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 42 اثـر انتخـاب براسـاس ارزش ارثـی صـفت وزن       صفت وزن بدن در سنین مختلف و    این تحقیق  در
مـاده    پرنده51 پرنده نر و 51 تعداد  در هر سویهدر نسل اول .روزگی در سه سویه بلدرچین ژاپنی بررسی شد

 هـاي انفـرادي  صورت یک نر با یک ماده در داخـل قفـس    ه  ور تصادفی از جمعیت پایه انتخاب و آمیزش ب        طهب
دن در       برداري داده .انجام شد  راي نتـاج حاصـل از    49 و 42، 28، 14ن  سـ چهـار  انفـرادي وزن ـب    روزگـی ـب
 جفـت  35 و   40 ،30ترتیب تعداد   اي به قهوه در سه سویه سفید، وحشی کانادایی و      . هاي فوق انجام شد   آمیزش

راي تولیـد نـسل د   ، روزگی42پرنده نر و ماده داراي بیشترین ارزش ارثی وزن       تفـاوت  . دندوم انتخـاب شـ   ـب
، سـویه  2/10 و 7/10به ترتیب در سویه سـفید  میانگین ارزش ارثی دو نسل اول و دوم در دو جنس نر و ماده          

 روزگـی   42 و   28،  14پذیري وزن    وراثت . بود گرم 1/9 و 4 اي و در سویه قهوه    گرم 5 و 6/8وحشی کانادایی   
ر بـا    ، درسویه74/0 و  26/0،  37/0ترتیب  سویه سفید به   ادایی براـب سـویه    و در44/0، 17/0، 21/0 وحشی کاـن

  . برآورد شد52/0 و 45/0، 39/0با اي برابر قهوه
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 مقدمه
 افزایش تولید حیوانات از طریق اصالح نـژاد       

  انجامگیري حیوانات  انتخاب ژنتیکی و یا دورگبا
یـک مـشکل در حیوانـات داراي فاصـله         . شودمی

آوري  زمان زیاد بـراي جمـع       نیاز به  ،نسل طوالنی 
بـدین لحـاظ حیوانـاتی کـه        . باشـد اطالعات مـی  

تولیدمثل آنها زیاد بـوده و فاصـله نـسل آنهـا نیـز       
کوتاه است بـراي مطالعـات ژنتیکـی و همچنـین           
افزایش تولید از طریق اصالح نژاد بسیار مناسـب          

ان اهلی بلدرچین یکـی از      گ بین پرند  در. باشندمی
 بلدرچین ژاپنی  1961در سال   . باشداین موارد می  

عنوان یک حیوان آزمایشگاهی بـراي مطالعـات  ه  ب
این پـرنـده   تدریجولی به . )9( ژنتیکی معرفی شد  

بیـشتر مـورد توجـه      تخـم     تـولید گوشت و   براي
 15در طـی  . آن رایـج شـد   و پـرورش    قرارگرفت  

سال گذشته نیز چنـد گـروه بلـدرچین ژاپنـی بـه           
 تولید گوشـت، تخـم و    کشور وارد و از آنها براي     

به دلیل عـدم  . جوجه یک روزه استفاده شده است    
دهندگان از روشهاي اصالح نـژاد،    استفاده پرورش 
ــه  ــرد گل ــا عملک ــدن،(ه ــدیل،  وزن ب ــریب تب    ض

. باشدکمتر از کشورهاي دیگر می    ...) ماندگاري و   
 36به عنوان مثال، در کشور فرانسه میـانگین وزن          

 گـرم اسـت   320 روزگی سـویه گوشـتی تجـاري     
   روزگـــی در ایـــران42ولـــی وزن زنـــده ). 13(

  لـــذا اجـــراي). 4 و 2( گـــرم اســـت 250-200
هـاي موجـود در     هاي اصالح نـژاد در گلـه      برنامه

توانـد در   کشور براي بهبود ظرفیـت ژنتیکـی مـی        
  .افزایش عملکرد آنها مؤثر باشد

در یـــک تحقیـــق در ایـــستگاه تحقیقـــات 
بـراي  سل انتخاب بلدرچین شبستر، پاسخ به یک ن  

. شـد  هفتگـی در بلـدرچین ژاپنـی مطالعـه           هفت

 2426 از تعـداد صورت فنوتیپی بوده و  ه  انتخاب ب 
 200قطعه بلدرچین در سن هفت هفتگـی تعـداد          

ـ    600قطعه نـر و    طـور  ه  قطعـه مـاده انتخـاب و ب
میزان پاسخ انتخـاب در     . آمیزش داده شد  تصادفی  

 و   گـرم  3/8 و   8/10ترتیـب   جنس نـر و مـاده بـه       
 50/0ترتیب پذیري وزن هفت هفتگی نیز بهوراثت

 هفـت  مـدت ه  ب  دیگر در تحقیق ). 4(  بود 56/0و  
ــراي  در چهــار الیــن مختلــف بلــدرچین نــسل ب

