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 چکیده
سفيد انگليسي در نسل اول،  به منظور برآورد پارامترهاي ژنتيكي اوزان بدن در سنين مختلف و صفات الشه بلدرچين

پرنده ماده به طور تصادفي از جمعيت پایه انتخاب و آميزش به صورت یک نر با یک ماده در داخل  501پرنده نر با  501

روزگي و صفات الشه ) شامل  51و  12، 15، 51، 7برداري انفرادي وزن بدن در شش سن تولد، ها انجام شد. ركوردقفس

اریانس صفات فوق با وق انجام شد. اجزاي واریانس و كوهاي فالشه ( براي نتاج حاصل از آميزش اوزان سينه، ران و

صفات  اكثرهاي دام تک صفتي و دو صفتي و روش حداكثر درستنمایي محدود شده برآورد شدند. استفاده از مدل

گرم به  12/51تا  55/0این اختالف از  ها بيشتر از نرها ووزن ماده( و P<01/0دار )از لحاظ آماري معنيشده مطالعه 

روزگي به ترتيب  51و  12، 15، 51، 7پذیري براي وزن تولد، ترتيب براي اوزان تولد و پنج هفتگي متغير بود. وراثت

و براي اوزان سينه، ران، الشه،  11/0 ± 00/0و  11/0 ± 01/0، ±11/0 01/0، 50/0 00/0±، 51/0 00/0±، 75/0 01/0±

و  51/0±00/0، 517/0±01/0، 12/0±01/0، 12/0±00/0، 10/0±00/0درصد ران و درصد الشه به ترتيب  درصد سينه،

روزگي باالترین همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي را با اوزان سينه، ران و الشه  51و  12برآورد شد. اوزان بدن 05/0±012/0

همبستگي ژنتيكي باالي این صفت با سایر اوزان  داشتند. با توجه به وراثت پذیري متوسط وزن بدن در چهار هفتگي و

ها بر اساس این صفت نسبت به سایر صفات مي بدن و الشه و نيز امكان تشخيص جنسيت در این سن، انتخاب بلدرچين

 تواند ارجحيت داشته باشد.

 

 بلدرچين، پارامتر هاي ژنتيكي، صفات رشد کلیدی: گانواژ
 
 

 مقدمه

براي افزایش وزن بدن و  مؤثرانتخاب ژنتيكي یک ابزار 

از (. 1050 لدرچين است )ساكانتاال و همكارانالشه در ب

 مستقيم طور به ژنتيكي روند تغييرات سرعت آنجا كه

 تحقيقات انجام باشد، براينسل مي متأثر از فاصله

از  ژنتيكي، استفاده تغييراتو بررسي  اصالح نژادي

 نمودن فراهم دليل به كوتاه نسل فاصله داراي حيوانات

مدت، بسيار كارآمدتر از  نژاد در طوالني اصالح زمينه

 )ماركسباشندطوالني مينسل  فاصله با حيوانات
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 (. هر چه فاصله نسل كوتاهتر باشد تغييرات5115

