بندی های «و» و «ز» فایل حاوی اطالعات داده های رکوردگیری شـده از گله اصالح نژادی (در
مرحلـه) بـه انضمـام پارامترهـای اقتصـادی محاسـبه شـده از طریـق پسـت الکترونیـک جهـت مشـاور طـرح ارسـال
مـی گـردد .الزم بـه ذ کـر اسـت انـواع اطالعاتـی کـه در ایـن فایـل ارسـال مـی شـود در بخـش ضمیمـه در جـدول ()1
ذ کـر گردیده اسـت.
 مرحله چهارم (سالن نسل گیری) تالقی مر غ و خروس ها و تجدید نسل:مشـاور طرح پس از تجزیه و تحلیل آماری اطالعات ارسـالی اسـتان ،حدا کثر ظرف یک هفته نسـبت به ارسـال
فایل حاوی شـماره مر غ و خروسـهای انتخابی و لیسـت تالقی مر غ و خروسـها به اسـتان اقدام می نماید.
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در اسـتان پس از دریافت فایل اطالعاتی مذکور ،از شـروع جداسـازی و انتخاب مر غ و خروسـهای برتر به عنوان
والـد تـا تجدیـد نسـل و تولیـد جوجه های نسـل جدیـد مراحل زیر بطور دقیق و منظـم صورت می پذیرد:
 -1بـر اسـاس فایـل اطالعاتـی ارسـال مشـاور طـرح ،لیسـت هـای مـورد نیـاز حـاوی شـماره مـر غ و خـروس هـای
انتخابـی کـه جنبـه کاربـردی در مزرعـه داشـته باشـند تهیـه مـی گـردد و بـه مزرعـه مـر غ بومـی شـمس آبـاد ارسـال
مـی گـردد.
 -2بر اسـاس لیسـت های مذکور در سـالن محل نگهداری گله ،نسـبت به جداسـازی و انتخاب مر غ و خروسـهای
برتـر اقـدام مـی گـردد .بـه طـوری کـه خـروس بـا مـر غ های مربوطـه در پن هـای مجزا به نسـبت 11قطعه مـر غ با یک
ً
قطعـه خـروس فـرارداده مـی شـود.با توجـه بـه این که معموال برای هـر قطعه خروس 3 ،قطعه مـر غ رزرو نیز در نظر
گرفته می شـود .مر غ و خروسـهای رزرو در پن های جدا گانه نگهداری می شـوند.
 -3بایسـتی حداقـل  2-3هفتـه قبـل از جمـع آوری تخـم مر غ های نطفه دار جهت جوجه کشـی ،خروس مربوطه
در پـن قـرار داده شـده باشـد بـه اصطلاح خـروس انـدازی شـود تـا مـر غ و خـروس ها به یکدیگـر عادت داده شـوند و
از نظر جفت گیری مشـکلی نداشـته باشـند.
 -4پـس از تنظیـم جـدول زمـان بنـدی جمـع آوری تخـم مـر غ نطفـه دار جهـت تجدیـد نسـل از اولیـن روز شـروع
جمـع آوری تخـم مـر غ روزانـه  2-3مرتبـه نسـبت بـه جمع آوری تخم مر غ ها اقدام مـی گردد و در حین جمع آوری
تخـم مـر غ هـا ،پـس از بـاز نمـودن درب تلـه تخمگذاری ،شـماره بال مر غ و تاریخ تولیـد را در انتهای پهن تخم مر غ
ثبـت مـی گـردد و تخـم مـر غ هـای جمـع آوری شـده روزانـه تحویـل اتـاق نگهـداری تخم مر غ مـی گردد.
 -5در اتـاق نگهـداری تخـم مـر غ نسـبت بـه قـراردادن تخـم مـر غ هـای تولیـدی روزانـه مرغهـا در طـول هفتـه ،در
شـانه هـای پالسـتیکی اقـدام مـی گرددبطوریکـه تخـم مرغهـای تولیـدی هرمـر غ در ردیف جدا گانه نسـبت به سـایر
مرغهـا قـرارداده مـی شـود.
 -6در پایـان هـر هفتـه ،تخـم مـر غ هـای تولیـدی مرغـان جهـت خوابانیـدن در انکوباتـور بـه کارخانـه جوجـه کشـی
منتقـل مـی گـردد.در کارخانـه جوجـه کشـی هنـگام قـراردادن تخـم مرغهـا در را ک دسـتگاه جوجـه کشـی طـوری
اقـدام مـی شـود کـه تخـم مرغهـای هـر مر غ بطـور جدا گانه در ردیف مشـخص جـدای از تخم مر غ های سـایر مرغها
در شـانه هـای تخـم مـر غ قـرار داده شـود.
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 -7پـس از طـی دوره  18روز نگهـداری تخـم مرغهـا در انکوباتـور ،در هنگام انتقال تخم مرغها از انکوباتور به هچری
طـوری تخـم مـر غ هـا در سـبدهای هچـری قـرار داده مـی شـوند کـه تخـم مـر غ هـای هر مـر غ در یک خانـه جدا گانه
از خانـه هـای تقسـیم بنـدی شـده سـبد هچـری قـرار داده شـوند(به عبارتـی هـر یـک ازخانه های سـبدهای هجری
بـه تخـم مـر غ هـای تولیـدی یـک قطعه مر غ اختصاص داده شـده اسـت) .
 -8پـس از سـه روز نگهـداری تخـم مرغهـا در دسـتگاه هجـری و در نهایـت در پایـان مـدت  21روز جوجـه کشـی ،در
روز تولیـد ،نسـبت بـه ثبـت مشـخصات و سـایر کارهائـی که در مرحلـه اول عملیات اصالح نژادی ذکـر گردید ،اقدام
ً
مـی گـردد .و معمـوال طـی  4-3هفتـه نسـبت بـه تولیـد  8000تـا  10000فطعـه جوجـه هـای جایگزینـی نسـل جدیـد
اقـدام می گـردد .