ــ  ـــدن در س ــزایش وزن بـ  40 و28، 17، 10ن نیاف
یـک   نتایج حاصل با   و انجام شد   انتخاب روزگـی

 نتـایج نـشان داد کـه   ). 6(  شـد  الین شاهد مقایسه  
 افزایش وزن   بریک از سنین مزبور     در هر   انتخاب  

در یک تحقیق دیگـر     . استبلدرچین ژاپنی مؤثـر    
انتخـاب بـراي افـزایش       ) نـسل  30( سال   15تأثیر  
.  بررسی شد   هفتگی در بلدرچین ژاپنی    چهاروزن  

 80 هفتگـی از حــدود    چهـار  وزن   در این تحقیق  
 گــرم در سـال    200گـرم در سال اول به حـدود       

 . )7 (ت افزایش یاف15
در تحقیق حاضر صفات وزن بدن و میزان 

 براي وزن بدن در  و پاسخ همبستهپاسخ انتخاب
 بلدرچین ژاپنی موجود در کشور مطالعه سویهسه 

 .  شده است
  

 هامواد و روش
 این تحقیق از سه سویه وحشی کانـادایی         در

ــتی( ــوه)گوشـ ــوره(اي ، قهـ ــفید) دو منظـ   و سـ
 تولیـدي و  براي بررسـی خـصوصیات   ) گزارتخم(

 موجـود در    از گلـه  . پاسخ انتخـاب اسـتفاده شـد      
ایستگاه تحقیقاتی بلدرچین مرکز تحقیقات یـزد از    

ـ     51 پرنده نر و     51هر سویه، تعداد     ه  پرنده مـاده ب
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  سپس هـر یـک جفـت    . طور تصادفی انتخاب شد   
ماده با یک شماره مشخص شـده و در          و پرنده نر 

در چـون   . داخل قفس انفـرادي قـرار داده شـدند        
ماده همراه با یکدیگر     جمعیت پایه دو جنس نر و     

شدند لذا پرندگان مـاده مـوردنظر   پرورش داده می  
طور جدا نگهداري شـدند تـا       ه   روز ب  14به مدت   

. اسپرم پرندگان نر از تخمـدان آنهـا خـارج شـود           
هاي مربوط به پرنـدگان هـر قفـس از          سپس تخم 

طریق نوشتن شـماره پرنـده مـاده بـر روي تخـم             
آوري تخم پرندگان بـه     پس از جمع  .  شد مشخص

براي جدا  . کشی شد اقدام به جوجه    روز 14مدت  
هـاي مـورد   هاي هر پرنده ماده، سینی کردن جوجه 

استفاده در دستگاه هچر به تعـداد پرنـدگان مـاده           
هاي هر پرنـده مـاده در داخـل        بندي و تخم  تقسیم

باتوجـه بـه   . ها قـرار داده شـد     یکی از این قسمت   
ها و عدم شماره مناسب     ودن جثه جوجه  کوچک ب 

از تولـد    هاي هر مادر بعد   جوجهدر داخل کشور،    
 هاي روغنی ساختمان بـه طـور      با استفاده از رنگ   

که از شش   طوري به . شدند گذاريعالمتجداگانه  
) آبی، قرمز، سبز، سفید، زرد و صـورتی       (کد رنگ   

باالي سر، پشت، (و چهار کد نواحی مختلف بدن       
و دو کـد محـل پـرورش        )  و بال چپ   بال راست 

بـراي هـر کـدام از سـه سـویه      ) باکس یک و دو   (
باتوجه به کم بودن دوام و ماندگاري       . استفاده شد 

ــگ ــا، رن ــماره ه ــرورش ش ــم پ ــاي در روز ده ه
مثلثی بال چـپ نـصب   قسمت می بر روي    وآلومنی

 49 و   42 ،28 ،14  سـن  چهـار در   کلیه نتـاج     .شد
حـدود  . ی شـدند روزگی به طور انفرادي وزن کش  

 ساعت قبـل از وزن کـشی، توزیـع دان بـراي             12
ترازوي مـورد اسـتفاده از نـوع        . پرندگان قطع شد  
 سـپس ارزش    . گـرم بـود    1/0ت  دیجیتالی و با دق   

ــی   ــاي ژنتیک ــی و پارامتره ــت(ارث ــذیري و وراث پ

صفات با استفاده از روش مـدل دام و         ) همبستگی
. دبینی ش پیش) DFREML) 11افزار  مدل یک نرم  

 10-8معیار همگرایـی بـراي توقـف تکرارهـا نیـز        
 پرنـدگان نـسل اول در     بـین  از .درنظر گرفته شـد   

اي بـه  هاي سفید، وحـشی کانـادایی و قهـوه      سویه
مـاده   و  جفت پرنده نر 35 و   40،  30ترتیب تعداد   

براي  روزگی،   42 وزن   داراي بیشترین ارزش ارثی   
روش پــرورش . تولیـد نـسل دوم انتخــاب شـدند   

 صفات در نسل دوم مـشابه   برداريدادهگان و   پرند
جیـره غـذایی پرنـدگان در هـر دو          . نسل اول بود  