(. بلدرچين در 5117 ژنتيكي سریعتر خواهد بود )بوردن

كارآمد  مباحث اصالح نژاد كاربردي، به عنوان یک ابزار

باشد، زیرا داراي بلوغ جنسي سریع، فاصله مطرح مي

نسل كوتاه، درصد تخمگذاري باال، هزینه نگهداري 

پایين، جثه كوچک و ميزان پاسخ به انتخاب قابل توجه 

 باشد )نستور و همكارانزن بدن ميبراي افزایش و

با وجود مزایاي فوق، شاخصهاي توليدي  (.5110

بلدرچين نظير ضریب تبدیل غذایي، سن كشتار و 

باشد. لذا سعي بر آن سرعت رشد در حد مطلوب نمي

اصالح نژادي، پرندگاني  هايپژوهشاست كه با انجام 

توليد گردد كه با وزن باالتر و در زمان كمتري به سن 

داشته  تريمناسبكشتار برسند و نيز ضریب تبدیل 

. پارامترهاي ژنتيكي (5527 باشند )آیت اللهي مهرجردي

صفات وزن بدن و الشه در بلدرچين توسط محققين 

؛ 1007زارش شده است )شكوهمند و همكاران مختلف گ

؛ آلكان 1001 ؛ ولي و همكاران1000ساتسي و همكاران 

و نارینس و  1050؛ ماگدا و همكاران 1050و همكاران 

( ميانگين 1000(. ساتسي و همكاران )1050 نهمكارا

، 12، 15، 51، 7وزن بدن بلدرچين ژاپني در هنگام تولد، 

، 2/70، 5/15، 1/10، 0/7روزگي را به ترتيب  11و  51

اند. گرم گزارش نموده 0/572و  0/511، 1/551

( ميانگين اوزان بدن سویه 1007شكوهمند و همكاران )

، 1/11روزگي را به ترتيب  11و  12، 51سفيد در سنين 

روي گرم گزارش كردند. اثر جنس  1/500و  1/501

؛ ساتسي و 1001وزن بدن توسط )ولي و همكاران 

و آلكان و  1007؛ شكوهمند و همكاران 1000همكاران 

هاي ( مطالعه شده بود. بر اساس یافته1050 همكاران

د. ها سنگينتر از نرها بودنهاي ژاپني، مادهآنها بلدرچين

پذیري را براي ( دامنه وراثت1050ماگدا و همكاران )

روزگي را در بلدرچين ژاپني  11و  12، 51اوزان تولد، 

 50/0تا  50/0، 10/0تا  11/0، 21/0تا  71/0به ترتيب از 

گزارش كردند. ساتسي و همكاران  15/0تا  50/0و 

و  51، 12، 15، 51، 7پذیري وزن تولد، ( وراثت1000)

، 07/0براي بلدرچين ژاپني را به ترتيب  روزگي 11

گزارش نمودند.  51/0و  55/0، 51/0، 52/0، 51/0، 52/0

( با استفاده از روش بيزي 1050نارینس و همكاران )

 11/0پذیري وزن الشه و وزن سينه را به ترتيب وراثت

 هاي )كو(آگاهي از مؤلفهگزارش كردند.  50/0و 

ين در طراحي هر واریانس صفات از گامهاي نخست

هدف از انجام این تحقيق برنامه اصالح نژاد است. لذا 

هاي ژنتيكي و فنوتيپي پذیري و همبستگيبرآورد وراثت

 .اوزان بدن و الشه در بلدرچين سفيد انگليسي بود

 

 هامواد و روش

جمعيت بلدرچين استفاده شده براي مطالعه حاضر در 

دانشگاه علوم  1ایستگاه تحقيقاتي مزرعه شماره 

كشاورزي و منابع طبيعي گرگان واقع در شهر آق قال 

ها بطور قطعه از نرها و ماده 501پرورش یافتند. 

تصادفي از جمعيت پایه انتخاب شده و یک نر با یک 

براي تعيين دقيق شجره قرار داده شدند.  ماده در قفس

روز نگهداري شدند تا به سن  51تا  50پرندگان به مدت 

گذاري برسند و هر كدام با یک برچسب پا شمارهبلوغ 

آوري شدند، شماره پدر و ها جمعشده بودند. وقتي تخم

آوري تخم پرندگان در مادر آنها ثبت شد. پس از جمع

كشي شد. براي جدا كردن روز، اقدام به جوجه 50مدت 

هاي مورد استفاده در هاي هر پرنده ماده، سينيجوجه

بندي و د پرندگان ماده تقسيمدستگاه هچر به تعدا

ها هاي هر پرنده ماده در داخل یكي از این قسمتتخم

ها و قرار داده شد. با توجه به كوچک بودن جثه جوجه

گذاري مناسب در داخل كشور، عدم وجود روش شماره

هاي هر پرنده ماده بعد از تولد با رنگ به طور جوجه

شخص به گذاري شدند و در باكس مجداگانه عالمت

درجه نگهداري شدند.  57الي  51روز در دماي  7مدت 

روزگي با  7ها، در سن با توجه به عدم ماندگاري رنگ

گذاري شدند. كليه نتاج در شش برچسب روي پا شماره

روزگي به طور انفرادي  51و  12، 15، 51، 7سن، تولد، 

كشي، ساعت قبل از وزن 0وزن كشي شدند. حدود 
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ها براي همه بلدرچينپرندگان قطع شد.  وزیع دان برايت