تصویر ( -)14نمائی ازسیستم پن بندی درسالن رکوردگیری مزرعه اصالح نژاد مر غ بومی شمس آباد
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تصویر( -)15نمائی از سیستم پن بندی در سالن رکوردگیری مزرعه اصالح نژاد مر غ بومی شمس آباد

روند انجام عملیات اصالح نژادی (تحقیقاتی) در مرکز مر غ بومی فارس (از نسل اول تا نسل :)25
انواع نرم افزارهای استفاده شده جهت ثبت اطالعات اصالح نژادی و عملکرد تولیدی مرغان بومی:
از نسـل اول ( )G1تـا نسـل سـیزدهم (( )G13از سـال  1368تـا  )1384از نـرم افـزار فا کـس پـرو ( )Foxproاسـتفاده می
شـده است.
از نسـل چهاردهـم (()G14سـال  )1385بـه بعـد بـرای ثبـت اطالعـات اصلاح نـژادی از نـرم افزاراصلاح نـژاد مـر غ
بومـی در محیـط ا کسـس ( )Accessاسـتفاده مـی گـردد کـه از توانایـی باالیـی چـه از لحـاظ دقـت ثبـت اطالعـات و
چـه از لحـاظ ارائـه انـواع گزارشـات آمـاری و عملکـردی در قالـب جـداول و نمودارهـای مختلف و کاربـردی برخوردار
مـی باشـد و همچنیـن از کمتریـن اشـتباه آمـاری در حیـن ثبـت اطالعـات برخـوردار مـی باشـد و بـا توجـه به یکسـان
بـودن شـکل ثبـت اطالعـات و ارائـه گزارشـات اخـذ شـده ،عملکرد مرا کز مـر غ بومی بخوبی قابل مقایسـه بـا یکدیگر
می باشـد.
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همچنیـن از سـال ( 1388نسـل هفدهـم  ) G17بـه بعـد ،علاوه بـر نـرم افـزار مذکور،جهـت ثبـت روزانـه
عملکردوتولیـدات مـزار ع مـر غ بومی(بصـورت آنالیـن )از نـرم افـزار مدیریتـی مـر غ بومـی اسـتفاده شـده اسـت .ایـن
نرم افزار نیز از قدرت باالئی در زمینه ثبت اطالعات و گسـتردگی فراوانی در ارائه انواع گزارشـات و نمودار برخوردار
اسـت .و از طرفـی در هـر زمـان کـه دفتـر امـور طیـور بخواهـد مـی توانـد از وضعیـت عملکـردی و تولیـدی مرا کـز مـر غ
بومـی اسـتان هـا اطالعـات الزم را کسـب و مشـاهده نمایـد.
الزم بـه ذ کـر اسـت کـه نمونـه هایـی از انـواع گزارشـات و نمودارهـای قابـل اسـتحصال از نـرم افزارهـای فـوق در
بخـش ضمیمـه آورده شـده اسـت.
روش ها و شاخص های مختلف انتخاب مر غ و خروس ها :
 روش یک مرحله ای:در ایـن روش ارسـال اطالعـات و داده هـای رکوردگیـری شـده از مرکـز مـر غ بومـی اسـتان جهـت مشـاور طـرح و
دریافـت جـواب اطالعـات (لیسـت مـر غ و خـروس هـای انتخابـی) از طـرف مشـاور طـرح طی یک مرحلـه صورت می
پذیرفـت بدیـن صـورت که:
 از نسـل اول ( )G1تـا نسـل ششـم ( ( )G6از سـال  1368تـا  )1375در دوران پـرورش نسـبت بـه وزن کشـیانفـرادی مـر غ و خـروس هـا در سـن  12هفتگـی اقـدام می گردید و سـپس مر غ و خروس های بـا وزن باالتر ،انتخاب
گردیـده و بـه سـالن تولیـد منتقـل مـی شـدند .پـس از رسـیدن تولیـد تخم مر غ گله بـه  5درصد عملیـات رکوردگیری
انفـرادی  12هفتـه ای ( 84روز) انجـام و در نـرم افـزار ثبـت ودر نهایـت جهـت مشـاور طـرح ارسـال مـی گردیـد کـه
مشـاور طـرح پـس از آنالیـز اطالعـات ،نسـبت بـه ارسـال فرمولهـای ایندکـس انتخـاب ،بـه اسـتان اقـدام مـی نمـود،
در اسـتان نیـز پـس از جا گـذاری فا کتورهـای مـورد نیـاز بـرای هـر مـر غ یـا خـروس در فرمـول هـای مذکـور ،آنهایـی که
باالتریـن ایندکـس را کسـب مـی نمودنـد ،انتخـاب و بـه عنـوان گلـه والـد جهـت تجدیـد نسـل اسـتفاده مـی شـدند.
(نمونـه فرمـول ایندکـس در نخسـت ضمیمـه آورده شـده اسـت.
 از نسـل هفتـم (( )G7سـال  )1376تـا نسـل دوازدهـم ( )G12سـال  1381پـس از ارسـال اطالعـات نهایـی بـهانضمـام پارامترهـا و ضرائـب اقتصـادی بـرای مشـاور طـرح در پایـان رکوردگیـری انفـرادی مرغهـا ،مشـاور طـرح عالوه
بـر اطالعـات ارسـالی آن نسـل ،بـا در نظـر گرفتـن رکوردهـا و صفـات و پارامترها و ضرائب اقتصادی نسـلهای گذشـته
(شـجره) بـا اسـتفاده از روش  Animal modelنسـبت بـه امتیـاز دهـی مـر غ و خـروس هـا و ارسـال لیسـت مـر غ و
خروسـهای برتـر بـه اسـتان اقـدام مـی نمـود.
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الزم بـه ذ کـر اسـت کـه علاوه بـر لیسـت شـماره مـر غ و خروسـهای انتخابـی ،لیسـتهای حـاوی ضرائـب هـم خونـی