 2900 درصد پـروتئین و      24نسل یکسان و داراي     
غـذا و آب نیـز بـه طـور     . کیلوکالري انـرژي بـود   

ــت    ــرار داش ــدگان ق ــترس پرن ــاري در دس . اختی
همچنین سن پرندگان در زمان پنج درصـد تولیـد          

  .بلوغ جنسی گله ثبت شدگله به عنوان سن 
 سن  بدن دربینی ارزش ارثی وزنپیشبراي 

چون جنس .  استفاده شد)1( روزگی از مدل 14
روزگی مشخص  14سن  وان درتپرندگان را نمی

نمود و از طرفی در این تحقیق شناسایی انفرادي 
روزگی ممکن شد، لذا بعد از  12سن  پرندگان از

 14آن در سن  روزگی اثر 28تعیین جنس در سن 
چون اثر . روزگی براي تجزیه آماري منظور شد

دار نبود لذا این  روزگی معنی14جنس در سن 
مدل ( بینی ارزش ارثیاثر در مدل مربوط به پیش

بینی ارزش ارثی در این از پیش. منظور نشد) 1
از . سن براي برآورد پاسخ همبسته استفاده شد

در  ثی صفاتبینی ارزش ار براي پیشنیز) 2( مدل
   : استفاده شد روزگی42 و 28سن 

  

Yijk =  µ + Gi + Bj + eijk                                                      )1(  

)2 (Yijkl  =  µ + Si + Gj +  Bk + SGij + eijkl              
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 µ  مشاهدات،بردار Yijkl ،هااین مدلدر 
 j نسل اثر Gj ام، i جنس اثر  Si وزن بدن،میانگین

 متقابل اثر SGij  وام k تصادفی پرنده اثر Bk ام،
شکل . باشدباقیمانده می اثر eijkl جنس و نسل و

  :ماتریسی مدل به شرح زیر است
  

y = Xb + Za + e 

  
 بردار مشاهدات براي هر yدر این مدل، 

 بردار اثر a ، بردار اثر عوامل ثابتbصفت، 
 بردار اثر eم و تصادفی ژنتیکی افزایشی مستقی

  وX،  همچنین.باشدمانده میعوامل تصادفی باقی
Z ترتیب به هایی هستند که رکوردها را بهماتریس

فی ژنتیکی افزایشی اثر عوامل ثابت و تصاد
  .نمایندمرتبط میمستقیم 

افزار ها با استفاده از نرمنالیز آماري دادهآ
SPSS1ها از آزمون  و براي مقایسه میانگین

   .اي دانکن استفاده شدنددامنهچ
  

  نتایج و بحث
 وزن بدن

 و 42، 28، 14 میانگین حداقل مربعات وزن
جدول یک ارائه شده   روزگی سه سویه در49

 روزگی در نسل اول در 42میانگین وزن . است
  ايسه سویه سفید، وحشی کانادایی و قهوه

 گرم و در نسل 8/179 و 1/203، 8/162ترتیب به
   گرم بود1/170 و 7/191، 6/157 لدوم معاد

  
  

                                                
1 - Spss. 1999. Spss for windows, Release, 9. 05. 

Standard version. Inc, 1989-1999. 

روي چهار سویه  تحقیق دیگري بر در). 1 جدول(
  ایستگاه پرورش بلدرچین جهاد موجود در

 روزگی سویه 49کشاورزي استان یزد وزن 
سه سویه دیگر گزارش  وحشی کانادایی بیشتر از

  ). 2(شده است 
سنین  نسل دوم میانگین وزن بدن در در
از  کمتر)  روزگی49وزن به استثناي ( مختلف

  این کاهش وزن). > 001/0p( نسل اول بود
چون . ثیر عوامل محیطی باشدأت تواند ناشی ازمی

 نسل دوم در در فصل بهار و پرندگان نسل اول در
فصل تابستان پرورش داده شدند و گرماي هوا 

توجه به  با.تواند سبب این کاهش وزن باشدمی
عه، گرماي هوا در کویري بودن منطقه مورد مطال

از طرفی باتوجه . فصل تابستان بسیار شدید است
) از نظر وضعیت ساختمان(به شرایط موجود 

امکان کنترل کامل دما و یکسان کردن آن با نسل 
اثر گرماي هوا در اکثر  کاهش رشد در. اول نبود

گزارش شده ) خصوص در طیورهب(حیوانات 
 وگرماي هوا باعث کاهش مصرف غذا . است

در شرایط تنش . شوددرنتیجه کاهش رشد می
  حرارتی، عالوه بر اینکه رفتار پرندگان  تغییر

یابد و زمان کمتري براي حرکت و ایستادن می
شود، مصرف غذا نیز کاهش و مصرف می صرف

مصرف اختیاري غذا در ). 3( یابدآب افزایش می
این کاهش . شرایط دماي محیطی زیاد کمتر است

کل  ا سهم حرارت متابولیکی را دردر مصرف غذ
. دهدبار حرارتی که باید دفع شود کاهش می