گيري صفات الشه )شامل سينه، ران و الشه( اندازه

كشتار شده و وزن اجزاي الشه آنها با ترازوي 

 گرم اندازه گيري شد.  5/0دیجيتالي با دقت 

 آنالیز آماری

داري اثرات عوامل ثابت محيطي )جنس براي تعيين معني

 مورد مطالعه از كشي( بر روي صفاتو نوبت جوجه

SAS (1000 SAS )برنامه  (GLMمدل خطي عمومي)

پذیري و همبستگي استفاده شد. براي برآورد وراثت

هاي حيواني تک صفتي و دو ژنتيكي بين صفات از مدل

(، استفاده 5117 )مير DFREMLصفتي و نرم افزار 

  هاي حيواني مورد استفاده بصورت زیر بود: شد. مدل

      

 y= X b + Z1 a + e                               )5( مدل 
y= X b+ Z1 a + Z2 m+ e                     )2( مدل )مدل )2(  مدل )2 

y= X b + Z1 a +W c + e                       )3( مدل   

 b، بردار مشاهدات صفات مورد مطالعه، yكه در آن 

بردار اثر a كشي، بردار اثرات ثابت جنس و نوبت جوجه

تصادفي بردار اثر m تصادفي ژنتيكي مستقيم حيوان، 

محيطي تصادفي بردار اثر c ، ژنتيكي افزایشي مادري

هاي طرح كه ماتریس Wو  X، 1Z، 2Z، مادري

مشاهدات را به ترتيب به عوامل ثابت و اثر تصادفي 

اثر تصادفي ژنتيكي ژنتيكي افزایشي مستقيم حيوان، 

مربوط  افزایشي مادري و اثر تصادفي محيطي مادري

در نهایت براي بردار اثرات باقيمانده است. e كنند و مي

 تر، از آزمون نسبت درستنمایيمدل مناسب تعيين

هاي برازش شده از براي مقایسه مدل .ستفاده شدا

ي، به شرح زیر استفاده شد آزمون نسبت درستنمای

 (:1001 )دبسون

)iLogLM – j 2(LogLM-=  2x 
و  LogLMiمربع كاي محاسبه شده، و x در این رابطه، 

LogLMj  نيز به ترتيب لگاریتم درستنمایي مدل مورد

باشند. این مقدار با نظر و مدل حداكثر درستنمایي مي

مربع كاي جدول با درجه آزادي حاصل از تفاضل تعداد 

شود. چنانچه مقایسه مي iاز مدل  jتصادفي مدل  اثرات

مقدار مربع كاي محاسباتي از مقدار مربع كاي جدول 

تر مدل كامل، مدل مناسب (P<01/0بزرگتر باشد )

ترین مدل، مدلي است كه خواهد بود. به عبارتي مناسب

باالترین لگاریتم حداكثر درستنمایي داشته و از لحاظ 

 دار باشد. آماري معني

 

 نتایج و بحث

پرنده  5557جمعيت بلدرچين مورد مطالعه شامل  

روزگي زنده مانده بودند. آمار  51شد كه از تولد تا مي

يفي اوزان بدن و الشه بلدرچين سفيد انگليسي در توص

گرم و  00/1ارائه شده است. متوسط وزن تولد  5جدول 

 22/511روزگي تا  7گرم در  5/11ميانگين وزن بدن از 

 روزگي افزایش داشته است.  51گرم در 

مقایسه ميانگين براي وزن بدن و صفات الشه به ترتيب 

دار بين ارائه شده است. تفاوت معني 5و  1در جداول 

دو جنس در اكثر صفات مورد بررسي به جز درصد 

(. با وجود P<01/0) وجود نداشتسينه و درصد ران 

دار آنكه تفاوت بين دو جنس از لحاظ سينه و ران معني

صفت به صورت درصدي از  بود اما هنگامي كه این

دار وزن الشه بيان گردید این تفاوت معني

(. اما براي درصد الشه )نسبت وزن الشه P>01/0نشد)