مـر غ و خـروس هـا نسـبت بـه هـم و لیسـت حـاوی شـماره مـر غ و خـروس هـای قابـل تالقـی با هم بـا کمتریـن میزان
هـم خونـی (کمتـر از  0/5یـا  %5نیـز توسـط مشـاور بـه اسـتان ارسـال مـی گردیـد ،و در اسـتان نیـز بـر اسـاس لیسـت
هـای مذکـور ،مـر غ و خـروس هـای برتـر را انتخـاب و طبـق لیسـت هـای تالقـی گـری ارسـالی ،از تالقـی آن هـا ،جوجه
هـای نسـل بعـد تولیـد مـی گردید.
روش دو مرحله ای:
در ایـن روش ارسـال اطالعـات اصلاح نـژادی مرکـز مـر غ بومـی اسـتان جهـت مشـاور طـرح و دریافـت اطالعـات
(لیسـت مـر غ و خـروس هـای انتخابـی) از طـرف مشـاور طـرح طـی دو مرحلـه بـه شـرح ذیـل صـورت مـی پذیـرد:
 از نسل سیزدهم ( )G13تا نسل  )G14( 14سال  1384تا سال 1385در مرحلـه اول پـس از توزیـن انفـرادی مـر غ و خـروس هـا در سـن  12هفتگـی ،اطالعـات مربوطـه جهـت مشـاورطـرح ارسـال و پـس از دریافـت جـواب اطالعـات ،مـر غ و خـروس هـای برتـر طبق لیسـت ارسـالی ،انتخـاب گردیده و
بـه سـالن تولیـد منتقـل مـی شـوند.
در مرحلـه دوم پـس از انجـام عملیـات رکوردگیـری انفـرادی مرغهـا در سـالن تولیـد ،و ارسـال اطالعـات و دریافـتاطالعـات نسـبت بـه انتخـاب مـر غ و خروسـها بـه عنـوان والـد نسـل بعـد اقـدام مـی گردیـد.
 از نسـل ( )G15( 15سـال  )1386بـه بعـد شـاخص انتخـاب در مرحلـه اول بـه جـای وزن  12هفتگـی از وزن 8هفتگـی مـر غ و خـروس هـا اسـتفاده می شـود و شـاخص های انتخاب مرحلـه دوم همان صفات تحـت رکوردگیری
انفـرادی  84روز مـر غ هـا مـی باشـد.
انـواع سیسـتم هـای پرورشـی مـر غ و خـروس هـای گلـه اصلاح نـژادی مرکـز فـارس (مزرعـه شـمس آبـاد) در
دوران تولیـد در نسـل هـای مختلـف:
 از نسـل اول ( )G1تـا نسـل دوازدهـم (( )G12سـال  1368تـا سـال  )1383سیسـتم پـرورش گلـه اصلاح نـژادیاز نـوع قفـس (قفـس هـای انفـرادی) بـوده اسـت( .شـامل قفـس هـای انفـرادی مـر غ هـا و قفـس هـای تالقـی
گری(خـروس) بـوده اسـت.
 در نسـل سـیزدهم ( )G13سـال  1384سیسـتم پـرورش در دوران تولیـد هـم بـه صـورت قفـس و هـم بـه صـورتپـن بنـدی (با کـس بنـدی) بـوده اسـت .بطـوری کـه از دو سـالن تولیـد ،یکـی دارای سیسـتم قفـس و دیگـری دارای
سیسـتم پـن بنـدی بوده اسـت.
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 از نسـل چهاردهـم ( )G14سـال  1385بـه بعـد ،سیسـتم پـرورش در دوران تولیـد و نسـل گیـری در مزرعـه مـر غً
بومـی شـمس آبـاد صرفـا از نـوع پـن بنـدی (روی بسـتر) بـوده اسـت.
روش های مختلف جفت گیری مر غ و خروس های گله اصالح نژادی در دوران تولید:
 جفت گیری طبیعی در سیستم قفس:از نسـل اول ( )G1تـا نسـل هشـتم ( 1368( )G8تـا  )1378مـر غ و خـروس هـای گلـه اصلاح نـژادی در قفـس هـای
انفـرادی نگهـداری مـی شـدند و بـه روش طبیعـی جفـت گیـری مـی نمودنـد.
 جفت گیری به روش تلقیح مصنوعی در سیستم قفس:از نسـل نهـم ( )G9تـا نسـل دوازدهـم ( 1379 ،)G12تـا  1383پـرورش مـر غ و خـروس هـای مولـد گلـه اصلاح نـژادی
در قفس های انفرادی بوده اسـت .و از طریق تلقیح مصنوعی نسـبت به بارور نمودن مر غ ها اسـتفاده می شـده
اسـت .بطوری که روزانه به روش کوئین (ماسـاژ) حدود  2سـی سـی اسـپرم از خروس اخذ می گردید و با آن تعداد
 20-25قطعـه مـر غ را تلقیـح می نمودند.
 جفت گیری به روش تلقیح مصنوعی در قفس و جفت گیری طبیعی در سیستم پن بندی:در نسـل سـیزدهم ( )G13سـال  1384نیمـی از مـر غ خـروس هـای گلـه اصلاح نـژادی بـه روش پـرورش در سیسـتم
قفـس هـای انفـرادی و از طریـق تلقیـح مصنوعـی جفـت گیـری شـده انـد و نیمـی از گلـه ،روی بسـتر یـا سیسـتم پـن
بنـدی پـرورش داده مـی شـدند و جفـت گیـری در آنهـا پـرورش طبیعـی صـورت مـی پذیرفته اسـت.
 جفت گیری به روش طبیعی در سیستم پن بندی: از نسـل چهاردهـم ( G14سـال  )1385بـه بعـد پـرورش مـر غ و خـروس هـای مولـد گلـه اصلاح نـژادی بـا سیسـتمپـرورش روی بسـتر و پـن بنـدی بـوده اسـت و جفـت گیـری نیـز بیـن مـر غ و خـروس بـه صـورت طبیعـی بـوده اسـت.
توزین وزن زنده بدن گله اصالح نژادی مر غ بومی:
 وزن کشی در سنین  8و  12هفتگی:ً
 در نسـل اول ( )G1وزن کشـی صرفـا در سـن هشـت هفتگـی آنهـم فقـط در مـورد مـر غ هـا انجـام مـی پذیرفتـهاسـت( .سـال )1368