درنتیجه با کاهش مصرف غذا وزن بدن نیز کاهش 
البته این امکان وجود دارد که مقداري از . یابدمی

  این کاهش وزن ناشی از کاهش مصرف غذا باشد
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و مقداري نیز مربوط به تنش ناشی از زیاد بودن 
هاي در یک تحقیق در جوجه. رت استدرجه حرا

 درصد کاهش 63گوشتی نشان داده شد که فقط 
  سرعت رشد ناشی از کاهش مصرف خوراك

  ).3( باشدمی
میانگین افزایش وزن روزانه در سه سویه تا 

 روزگی نسل اول حدود سه گرم و در 14سن 
عموماً ). 2 شکل(نسل دوم حدود دو گرم بود 

پنی بعد از سن بلوغ سرعت رشد در بلدرچین ژا
کاهش رشد در دو جنس . یابدجنسی کاهش می

 روزگی 42 و 35نر و ماده بترتیب در حدود 
زیاد بودن درجه حرارت محیط . شروع می شود

خیر در رشد و بلوغ جنسی أدر نسل دوم باعث ت
رشد پرندگان نر و ماده ). 1 شکل( پرندگان شد

   روزگی که42 و 35در نسل دوم حتی بعد از 
ترتیب سن کاهش رشد در پرندگان نر و ماده هب

  این امر). 2شکل (نسل اول بود ادامه یافت 
 49تواند یکی از دالیل زیادتر بودن وزن می

کاهش . روزگی نسل دوم نسبت به نسل اول باشد
 رشد ناشی از نامساعد بودن عوامل محیطی در

 28 نسل براي افزایش وزن 97یک تحقیق که 
انجام شد نیز گزارش شده است روزگی انتخاب 

آب و (باتوجه به بهتر شدن شرایط محیطی ). 10(
 روزگی به 42از سن (در اواخر نسل دوم ) هوا
رشد از این سن به بعد نسبت به نسل اول ) بعد

 روزگی 42که تفاوت وزن طوريه ب.بیشتر بود
 28 و 14(نسل اول و دوم از سنین قبل از آن 

 49در نسل دوم وزن  لذا .کمتر بود) روزگی
روزگی در هر سه سویه بیشتر از وزن در این سن 
در نسل اول بوده و این اختالفات به استثناي 

، >05/0p و >01/0p(دار بود سویه سفید معنی
 49 تا 42لذا افزایش وزن روزانه در ). 1 جدول

  بود اول نسل   از   بیشتر دوم  نسل  در روزگی 
  ).2 شکل(

 روزگی 28مربعات وزن میانگین حداقل 
پرندگان ماده بیشتر از پرندگان نر بود اما این 

). 1جدول (دار نبود  تا این سن معنیتفاوت
 روزگی در جنس 42میانگین حداقل مربعات وزن 

، 7/169 و 5/150ترتیب د بهنر و ماده سویه سفی
   و8/209 و 1/185سویه وحشی کانادایی 

 رم بود گ3/186 و 6/162اي در سویه قهوه
)001/0p< .(دار  در بلدرچین ژاپنی و مرغ شاخ

ها بر خالف پرندگان آبزي، ماکیان و بوقلمون
در هر دو گونه، . جنس ماده بزرگتر از نراست

جنس ماده در هنگام بلوغ جنسی بزرگتر از جنس 
باشد ولی در بلدرچین، تفاوت در وزن الشه نر می

. نسبت به تفاوت در وزن بدن بسیار کم است
بنابراین بیشتر تفاوت موجود در وزن بدن 
بلدرچین نر و ماده بالغ، به دلیل حجم زیادتر 

 و 15، 12(دستگاه تولید مثل در جنس ماده است 
رسد برخالف بوقلمون و ماکیان، به نظر نمی). 18

در بلدرچین، جنس پرنده تغییري در میزان رشد 
هاي طویل و درنتیجه حجم عضله یا استخوان

 یک تحقیق در در). 5( ه چربی ایجاد نمایدذخیر
روزگی در جنس  28بلدرچین ژاپنی وزن بدن در 

سنین بعد  ماده بیشتر از جنس نر و این تفاوت در
یک تحقیق دیگر وزن بدن  در). 12(دار بود معنی

طور هفتگی ه روزگی ب 42سن یک تا  پرندگان از
برداري و مشخص شد که تفاوت وزن بدن در داده
). 17( است دارجنس در سنین مختلف معنیدو 

در این تحقیق میانگین وزن یک روزگی پرندگان 
بعد .  گرم بود1/7  و در جنس ماده5/7نر معادل 

از این سن افزایش وزن بدن در جنس ماده بیشتر 
  .از جنس نر بوده است
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  ویه س3  میانگین حداقل مربعات و اشتباه معیار وزن در سنین مختلف در- 1 جدول
  