دار مشاهده به وزن بدن( بين دو جنس اختالف معني

( گزارش كردند 5110كارون و همكاران ) (.P<01/0شد)

كنند، ها الشه بزرگتري نسبت به نرها توليد ميكه ماده

ها بيشتر درصد الشه در نرها در مقایسه با ماده اما

است كه با نتایج تحقيق حاضر مطابقت داشت. در این 

داري در هر مرحله تحت بدن بطور معني مطالعه اوزان

ساتسي و  ثير جنس قرار گرفته بودند، كه با گزارشأت

( مطابقت داشت. اختالف بين نرها و 1005همكاران )

 12/51تا  55/0اي از لف دردامنهها در سنين مختماده

ها سنگينتر گرم و با افزایش سن افزایش یافته بود. ماده

يشين از نرها براي همه صفات بودند كه با مطالعات پ

آلكان و  و 1001 مطابقت داشت )ولي و همكاران
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ماده باشد.  دان بزرگ و فعال در جنساز وجود تخمرسد عمده این تفاوت ناشي (. به نظر مي1050 همكاران

 ات الشه در بلدرچین سفید انگلیسیآمار توصیفی اوزان بدن در سنین مختلف و صف -1جدول 

 

 هااوزان بدن )گرم( در جنسحداقل مربعات مقایسه میانگین  -2جدول 

 (.P<01/0دار است )حروف نامشابه در هر ستون بيانگر تفاوت معني

 

 ها.صفات الشه در جنسحداقل مربعات مقایسه میانگین  -3جدول 

 (.P<01/0دار است )حروف نامشابه در هر ستون بيانگر تفاوت معني

 

واریانس و پارامترهاي ژنتيكي اوزان بدن و  اجزاي

هاي حيواني آناليز شد صفات الشه با استفاده از مدل

پذیري براي اكثر صفات به جز ولي به دليل اینكه وراثت

( در 1 -وزن تولد نزدیک به صفر بدست آمد )جدول

پذیري وزن تولد اینجا ارائه نشده است.وراثت

برآورد  75/0 ±01/0ر براب 5ها بر اساس مدل بلدرچين

ثير اثرات مادري قرار أشد. چون وزن تولد تحت ت

براي این صفت نشان داد  1گيرد، پس برازش مدل مي

اي از واریانس فنوتيپي ناشي از اثر بخش قابل مالحظه

ژنتيكي افزایشي مادري است. این اثر موجب شد كه 

پذیري مستقيم وزن جوجه یک روزه وراثت

رد شود. تاثير برازش اثر محيطي برآو 051/0±51/0

 ضریب تغييرات

 )درصد( 

 اشتباه معيار

 )گرم(

 ميانگين

 )گرم(

 حداكثر

 )گرم(

 حداقل

 )گرم(

 صفت تعداد

 تولدوزن  5551 15/0 17/55 00/1 10/0 07/50

 روزگي 7 5551 11/2 7/52 50/11 11/1 17/15

 روزگي 51 5050 75/57 2/11 01/11 10/51 0/11

 روزگي 15 5011 11/11 1/515 51/555 12/11 51/11

 روزگي 12 5051 11 151 11/515 1/11 00/57

 روزگي 51 111 01 120 22/511 75/12 21/51

 سينهوزن  105 20/57 01/07 11/10 51/2 05/57

 وزن ران 105 22/55 12/11 15/17 7/1 21/50

 وزن الشه 105 51/15 70/500 02/551 50/52 11/51

 درصد سينه 105 17/50 10/12 15/10 15/1 11/1

 درصد ران 105 10/51 71/51 17/11 50/5 11/1

 درصد الشه 105 27/52 55/15 12/12 01/0 10/55

 صفت وزن تولد روزگي 7 روزگي 51 روزگي 15 روزگي 12 روزگي 51

11/5±b01/527 51/5±b71/517 10/0±b21/551 11/0±b11/11 11/0±b11/11 011/0±b10/2 جنس نر 