ً
 از نسـل دوم ( )G2تـا نسـل ششـم (( )G6سـال  1370تـا  )1375وزن کشـی صرفـا در سـن  12هفتگـی ،هـم درمـر غ هـا و هـم در خـروس هـا انجـام مـی پذیرفتـه اسـت.
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 در نسـل هـای هفتـم ( )G7و هشـتم (( )G8سـالهای  1376و  )1378توزیـن مـر غ هـا هـم در سـن  8هفتگـی وً
هـم در سـن  12هفتگـی انجـام مـی شـده اسـت و توزیـن خـروس هـا صرفـا در سـن  12هفتگـی صـورت مـی پذیرفتـه
است.
 از نسـل نهـم (( )G9سـال  )1379بـه بعـد توزیـن مـر غ و خـروس هـا هـم در سـن  8و هـم در سـن  12هفتگـیصـورت مـی پذیرفتـه اسـت.
 وزن کشی در سن یک روزگی:از نسـل نهـم (( )G9سـال  )1379بـه بعـد در سـن یکروزگـی توزیـن جوجه های یک روزه گلـه جایگزین اصالح نژادی
صورت می پذیرفته اسـت.
بطوری که تا نسـل  )G19( 19اعداد وزن کشـی شـده با یک رقم اعشـار و از نسـل  20به بعد با دو رقم اعشـار در نرم
افـزار اصلاح نژادی مر غ بومی ثبت شـده اسـت.
 وزن کشی مر غ ها هنگام بلوغ (اولین روز تخمگذاری):از نسـل اول تا کنـون وزن کشـی مرغهـا در اولیـن روز تولیـد تخـم مـر غ ( هنگام بلوغ جنسـی) بطـور مرتب صورت می
پذیرفته است.