 سفید وحشی  ايقهوه
)روز(سن  اثر تعداد تعداد تعداد  

4/50 ± 8/0  262 4/55 ± 7/0  429 0/43 ± 9/0    : کل 238 
NS  NS  NS  جنس   : 
2/50 ± 2/1  114 2/54 ± 9/0  223 6/44 ± 3/1   نر 117 
6/50 ± 1/1  148 8/56 ± 0/1  206 7/41 ± 4/1  ماده 114 
  : نسل  **  **  **

 

6/56 ± 7/0  159 6/62 ± 6/0  198 4/47 ± 1/1   اول 122 
0/41 ± 2/1  103 3/49 ± 0/1  231 0/38 ± 2/1  دوم 116 
  : نسل× جنس   **  **  **
6/56 ± 0/1 a 70 0/61 ± 8/0 a 96 0/48 ± 2/1 a 63  1 نسل ×نر  
0/40 ± 6/1 b 44 0/49 ± 3/1 b 127 4/38 ± 8/1 b 54  2نسل  ×نر  
6/56 ± 0/1 a 89 0/64 ± 9/0 a 102 4/46 ± 9/1 a 59  1نسل × ماده  
4/41 ± 7/1 b 59 6/49 ± 5/1 b 104 8/37 ± 6/1 b 62  2 نسل ×ماده 

14 

8/117 ± 5/1  262 0/136 ± 4/1  429 5/105 ± 8/1    :کل  238 
NS  NS  NS  جنس   : 
5/117 ± 1/2  114 0/133 ± 9/1  223 0/109 ± 3/1   نر 117 
1/118 ± 1/2  148 1/139 ± 9/1  206 5/108 ± 8/1  ماده 114 

 

  :نسل  **  **  **
8/125 ± 5/1  159 7/145 ± 2/1  198 4/112 ± 4/1   اول 122 
4/105 ± 5/2  103 6/127 ± 1/2  231 9/104 ± 8/1  دوم 116 

28 

  : نسل× جنس   **  **  **
0/127 ± 7/1 a 70 8/141 ± 5/1 a 96 6/111 ± 7/1 abc 63  1نسل × نر  
4/102 ± 7/3 b 44 4/126 ± 0/3 b 127 0/106 ± 1/2 bd 54  2نسل × نر  
0/125 ± 4/2 a 89 3/149 ± 9/1 a 102 4/113 ± 4/2 a 59  1نسل × ماده  
6/107 ± 4/3 b 59 1/129 ± 1/3 b 104 9/103 ± 6/2 d 62  2 نسل ×ماده 

 

0/176 ± 6/1  238 0/197 ± 1/1  429 6/158 ± 3/1    :کل  238 
 :جنس   **  **  **
6/162 ± 6/1  117 1/185 ±  1/1  223 5/150 ± 1/1   نر 117 
3/186 ± 2/2  114 8/209 ±  6/1  206 7/169 ± 0/2  ماده 114 
  :نسل  *  **  *
8/179 ± 1/2  122 1/203 ± 8/1  198 8/162 ± 9/1   اول 122 
1/170 ± 2/2  116 7/191 ± 2/1  231 6/157 ± 7/1  دوم 116 
  : نسل ×جنس   **  **  **
8/164 ± 7/1 c 63 2/186 ± 8/1 c 96 1/150 ± 2/1 c 63  1نسل × نر  
2/159 ± 3/2 c 54 3/184 ± 3/1 c 127 0/151 ± 7/1 c 54  2نسل × نر  
6/191 ± 0/3 a 59 1/219 ± 2/2 a 102 3/176 ± 8/2 a 59  1نسل  ×ماده  
2/178 ± 6/2 b 62 7/200 ± 9/1 b 104 4/163 ± 6/2 b 62  2 نسل ×ماده 

42 

9/178 ± 1/1   1/204 ± 4/1   5/166 ±  2/1    :کل   
 : جنس   **  **  **
0/152 ± 9/1  29 7/185 ± 5/1  125 1/144 ± 96/0   نر 37 
8/187 ± 5/2  65 9/219 ± 9/1  107 1/168 ± 3/2  ماده 42 
*  **  NS  نسل:  
9/173 ± 9/2  59 3/195 ± 7/2  101 6/154 ± 3/2   اول 42 
1/181 ± 5/1  35 2/206 ± 9/1  131 3/159 ± 1/3  دوم 37 
  :نسل  ×جنس   **  **  **

7/166 b 63 56/187 c 96 52/154 c 63  1نسل × نر  
8/167 b 54 62/192 b 127 90/155 c 54  2نسل × نر  
36/193 a 59 15/224 a 102 50/185 b 59  1نسل × ماده  
4/194 a 62 64/225 a 104 36/193 a 62  2 نسل ×ماده 

49 

 عامل ها برايدر هر ستون تفاوت میانگین - ٭ ).<05/0p(دار نیست ستون تفاوت اعداد مربوط به عامل موردنظر و داراي حروف مشابه معنی هر در
   ).>01/0p( دار است معنی01/0ها براي عامل موردنظر در سطح  در هر ستون تفاوت میانگین- ** .)>05/0p( دار است معنی05/0موردنظر در سطح 
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  زن بدن ارزش ارثی و
 روزگـی  42     مقایسه میانگین ارزش ارثی وزن     