 
11/5±a10/511 55/5±a51/510 11/0±a15/552 15/0±a11/17 15/0±a57/15 015/0±a07/1 ماده 

 الشه )%( ران )%( سينه )%( الشه )گرم( ران )گرم( سينه )گرم( صفت

 b51/11 15/0±b55/17 25/0±b57/555 01/0±a00/10 00/±a51/11 50/0±a07/11±57/0 نر جنس

 a05/12 15/0±a21/12 25/0±a10/557 01/0±a01/10 00/0±a12/11 50/0±b57/12±50/0 ماده
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( بر 5مادري در كنار اثر ژنتيكي افزایشي مادر)مدل 

پذیري واریانس ژنتيكي افزایشي مستقيم و وراثت

حاصل از آن بسيار چشمگيرتر از منظور كردن اثر 

ژنتيكي افزایشي مادري بود. با استفاده از این مدل، 

شد  سببپذیري مادري نسبتا زیاد وزن تولد وراثت

تغيير یابد.  11/0پذیري مستقيم به برآورد وراثت

( نيز نتایج مشابهي گزارش 1000ساتسي و همكاران )

دهد كه كردند. مقایسه این سه مدل به وضوح نشان مي

محيطي یا ژنتيكي افزایشي مادري  اثراتحذف هر یک از 

پذیري مستقيم از مدل، سبب بيشتر برآورد شدن وراثت

 شود.ا ميهوزن تولد جوجه

 

 های حیوانیواریانس و پارامترهای ژنتیکی وزن تولد با استفاده از مدل برآورد اجزای -4جدول 

 صفت

 مدل

 وزن تولد

5 1* 5 
2

a σ 17/0 51/0 51/0 
2

c σ - - 11/0 
2

mσ - 05/0 011/0 
2

eσ 57/0 15/0 51/0 
2

pσ 01/0 17/0 22/0 
2

ah 01/0± 75/0 051/0±51/0 11/0±11/0 
2c - - 51/0±10/0 
2

mh - 01/0±05/0 51/0±01/0 

Log L 07/552- 52/10- 71/52- 

5 - aσ ،2: واریانس ژنتيكي اثرافزایشي مستقيم
cσ ،2: واریانس اثر محيطي مادري

mσ ،2: واریانس اثر ژنتيكي افزایشي مادري
eσ واریانس اثر :

2باقيمانده، 
pσ ،2: واریانس فنوتيپي

ah2پذیري مستقيم، : وراثتc ،2: نسبت واریانس محيطي مادري به واریانس فنوتيپي
mhپذیري مادري و : وراثت

LogL .شامل اثرات 1حيوان، مدل  ژنتيكي افرایشي مستقيمتصادفي اثر  : شامل اثرات ثابت و5. مدل 5. *: بهترین مدل 1: لگاریتم درستنمایي :

: شامل اثرات ثابت و اثر تصادفي ژنتيكي 5و مدل  ژنتيكي افزایشي مادريتصادفي اثر حيوان و  افرایشي مستقيمثابت، اثر تصادفي ژنتيكي 

 .محيطي مادريتصادفي اثر حيوان و  افرایشي مستقيم

 

ژنتيكي و فنوتيپي وزن هاي پذیري و همبستگيوراثت

نشان داده شده  1بدن و بعضي صفات الشه در جدول 

 11/0پذیري متوسط به باال )است. در این مطالعه وراثت

( براي اوزان بدن در سنين مختلف بدست آمد. 11/0تا 

پذیري وزن تولد را ( وراثت1005ساتسي و همكاران )

از  كه باالتر برآورد كرده 15/0در بلدرچين ژاپني 

( نيز 1001( بود. سينگ )51/0برآورد تحقيق حاضر )

گزارش كرده كه  12/0±50/0پذیري وزن تولد را وراثت

هاي بعد كاهش یافته است. شكوهمند به تدریج در هفته

 51پذیري وزن بدن در سنين ( وراثت1007و همكاران )