تصویر( -)16نمونه ای از مر غ بومی( کا کل دار ) مرکز اصالح نژاد مر غ بومی فارس
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محاسبه پارامترها و ضرائب اقتصادی:
محاسـبه پارامترهـا و ضرائـب اقتصـادی و ارسـال آن همـراه بـا اطالعـات اصلاح نـژادی جهـت مشـاور طـرح از
نسـل ششـم (( )G6سـال  )1375آغـاز گردیـد در مرکـز مـر غ بومی تا نسـل نهـم ( )G9هم پارامترهـای اقتصادی و هم
ً
ضرائـب اقتصـادی محاسـبه و ارسـال مـی شـده اسـت و از نسـل دهـم بـه بعـد در مرکـز مـر غ بومـی صرفـا پارامترهـای
اقتصـادی محاسـبه و ارسـال مـی شـده اسـت و ضرائـب اقتصـادی توسـط مشـاور طـرح محاسـبه مـی شـود.
الزم بـه ذ کـر اسـت کـه تـا نسـل هفتـم ( )G7برای محاسـبه پارامترهـای و ضرائب اقتصـادی از فرمولهای مخصوصی
اسـتفاده مـی گردیـد کـه در قسـمت ضمیمـه آورده شـده اسـت و از نسـل هشـتم ( )G8بـه بعـد از فرمولهـای جـزوه
مرحـوم دکتـر احمـد شـاد پـرور اسـتفاده می شـده اسـت.
انواع شماره شناسایی مر غ و خروس های گله اصالح نژادی در دوران پرورش و دوران تولید:
در هـر نسـل تحقیقاتـی در اولیـن روز تولـد جوجـه هـای گلـه جایگزینـی اصلاح نـژادی نسـبت بـه الصـاق پلا ک
(شـماره) شناسـائی (کـد) بـه بـال جوجـه هـا اقـدام مـی گـردد و طـی دوران پـرورش روی بـال آن هـا باقـی مـی مانـد.
سـپس بعـد از دریافـت جـواب اطالعـات در مرحلـه اول ،بـا انتخـاب مـر غ و خـروس هـای برتـر نسـبت بـه تعویـض
ً
پلا ک هـای مذکـور بـه پلا ک هـای بزرگتـر اقـدام مـی گـردد کـه بـه آن شـماره نهایـی گفتـه مـی شـود کـه حـدودا در
سـن  12-15هفتگـی اجـرا مـی شـود و ایـن شـماره هـا تـا زمـان حـذف مـر غ و خروس هـای بالـغ روی بال آن هـا باقی
مـی ماند.
الزم بـه ذ کـر اسـت کـه سـال هـا از شـماره چرمـی بـه عنـوان شـماره اولیـه و از شـماره هـای فلـزی بـه عنوان شـماره
ً
نهایـی اسـتفاده مـی شـد و طـی چنـد نسـل اخیـر کال از پلا ک شـماره از جنـس فلکسـی بنـر اسـتفاده می شـود که در
دوران پـرورش بـا سـوزن قفلـی و در دوران تولیـد بوسـیله تسـمه پالسـتیکی بـه بـال پرنـدگان وصـل مـی شـود(ابعاد
پلا ک هـای اولیـه  2 × 1/5و پلا ک هایـی نهایـی  4 × 3/5سـانتی متـر مـی باشـد).
 شماره شناسایی پنج رقمی:از نسـل اول تـا نسـل هفتـم ( G1تـا ،)G7پلا ک (کـد) شناسـایی شـامل یـک عـدد پنـج رقمـی بـود (کـه رقـم اول
آن شـماره هـچ جوجـه بـوده اسـت) وبـه همیـن شـکل نیـز در نـرم افـزار اصلاح نژادمـر غ بومـی ثبت می شـده اسـت.
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 شماره شناسایی نه رقمی:از نسـل هشـتم ( G8سـال  )1378بـه بعـد شـماره هـای پلا ک بـال جوجـه هـا از عددیـک تـا حدا کثـر  8000بـوده
ً
اسـت ولـی آنچـه در نـرم افـزار اصلاح نـژادی بـرای پرنـدگان ثبـت مـی شـود یـک شـماره  9رقمـی مـی باشـد و کاملا
اختصاصـی و یونیـک بـرای هـر پرنـده مـی باشـد .بطـوری کـه از نسـل هشـتم تـا سـیزدهم ایـن شـماره  9رقمـی بـه
ترتیـب از سـمت چـپ شـامل:
(رقـم اول کـد اسـتان (عـدد ، )2دو رقـم بعـدی سـال تولـد پرنـده ،رقـم سـوم جنسـیت طیـور (بـرای مـر غ عـدد
 ،2بـرای خـروس عـدد  1و بـرای جوجـه عـدد  )0و  5رقـم آخـر نیـز شـماره پلا ک بال(کـه اولیـن رقـم آن از سـمت چـپ
شـماره هـچ یـا گـروه مـی باشـد) پرنـده بـوده اسـت.
و از نسـل چهاردهـم بـه بعـد بـا یـک تغییـر جزیـی در ایـن کـد نـه رقمـی همـراه بـوده اسـت بطـوری کـه دو رقم اول
سـال تولـد و رقـم سـوم کـد اسـتان (عـدد )2و مابقـی ارقـام ماننـد قبـل مـی باشـد و بدیـن ترتیـب از تکـراری شـدن و
اشـتباهات آمـاری در شـماره پرنـدگان در نسـل هـای مختلـف جلوگیـری به عمـل آمد و در کل شـجره هر پرنده یک
شـماره  9رقمـی ویـژه و مخصـوص به خـود دارد.

تصویر( -)17نمونه هائی از مرغهای بومی با رنگهای متنوع مربوط به مرکزاصالح نژاد مر غ بومی فارس
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صفات و فا کتورهای ثبت شده به عنوان رکورد:
در نسـل اول ( )P0گلـه مـر غ و خـروس هـای اصلاح نـژادی مـر غ بومـی تعـداد  14فا کتـور بعنوان رکـورد برای هر قطعه
مـر غ در نـرم افـزار اصلاح نـژادی در کامپیوتـر ثبت می گردید که شـامل:
جدول 2
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با توجه به این که از نسـل دوم به بعد به تدریج در هر نسـل صفات جدیدی به عنوان شـاخص رکوردگیری به
صفـات قبلـی اضافـه گردیـده اسـت در جـدول ( )3بـا فـرض ایـن کـه کلیـه  14فا کتور جـدول ( )2درنسـل اول راتحت
عنوانpدرجـدول مذکوردرنظرگرفتـه باشـیم کـه درتمامـی نسـل هـا تکرارشـده اسـت کلیـه صفاتـی کـه بـه عنـوان
رکوردبـرای مـر غ وخـروس هـا درنـرم افزارثبـت گردیـده اسـت بـه تفکیـک نسـل هـا خالصه گردیده اسـت.
جدول 3