پرندگان نر و ماده نشان داد که مقدار آن در نـسل           
رغم علی). 2جدول  (دوم بیشتر از نسل اول است       

اینکه در نسل دوم میانگین فنوتیپی جامعه به دلیل         
گرماي بیش از حد کمتر بود ولی میـانگین ارزش          

 42ش ارثــی وزن میــانگین ارز. ارثــی بیــشتر بــود
ترتیـب در   روزگی جنس نر و مـاده نـسل اول بـه          

 گـرم، سـویه وحــشی   -3/2 و -7/1سـویه سـفید   
  اي گــرم و در ســویه قهــوه1/2 و -5/0کانــادایی 

ــه -7/2 و 8/0 ــسل دوم ب ــرم و در ن ــب در  گ ترتی
 و  1/8 سـویه وحـشی        گـرم،  9/7 و   9سویه سفید   

ــوه1/7 ــویه قه ــود5/6 و 7/4اي  و در س ــرم ب .  گ
زایش در ارزش ارثی درسویه سفید نسبت به دو       اف

  .سویه دیگر بیشتر بود
 و در چهـار      نـسل  هفت  براي تحقیقیک  در  

براي افزایش وزن در سن     الین مختلف بلدرچین،    
). 6(  انتخاب انجام شد روزگـی 40  و 28،  17،  10

نـشان داد   انتخابی با شـاهد     هاي  الینوزن  مقایسه  
فـزایش وزن    ا ین مختلـف بـر    انتخـاب در سـن    که  

در یـک تحقیـق     . باشـد بلدرچین ژاپنی مؤثـر مـی    
 روزگـی در  45بـر وزن   دیگر اثر انتخاب انفرادي

وزن بدن در نسل اول در ). 9(سه الین بررسی شد   
 گـرم  7/148 و 1/164، 2/161سه الین به ترتیـب   

ل  نس20بعد از  .   گرم بود  4/148و در الین شاهد     
، 1/263تیـب   ترانتخاب، وزن بدن در سه الین بـه       

 گـرم   8/147 گرم والیـن شـاهد       3/158 و   7/208
در تحقیق دیگـري بـه مـدت هفـت          . گزارش شد 

نسل انتخاب دوطرفه براي کاهش و افـزایش وزن      
  وزن بدن در الیـن انتخـابی  .  روزگی انجام شد  28
  

در نسل اول  گرم 5/165براي افزایش وزن بدن از  
.  افــزایش یافــت گــرم در نــسل هفــت8/193بــه 

ین وزن در الین مورد انتخاب براي کـاهش         همچن
در ایـن  .  گرم کاهش یافت  7/125 به   9/156آن از   

تحقیق رگرسیون پاسخ انتخاب بر نـسل در الیـن          
 و در الین انتخـابی بـراي افـزایش و           -7/0شاهد  

 گـزارش   - 5/3 و   3/5ترتیـب   کاهش وزن بدن به   
  ). 14( شد

انتخاب براي وزن بدن در بلدرچین ژاپنی 
مقداري ). 10( شودزایش سرعت رشد میسبب اف

از این افزایش سرعت رشد مربوط به بیشتر شدن 
عنوان مثال، وزن هب(ها درصد وزن برخی از اندام

در یک تحقیق . باشدمی) کبد و دستگاه گوارش
تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از انتخاب در دو الین 
مورد انتخاب براي وزن بدن و الین شاهد شامل 

هاي رشد، تیروکسین و ش سطح هورمونافزای
تري یدوتیرونین در الین انتخابی نسبت به الین 

  ). 10( شاهد گزارش شده است
هاي روزگی در سویه 42میانگین وزن  

، 8/162ترتیب اي بهسفید، وحشی کانادایی و قهوه
 نتایج اینباتوجه به .  گرم بود8/176 و 1/203

موجود در هاي بلدرچین ژاپنی تحقیق، سویه
یک شرکت . کشور ظرفیت تولید بیشتري را دارند

ي وزن اپرورش بلدرچین در فرانسه با انتخاب بر
 روزگی یک الین سنگین وزن تولید نموده 36

  است که میانگین وزن پرندگان نر و ماده آن
در ). 13(باشد  گرم می6/329 و 8/306ترتیب به

 36زن تحقیق دیگري نیز در اثر انتخاب ژنتیکی، و
 و 8/289ترتیب روزگی در جنس نر و ماده به

  . )12(  گرم گزارش شده است1/307
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  پاسخ همبسته
 و 14سنین  چون براي صفات وزن بدن در

برداري شده بود میزان پاسخ  روزگی نیز داده28
 42اثر انتخاب براي وزن  همبسته صفات در

میانگین ارزش ارثی وزن . روزگی محاسبه شد
اثر انتخاب براي وزن   روزگی در28 و 14 بدن در
. )2 جدول(روزگی افزایش یافت  42سن  بدن در