و  57/0روزگي براي سویه سفيد را به ترتيب  12و 

كه اندكي باالتر از برآوردهاي  گزارش كردند 55/0

پذیري صفات وزن بدن با تحقيق حاضر بود. وراثت

روزگي  51افزایش سن اندكي كاهش یافته و در سن 

افزایش یافته است، این نتایج ممكن است ناشي از تغيير 

واریانس ژنتيكي افزایشي یا واریانس فنوتيپي براي وزن 

(. ساتسي 1001 باشد )آكباس و همكاراندر سنين باال 

 12تا  7پذیري وزن بدن از ( وراثت1000و همكاران )

تر از اند كه پائينگزارش كرده 51/0تا  52/0روزگي را 

پذیري صفات الشه وراثت .هاي تحقيق حاضر بودیافته

برآورد شد كه با گزارش ولي و  12/0تا  012/0بين 

پذیري وزن وراثتمطابقت داشت. ( 1001همكاران )
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وزن سينه، درصد الشه و درصد سينه به ترتيب الشه، 

توسط نارینس و همكاران  52/0و  55/0، 50/0، 11/0

( گزارش شده كه باالتر از نتایج بدست آمده در 1050)

( 1005اكسيت و همكاران ) تحقيق حاضر بود.

هاي كشتار شده پذیري وزن الشه براي بلدرچينوراثت

گزارش كردند.  75/0روزگي را با مدل دام  51در سن 

پذیري این صفت را ( وراثت1001اما، ولي و همكاران )

روزگي،  11هاي كشتار شده در سن براي بلدرچين

تر از مطالعه حاضر بود. با گزارش كردند كه پائين 17/0

توجه به اینكه صفات وزن در سنين باال تحت تاثير بلوغ 

یت گيرند و با توجه به نتایج تحقيقات آجنسي قرار مي

 51( بهتر است سن كشتار در 5527اللهي مهرجردي )

روزگي انجام گيرد. چون سن بلوغ جنسي در این پرنده 

پائين بوده و افزایش وزن بدن بعد از یک ماهگي كمتر 

پذیري اوزان بدن در بلدرچين باشد. باال بودن وراثتمي

توان با انتخاب براي دهد كه ميسفيد انگليسي نشان مي

، ظرفيت ژنتيكي پرندگان و ميانگين وزن بدن این صفات

را افزایش داد.همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي در همه سنين 

براي صفات وزن بدن مثبت بود. همبستگي ژنتيكي باال 

 51روزگي،  51و  7( بطور مشابه براي وزن بدن 17/0)

روزگي مشاهده شد كه باالتر  51و  12روزگي و  15و 

( بود. آكباس 1000همكاران )هاي ساتسي و از گزارش

و  51( همبستگي ژنتيكي وزن بدن در 1001و همكاران )

گزارش كردند. همچنين شكوهمند و  21/0روزگي را  12

 12و  51هاي ( همبستگي ژنتيكي وزن1007همكاران )

گزارش كردند كه  11/0روزگي براي سویه سفيد را 

ه تر از تحقيق حاضر بود. در مطالعه حاضر همپائين

هاي فنوتيپي بين صفات وزن بدن مثبت و همبستگي

هاي فنوتيپي هاي ژنتيكي باالتر از همبستگيهمبستگي

( همبستگي فنوتيپي بين 1050بود. ماگدا و همكاران )