چنانچـه در جـدول فـوق مشـاهده مـی گـردد در حـال حاضـر نسـل  24تعـداد  26نـوع صفـت (فا کتـور) بـرای هـر
قطعـه مـر غ درنـرم افزاراصلاح نـژادی مـر غ بومـی بـه عنـوان رکوردثبـت مـی گـردد.
روش هـای تبـادل اطالعـات و داده هـای رکوردگیـری شـده گلـه اصلاح نژادی مرکز مر غ بومی فارس و مشـاور
طـرح در نسـل های مختلف:
از نسـل اول ( )G1تـا نسـل دوازدهـم ( )G12تبـادل اطالعـات و داده هـای رکوردگیـری شـده در قالـب فایـل ا کسـل
از طریـق پسـت نمـودن سـی دی مربوطـه و یـا تحویـل سـی دی مذکـور بـه صـورت حضـوری در دفتـر مرکـزی طیـور
وزارتخانـه بـوده اسـت .و دریافـت پاسـخ اطالعـات نیـز از طریـق پسـت بـه اسـتان صـورت مـی پذیرفـت.
از نسـل سـیزدهم ( )G13تا کنـون کـه نسـل بیسـت و پنجـم ( )G25مـی باشـد تبـادل اطالعـات از طریـق پسـت
الکترونیـک (ایمیـل) صـورت مـی پذیـرد.
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تاریـخ اولیـن ارسـال اطالعـات و داده هـای رکوردگیـری شـده مرکـز مـر غ بومـی فـارس از طریـق پسـت الکترونیـک
جهـت مشـاور طـرح در مـورخ  1384/11/18صـورت پذیرفـت و از آن بـه بعـد اسـتان هـا بـه محـض آمـاده شـدن
اطالعـات ،فایـل مربوطـه را جهـت مشـاور طـرح ارسـال مـی نمودنـد ولـی از نسـل هفدهـم (سـال  )1388تا کنـون
طبـق یـک تقویـم و جـدول زمـان بنـدی منظـم و مشـخص شـده ،اسـتان هـا نسـبت بـه ارسـال اطالعـات اقـدام مـی
نماییـد .بـه طـوری کـه طبـق جـدول زمـان بندی منظمی که سالهاسـت در اسـتان فارس برنامه ریزی شـده اسـت
ارسـال اطالعـات مرحلـه اول در تاریـخ پانزدهـم دی مـاه و ارسـال اطالعـات در مرحلـه دوم در تاریـخ دهـم تیـر مـاه
هـر سـال صـورت مـی پذیردالبتـه از نسـل ( 24سـال  ) 1395بـه بـه بعـد ارسـال اطالعـات اولیـه جهت مشـاورطرح در
مورخـه سـیزدهم بهمـن مـاه و ارسـال اطالعـات نهائـی در مورخـه مـرداد مـاه هر سـال جهـت مشـاورطرح انجام می
پذیرد.

تصویر( -)18نمونه ای از خروس بومی(با تاج شانه ای) مربوط به مرکز اصالح نژاد مر غ بومی
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 نمونه هائی از خروسهای بومی(با رنگهای متنوع) مربوط به مرکز اصالح نژاد مر غ بومی فارس-)19(تصویر
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(فهرست جداول مربوط به بخش ضمیمه)
الف) جداول مربوط به بخش اصالح نژاد (تحقیقات ) مر غ بومی فارس :

ب) جداول مربوط به عملکرد مرغان بومی مزار ع تکثیری واصالح نژادی مر غ بومی فارس طی دوره
پرورش وتولید :
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ج) نتایج ومیزان پیشـرفت صفات تولیدی (تحت رکوردگیری) مرغان بومی حاصل از  30سـال فعالیت تحقیقاتی
واصلاح نـژادی مرکـز مـر غ بومـی فـارس بـه تفکیـک نسـل( از نسـل اول تـا نسـل بیسـت وسـوم در قالب نمـودار (الزم
به ذکر اسـت که در نمودارهای مربوطه  ،در شـماره نسـل ،عدد مثبت مبین شـماره نسـل برای گله اصالح نژادی
وشـماره منفی مبین شـماره نسـل برای گله تکثیری مر غ بومی می باشـد)

د) -تقدیـر وتشـکر همـراه بـا لیسـت اسـامی ،معاونیـن بهبـود تولیـدات دامـی  ،مدیـران امـور طیور،زنبورعسـل وکـرم
ابریشـم وپرسـنل مـزار ع مـر غ بومـی فارس
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ه) -فهرست منابع
الف) جداول مربوط به بخش اصالح نژاد (تحقیقات) مر غ بومی فارس
جـدول شـماره( - )1وضعیـت تعـداد جوجـه یـک روزه بومـی تشـکیل دهنـده گلـه جایگزیـن اصلاح نـژادی در مرکـز
مـر غ بومـی فارس(همـراه بـا درصـد تولیـد جوجـه) درنسـلهای مختلـف:

بـر اسـاس جـدول فـوق،در مرکـز اصلاح نـژاد مـر غ بومـی فـارس از نسـل اول تـا کنـون طـی  25نسـل ( 30سـال) ،
از خوابانیـدن حـدود  3120000عـدد تخـم مـر غ در دسـتگاه جوجـه کشـی بـا متوسـط63درصد جوجه دهـی  ،تعداد
حـدود  198000قطعـه جوجـه یکـروزه تحقیقاتـی جهـت تشـکیل گلـه جایگزیـن اصلاح نـژادی اسـتحصال گردیـده
اسـت و نسـبت بـه انجـام عملیـات اصلاح نـژادی بـر روی آنهـا اقـدام گردیـده اسـت .
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جدول شـماره ( :)2تعداد  35عنوان مربوط به مشـخصات و رکوردهایی که در هر نسـل ،داده های اطالعاتی
آن هـا بـرای هـر قطعـه از مرغهـای گلـه اصلاح نـژادی ایسـتگاه مـر غ بومـی شـمس ابـاد در طـول مـدت رکوردگیـری
جمـع آوری و در نـرم افـزار اصلاح نـژادی مـر غ بومـی ثبـت مـی گردد.