 14میزان افزایش در میانگین ارزش ارثی وزن 
هاي سفید، وحشی کانادایی و روزگی در سویه

 گرم و براي 1/1 و 35/1، 02/2ترتیب اي بهقهوه
ماده در  ترتیب جنس نر و روزگی به28وزن 

، سویه وحشی کانادایی 30/3 و 43/3سویه سفید 
 95/2 و 97/1اي  و در سویه قهوه56/1 و 36/3

این افزایش باتوجه به زیاد بودن . گرم بود
 باشدهمبستگی ژنتیکی صفات قابل انتظار می

در یک تحقیق با انتخاب داخل ). 3جدول (
 روزگی نیز 14 روزگی وزن 35خانواده براي وزن 

با   دیگردر یک تحقیق). 16( افزایش یافت
 هر دو روزگی وزن تولد در 28انتخاب براي وزن 

بررسی اثر ). 9(ماده افزایش یافت  جنس نر و
نشان  انتخاب براي وزن بدن بر صفات مختلف

، )هفتگی 16(داد که وزن در زمان بلوغ جسمی 
اري و وزن تخم افزایش زگسن در اولین تخم

اثر منفی انتخاب براي وزن بدن ). 10 و 7( یافت
مانند تعداد و (بر صفات مربوط به شایستگی 

 . )14( نیز گزارش شده است) میزان باروري تخم
انتخاب براي وزن بدن باعث تغییر در همچنین 

میزان پروتئین، خاکستر، لیپید (خصوصیات الشه 
 میزان پروتئین الشه و کاهش شده و باعث) آب و

  . )16  و15، 12 (شودافزایش چربی آن می

  یريپذوراثت
، 14 سنین پذیري صفات وزن بدن دروراثت

 )3( روزگی به تفکیک سویه در جدول 42 و 28
این برآوردها در دامنه گزارشات . ه شده استیارا

. )17 و 13، 11، 9، 6  ،5( باشدسایر محققین می
پذیري وزن بدن با افزایش در این تحقیق وراثت

یک تحقیق براي برآورد  در. سن بیشتر بود
هفته اول تا پنجم  مترهاي ژنتیکی، وزن بدن ازپارا
سنین  پذیري وزن بدن دروراثت. برداري شدداده
، 51/0ترتیب  هفتگی به پنج وچهار، سه، دو، یک
 گزارش شد که 15/0 و 20/0، 21/0، 20/0، 32/0

پذیري وزن بدن با زیاد شدن دهد وراثتنشان می
گر ولی در تحقیقات دی). 16( یابدسن کاهش می
پذیري در اثر افزایش سن گزارش افزایش وراثت

  و9، 6( شده است که با تحقیق حاضر تطابق دارد
 نسل براي افزایش 97یک تحقیق که  در). 12

پذیري روزگی انتخاب انجام شد، وراثت 28وزن 
 49/0 تا 32/0این سن   وزن بدن در1 حقیقی

پذیري وزن گزارش شده است که مشابه وراثت
در تحقیق مزبور تشابه ). 10(رغ است م بدن در
پذیري وزن بدن در مرغ و بلدرچین و وراثت

بلدرچین  همچنین کوتاه بودن فاصله نسل در
دیگر مزایاي استفاده از این پرنده در  ژاپنی از

زیاد بودن . مطالعات ژنتیکی عنوان شده است
بلدرچین ژاپنی نشان  پذیري وزن بدن دروراثت

 با انتخاب براي این صفت، تواندهد که میمی
میانگین وزن بدن را  ظرفیت ژنتیکی پرندگان و

  . افزایش داد
  

                                                
1 - Realized Heritability 
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  همبستگی
ثیر أعموماً برآورد همبستگی ژنتیکی تحت ت

از . دقت آن زیاد نیست گیري بوده واشتباه نمونه
ثیر فراوانی أطرفی چون همبستگی ژنتیکی تحت ت

تلف هاي مخباشد لذا مقدار آن در جمعیتژنی می
تواند متفاوت باشد و باید درصورت امکان می

 مقدار آن را براي جامعه مورد مطالعه برآورد نمود
  همبستگی ژنتیکی وزن در سنین مختلف). 1(
 جدول(زیاد است )  روزگی14 و 28ویژه در به(
توان براساس وزن پس در بلدرچین ژاپنی می). 3

ام انتخاب انج) روزگی 14مانند (در سنین اولیه 
ولی باتوجه به مشکل بودن تعیین جنس در . داد

 28تواند در سن این سن، بهترین زمان انتخاب می

باتوجه به همبستگی مثبت وزن بدن . روزگی باشد
، در اثر انتخاب )18 و 14(و سن بلوغ جنسی 

وزگی سن بلوغ جنسی نیز افزایش ر 28براي وزن 
  در.شودتر شدن رشد مییابد که سبب  طوالنیمی

اکثر گزارشات انتخاب در بلدرچین ژاپنی قبل از 
یک تحقیق  در. سن بلوغ جنسی  انجام شده است

 6 با 4 و سن 6 و 4 با 2همبستگی وزن در سن 
 گزارش شده 81/0 و 73/0، 9/0ترتیب هفتگی به