روزگي را پائين و  11و  12، 51وزن تولد با وزن بدن 

، در حالي كه همبستگي ژنتيكي متناظر 11/0تا  05/0بين 

براي سه نسل گزارش  15/0تا  -01/0ي از ارا در دامنه

تر از مطالعه فعلي بود. همبستگي ژنتيكي كردند كه پائين

مثبت و باال بين اوزان بدن در سنين مختلف نشان 

دهد كه انتخاب براي وزن در سن اوليه تاثير مثبت مي

ي خواهد داشت )شكوهمند و هاي بعدروي وزن در سن

تگي فنوتيپي در مطالعه (. بيشترین همبس1007 همكاران

(، و 20/0روزگي ) 51و  12موجود بين وزن بدن در 

( بود كه 502/0روزگي ) 15ترین بين وزن تولد و پائين

( بودند. 1001هاي آكباس و همكاران )باالتر از گزارش

هاي بدست آمده بين وزن اختالفات موجود در همبستگي

بدن توسط محققين مختلف ممكن است ناشي از 

هاي مدیریت وصيات جمعيت مورد بررسي، سيستمخص

 د استفاده باشد )ساتسي و همكارانو مدل آماري مور

(. همبستگي ژنتيكي اوزان بدن در سنين مختلف 1005

باال بود و بنابراین، در بلدرچين سفيد انگليسي انتخاب 

 51تواند بر اساس وزن در سنين اوليه )ترجيحا مي

توجه به مشكل بودن  روزگي( صورت گيرد. ولي با

تواند تعيين جنسيت در این سن، بهترین زمان انتخاب مي

در سن چهار هفتگي باشد. همبستگي ژنتيكي درصد 

تا  1/0±51/0الشه با همه صفات مثبت و بين 

. همبستگي ژنتيكي بين وزن برآورد شد 012/0±10/0

( -11/0±51/0سينه با درصد ران منفي به دست آمد )

 مطابقت داشت.( 1001كه با گزارش ولي و همكاران )
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پذیری ) محور قطری ( و همبستگی ژنتیکی ) باالی قطر ( و فنوتیپی ) پائین قطر ( برای صفات وزن برآورد وراثت -4جدول 

 (1دن و الشه با استفاده از مدل )ب
 7 تولد صفت

 روزگي

51 

 روزگي

15 

 روزگي

12 

 روزگي

51 

 روزگي

 الشه )%( ران )%( سينه )%( الشه ران سينه

 12/0 (01/0)75/0 تولد

(55/0) 

55/0 

(55/0) 

51/0 

(51/0) 

57/0 

(51/0) 

57/0 

(55/0) 

50/0 

(55/0) 

11/0 

(55/0) 

50/0 

(55/0) 

05/0 

(55/0) 

001/0 

(01/0) 

NC1 

 51/0 50/0 روزگي 7

(00/0) 

17/0 

(01/0) 

22/0 

(01/0) 

21/0 

(01/0) 

72/0 

(02/0) 

77/0 

(02/0) 

71/0 

(01/0) 

77/0 

(02/0) 

11/0 

(51/0) 

51/0 

(55/0) 

NC 

51 

 روزگي

51/0 75/0 50/0 

(00/0) 

17/0 

(01/0) 

11/0 

(05/0) 

20/0 

(01/0) 

21/0 

(00/0) 

21/0 

(07/0) 

21/0 

(00/0) 

01/0 

(55/0) 

01/0- 

(57/0) 

NC 

15 

 روزگي

50/0 17/0 20/0 11/0 

(01/0) 

NC 10/0 

(01/0) 

21/0 

(01/0) 

10/0 

(01/0) 

10/0 

(01/0) 

07/0 

(50/0) 

01/0 

(57/0) 

NC 

12 

 روزگي

55/0 10/0 71/0 25/0 11/0 

(01/0) 

17/0 

(05/0) 

15/0 

(05/0) 

20/0 

(01/0) 

15/0 

(05/0) 

71/0 

(02/0) 

51/0- 

(51/0) 

NC 

51 

 روزگي

51/0 11/0 00/0 77/0 20/0 11/0 

(00/0) 

17/0 

(05/0) 

15/0 

(01/0) 

11/0 

(00/0) 

71/0 

(07/0) 

50/0- 

(51/0) 

05/0 

(15/0) 

 10/0 21/0 21/0 75/0 05/0 15/0 50/0 سينه

(00/0) 

21/0 

(01/0) 

12/0 

(05/0) 

51/0 

(51/0) 

11/0- 

(51/0) 

11/0 

(05/0) 