جـدول شـماره ( :)3نمونـه هایـی از فرمولهـای ایندکـس انتخـاب مـر غ و خـروس هـا و فرمـول محاسـبه ضرائـب
اقتصـادی در نسـلهای مختلـف :
فرمول ایندکس انتخاب مر غ در نسل سوم (:)G3
و ایندکس انتخاب خروس ها شامل فرمول زیر بوده است:
بطوری که عالئم اختصاری در فرمول های مذکور بر مبنای موارد زیر می باشد:
( W 12وزن زنده مر غ در سن  12هفتگی)( ASM ،سن بلوغ جنسی)( EP ،درصد تولید تخم مر غ)،
( AV30-32میانگین وزن تخم مر غ در سن  30و  32هفتگی)( FS ،میانگین ایندکس خواهران تنی)
( HSمیانگین ایندکس خواهران ناتنی)
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فرمول ایندکس انتخاب مر غ در نسل ششم (:)G6

فرمول های محاسبه ضرائب اقتصادی مورد استفاده درنسلهای ششم تا نهم :
به عنوان مثال در مورد پارامتر تعداد کل مرغهای تخمگذار ( )Nداریم :
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) میانگین مقدار عددی (کمی) صفات تحت رکوردگیری گله اصالح نژاد مر غ بومی4( جدول شماره
:فارس در نسل های مختلف
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ادامه جدول شماره ( )4میانگین مقدار عددی (کمی) صفات تحت رکوردگیری گله اصالح نژاد مر غ
بومی فارس در نسل های مختلف:
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ادامه جدول شماره ( )4میانگین مقدار عددی (کمی) صفات تحت رکوردگیری گله اصالح نژاد مر غ
بومی فارس در نسل های مختلف:
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جدول شماره ( )5درصد جنسیت گله اصالح نژادی در سن  8هفتگی در ( )11نسل اخیر
(ازنسل  14تا )25
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)نسل7(هفتگی در8) درصدرنگ پر مر غ و خروس های گله اصالح نژادی درسن6(جدول شماره
)25  تا18 اخیرنسل(ازنسل
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جدول شماره()7میزان پیشرفت (مقایسه کمی) صفات تحت رکوردگیری گله اصالح نژادمر غ بومی
فارس درنسل اخیر( شماره ) 25نسبت به نسل اول
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جدول شماره ( )8عناوین طرح های تحقیقاتی و پایان نامه هایی که توسط محققان دانشگاهی در
مرکز اصالح نژاد مر غ بومی فارس صورت پذیرفته است
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ادامه جدول شماره ( )8عناوین طر ح های تحقیقاتی و پایان نامه هایی که توسط محققان دانشگاهی
در مرکز اصالح نژاد مر غ بومی فارس صورت پذیرفته است
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 نمونه ای از مر غ بومی مرکز اصالح نژادمر غ بومی فارس-)20(تصویر
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واصـ ــالح ن ــژاد مر غ بومــی فـــارس در یـک نگاه

ب) جدول مربوط به عملکرد مزار ع تکثیری و اصالح نژادی مر غ بومی فارس طی دوره پرورش و تولید
جـدول شـماره ( :)1عملکـرد تولیـد تخـم مـر غ و میـزان دان مصرفـی در طـی دوره پـرورش ودوره تولیـد در گلـه تکثیـری
مزرعـه مـر غ بومـی خرامـه و گلـه اصلاح نـژادی مزرعـه مـر غ بومـی شـمس آبـاد بصـورت مقایسـه ای در دو نسـل اخیـر

52

,
Thirty years experience reproduction and
breeding of fars province native fowls
center at a glance

جدول شماره ( -)2میزان درصد تولید تخم مر غ (با توجه به سن مر غ)درگله اصالح نژادی مر غ بومی
مزرعه شمس آباد مرودشت (نسل )25
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سـ ـ ــی سـ ـ ـ ــال فع ـ ــالیـ ـــــت مــــــرکـــــز تکــثــــــیــــــــر
واصـ ــالح ن ــژاد مر غ بومــی فـــارس در یـک نگاه

جدول شماره ( -)3مقایسه درصد اوج (پیک) تولید تخم مر غ گله اصالح نژاد مر غ بومی فارس در ده نسل اخیر
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جدول شماره ( -)4میزان دان مصرفی هرقطعه مر غ بومی(بر حسب کیلوگرم) در مقاطع مختلف سنی طی دوره
پرورش و تولید در  6نسل اخیر گله اصالح نژادی مر غ بومی شمس آباد مرودشت

مقادیر دان در جدول مذکور برحسب گیلوگرم می باشد.
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واصـ ــالح ن ــژاد مر غ بومــی فـــارس در یـک نگاه

جدول شماره(-)5تعداد تخم مر غ تولیدی درمزار ع مر غ بومی شمس آباد و خرامه به تفکیک سال
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 تعداد جوجه یک روزه بومی تولیدی سالیانه در مرکز تکثیر و اصالح نژاد-)6( جدول شماره
مر غ بومی فارس به تفکیک سال
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سـ ـ ــی سـ ـ ـ ــال فع ـ ــالیـ ـــــت مــــــرکـــــز تکــثــــــیــــــــر
واصـ ــالح ن ــژاد مر غ بومــی فـــارس در یـک نگاه