تحقیق دیگري همبستگی ژنتیکی  در). 10( است
 42سن  و فنوتیپی وزن بدن و وزن الشه در

 گزارش شده است 88/0 و 98/0ترتیب بهروزگی 
 که برآوردهاي تحقیق حاضر به آن نزدیک است

)18.(  
  

 

  
 )گرم( جنس میانگین ارزش ارثی وزن بدن در سنین مختلف به تفکیک نسل و سویه و - 2 جدول

  

  روزگی42  روزگی28  روزگی14
 نسل سویه

 نر و ماده ماده نر نر و ماده ماده نر نر و ماده

1 101/0-  37/0-  88/0-  61/0-  72/1-  296/2-  998/1-  
دسفی  

2 917/1  07/3  43/2  73/2  00/9  900/7  415/8  

1 121/0  16/0-  54/1  71/0  53/0-  143/2  845/0  
 وحشی

2 475/1  20/3  10/3  15/3  10/8  100/7  644/7  

1 064/0-  08/0-  25/0  91/0  77/0  674/2-  156/1-  
ايقهوه  

2 040/1  89/1  20/3  65/2  73/4  490/6  740/5  
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  1 محیطی بین صفات وزن بدن همبستگی ژنتیکی، فنوتیپی و  وراثت پذیري و- 3 جدول

 

)روز(وزن بدن  سویه  14 28 42 

  14  1/0 ± 37/0  06/0 ± 92/0  05/0 ± 84/0 

64/0) 5/0( 28 سفید  09/0 ± 26/0  09/0 ± 98/0  

 42 )37/0 (6/0 )49/0 (66/0  1/0 ± 74/0  

  14  08/0 ± 21/0  025/0 ± 96/0  03/0  ±94/0 

63/0) 56/0( 28 وحشی  06/0 ± 17/0 04/0 ± 99/0  

 42 
)27/0 (45/0  )25/0 (48/0  1/0 ± 44/0  

  14  1/0 ± 39/0  08/0 ± 78/0  12/0 ± 60/0 

81/0) 85/0( 28 سیاه  1/0 ± 45/0  01/0 ± 97/0  

 42 )47/0 (54/0  )47/0 (7/0  1/0 ± 52/0  

ذیري صفات در روي محور قطري، همبستگی ژنتیکی در باالي محور قطري، همبستگی فنوتیپی در پ وراثت- 1
 .  دهدپایین محور قطري و اعداد داخل پرانتز پایین محور قطري همبستگی محیطی را نشان می

  
  پیشنهادات

وزن سویه وحشی کانادایی در کلیه سنین بیشتر  -
تگی وزن چون همبس. باشدها میاز سایر سویه

نظر ه صفات تولید مثل منفی است، لذا ب بدن و
مشابه  الزم است در این حیوان نیز  آید کهمی

هاي مادري و  سویهمرغ گوشتی اقدام به تشکیل
 . پدري جداگانه نمود

در تحقیق حاضر روش آمیزش پرندگان، یک  -
نر با یک ماده بود که باعث کاهش شدت انتخاب 

. شودش پاسخ انتخاب میدر نرها و درنتیجه کاه
  اکثر منابع آمیزش یک نر با سه ماده گزارش در

 . تواند قابل اجرا باشدشده که می
باتوجه به رابطه نامطلوب بین وزن بدن و  -

صفات شایستگی، در تحقیقات آینده این صفات 
و رابطه آنها با صفات وزن بدن مورد مطالعه قرار 

 .گیرد
ندگان به دلیل عدم در این تحقیق وزن تولد پر -

ها، مورد مطالعه امکان شناسایی انفرادي جوجه
 شود باتوجه به اینلذا پیشنهاد می. قرار نگرفت

 که وزن در سنین مختلف تابعی از وزن تولد
 .باشد در تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیردمی
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Effect of selection for body weight in three lines of Japanese quail 

 

M. Shokoohmand ٭ and M. A. Emami Meibody ٭٭ 

 

Abstract  
 

In this study traits of body weight in different ages and effect of selection on breeding value 

at 42 days were investigated in three strains of Japanese quail for two generation. In the first 

generation 51 male and 51 female of each strain were randomly selected from the base 

population and one male with one female were located in each cage. Body weight (BW) of the 

progeny was measured at 14, 28, 42 and 49 days of age. For the second generation in White, 

Canadian Wild and Brown strains a number of 30, 40 and 35 pairs of male and female birds 

that have the highest BV were selected. Mean differential of breeding value in two generations 

for male and female in White strain were 10.7 and 10.2 gr, in Canadian wild strain were 8.6 and 

five gr and in Brown strain were four and 9.1 gr, respectively. Heritability of BW at 14, 28 and 

42 days for White strain was 0.37, 0.26, 0.74, Canadian wild strain was 0.21, 0.17 and 0.44 and 

for Brown strain were 0.39, 0.45 and 0.52, respectively.  

 

Key words: Body weight, Breeding value, Heritability, Japanese quail, Selection 
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