 12/0 20/0 21/0 20/0 75/0 00/0 52/0 50/0 ران

(00/0) 

10/0 

(05/0) 

51/0- 

(15/0) 

10/0 

(52/0) 

10/0 

(01/0) 

 12/0 15/0 11/0 11/0 21/0 70/0 01/0 15/0 55/0 الشه

(01/0) 

51/0 

(15/0) 

001/0- 

(10/0) 

20/0 

(55/0) 

 55/0 15/0 55/0 12/0 17/0 15/0 57/0 51/0 55/0 001/0 سينه )%(

(01/0) 

N.C 10/0 

(51/0) 

 51/0 -10/0 -01/0 51/0 -50/0 -052/0 -05/0 001/0 -052/0 -05/0 005/0 ران )%(

(00/0) 

15/0 

(51/0) 

 NC NC NC NC NC 071/0 51/0 11/0 11/0 0011/0- 0070/0 012/0 الشه )%(

(05/0) 
             

 همگرایيعدم  -5

 

هاي فنوتيپي مثبت و باال براي وزن الشه با همبستگي

وزن سينه، وزن الشه با وزن ران، وزن ران با وزن 

( بدست آمد. همبستگي فنوتيپي 11/0تا  20/0سينه )

منفي بين درصد ران با دیگر صفات بجز ران توسط 

( گزارش شده است كه با نتایج 1001ولي و همكاران )

در این مطالعه، باالترین تحقيق حاضر مطابقت داشت. 

( 12/0همبستگي ژنتيكي بين وزن الشه با وزن سينه )

و  1001 بود كه با نتایج ) ولي و همكارانبدست آمده 

پذیري ( مطابقت داشت. وراثت1050 نارینس و همكاران

( و همبستگي ژنتيكي باالي وزن 12/0باالي وزن الشه )

نتخاب براي دهد كه االشه با وزن سينه و ران نشان مي

. وزن الشه بر افزایش وزن سينه و ران موثر خواهد بود

با توجه به نتایج این تحقيق و گزارش بيگي و همكاران 

(، جنس ماده عليرغم داشتن وزن بدن باالتر در 5527)

سن كشتار، بازده الشه كمتري نسبت به جنس نر 

داشت، كه در صورت امكان پذیر شدن تعيين جنسيت 

توان براي داشتن بازده الشه بهتر مي در یک روزگي

همچنين به لحاظ .فقط اقدام به پرورش نرها نمود

اقتصادي، چون زمان در مباحث اصالح نژادي اهميت 

ها را بر اساس وزن توان بلدرچينبيشتري دارد  لذا مي
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Abstract 

In order to estimate genetic parameters of body weights in difference ages and carcass traits in 

English White quail using first filial generation of 105 pair of sires and dams which was randomly 

selected from base population and were mated in cages. Body weight at one day- old, 7, 14, 21, 28 

and 35 days and carcass traits including breast, thigh and carcass weights for the progenies were 

recorded. Average body weights for day-old and 5 week of age were 9.06 and 192.88 g, 

respectively. (Co) Variance components for the above traits were estimated using univariate and 

bivariate animal model and restricted maximum likelihood procedure. Mostly of traits studied of 

phase statistical significant and females weights were more than males and this difference was 

varied from 0.11 until 12.28 g for one day-old and 5 week body weights, respectively. Heritability 

of day-old, 7, 14, 21, 28 and 35 days body weights were estimated as 0.73±0.04, 0.32±0.06, 

0.30±0.06, 0.22±0.05, 0.22±0.05 and 0.25±0.06, respectively and for breast, thigh and carcass 

weights and, breast, thigh and carcass percent were as 0.26±0.06, 0.28±0.06, 0.28±0.05, 

0.127±0.04, 0.19±0.06 and 0.048±0.03, respectively. Body weights of 28 and 35 days had highest 

genetic and phenotypic correlations with breast, thigh and carcass weights. Considering moderate 

heritability of body weight at fourth week of age and high genetic correlations of this trait with 

other body and carcass components weights and also possibility of sex determination at this age, 

selection of quails at this age may be preferred. 
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