جدول شماره ( -)7میانگین وزن زنده مر غ و خروس بومی گله اصالح نژاد مر غ بومی فارس در دوره پرورش
(بر حسب سن )در نسلهای 23و 24
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جدول شماره ( -)8فرمولهای انواع جیره مورد استفاده در مرکز مر غ بومی استان فارس با توجه به سن پرنده

 مقادیر مواد اولیه خورا کی در جدول مذکور بر حسب کیلو گرم می باشد -مقدار 0/5تا  1کیلوگرم ویتامین د 3به ازاء هر تن دان تهیه شده (با توجه به سن پرنده )به دان اضافه می گردد.
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واصـ ــالح ن ــژاد مر غ بومــی فـــارس در یـک نگاه

تصویر( -)21نمونه ای ازخروس بومی مرکز اصالح نژادمر غ بومی فارس
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ج)-نتایج ومیزان پیشرفت صفات تولیدی (تحت رکوردگیری) مرغان بومی حاصل از  30سال فعالیت تحقیقاتی
واصالح نژادی مرکز مر غ بومی فارس ازنسل اول تا نسل بیست وپنجم در قالب انواع نمودار
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واصـ ــالح ن ــژاد مر غ بومــی فـــارس در یـک نگاه
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سـ ـ ــی سـ ـ ـ ــال فع ـ ــالیـ ـــــت مــــــرکـــــز تکــثــــــیــــــــر
واصـ ــالح ن ــژاد مر غ بومــی فـــارس در یـک نگاه

تصویر( -)22نمونه ای از مر غ بومی مرکز اصالح نژاد مر غ بومی فارس(با رنگ طالئی)
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تشکر وقدر دانی
بیـش از سـه دهـه ازآغازیـن روزهـای تلاش خالصانـه جمیـع عزیـزان شـاغل در معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی
سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان فـارس در جهـت اجـرای طـرح ملـی تکثیـر واصلاح نـژاد مـر غ بومـی مـی گـذرد.
بالطـف خداونـد بـزرگ ونفـس گـرم ایـن بزرگـواران درطـول ایـن سـالها،با برنامـه ریـزی وزحمـات شـبانه روزی وبـا
نیـت خیر،توفیقـات چشـمگیری حاصـل گردیده اسـت.
ضمـن پاسداشـت یـاد وخاطـره همکارانـی از ایـن جمـع کـه ا کنـون در قیـد حیـات نمـی باشـند ویـا بـه درجـه
رفیع بازنشسـتگی نائل گردیده اند،بدینوسـیله از زحمات آنها وتمامی پرسـنل شـاغل در معاونت بهبود تولیدات
دامـی بویـژه مـزار ع مـر غ بومـی قدردانـی مـی گـردد .امیـد اسـت بـا همـت وتلاش مضاعـف ایـن عزیـزان موجبـات
تعالـی وپیشـبرد اهـداف طـرح ملـی تکثیـر واصلاح نـژاد مـر غ بومـی در اسـتان فـارس فراهـم گـردد .
در خاتمـه  ،فهرسـتی از اسـامی تعـداد  60نفـراز معاونیـن محتـرم بهبـود تولیـدات دامی،مدیـران محتـرم
امورطیور،زنبورعسـل وکـرم ابریشـم و بویـژه مسـئولین ،کارشناسـان وسـایر پرسـنل گرامـی وزحمتکـش مـزار ع مـر غ
بومـی اسـتان فـارس کـه در طـرح مذکـور فعالیـت داشـته انـد بـه رسـم یادبـود آورده شـده اسـت.
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واصـ ــالح ن ــژاد مر غ بومــی فـــارس در یـک نگاه

اسامی معاونین بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی فارس (براساس تقدم سال فعالیت):

اسامی مدیران امورطیور،زنبورعسل وکرم ابریشم سازمان جهادکشاورزی فارس(براساس تقدم سال فعالیت) :
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)اسامی کارشناسان مسئول مرکز مر غ بومی فارس( به ترتیب تاریخ فعالیت
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واصـ ــالح ن ــژاد مر غ بومــی فـــارس در یـک نگاه

اسامی کارشناسان مرکز مر غ بومی فارس به ترتیب سابقه فعالیت (تا پایان سال )1397
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اسـامی سـایر نیروهـای سـتادی ومـزار ع مرکـز مـر غ بومـی اسـتان فـارس (بـر اسـاس سـابقه خدمـت و حضور در
مرکـز مـر غ بومی)
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سـ ـ ــی سـ ـ ـ ــال فع ـ ــالیـ ـــــت مــــــرکـــــز تکــثــــــیــــــــر
واصـ ــالح ن ــژاد مر غ بومــی فـــارس در یـک نگاه

تصویر( -)23مرغهای بومی مرکز اصالح نژاد مر غ بومی شمس آباد فارس در سالن رکوردگیری (با سیستم پن بندی)
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فهرست منابع :
 -1آمار واطالعات مرکز اصالح نژاد وتکثیر مر غ بومی استان فارس (شامل مزرعه اصالح نژاد مر غ بومی
شمس آباد مرودشت و مزرعه تکثیری مر غ بومی خرامه) .
 -2مقـاالت تهیـه شـده توسـط موسسـه تحقیقـات علـوم دامی کشور(توسـط مشـاور طـرح اصالح نژادمرغـان بومی
کشـور) بـا موضـوع بررسـی رونـد ژنتیکـی وفنوتیپـی مرغـان بومـی درمرا کز اصلاح نژادمر غ بومی کشـور.
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