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  بر آورد وراثت پذيري هاي صفات رشد وتغذيه اي در بوقلمون هاي بومي آذر بايجان
  3محمد علي آقايي – 3عليرضا فاني - 3حسين تقي پور 2صادق عليجاني  - 1احد ايازي

 تبريز -منابع طبيعي آذربايجانشرقيهيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و عضو - 1

 داشگاه تبريز عضو هيات علمي - 2

  تبريز - شرقي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجانكارشناس ارشد  - 3
  چكيده 

قرار  56/0تا 25/0  در دامنه  وزن  افزايش  براي  برآورد شده  پذيري مقادير وراثت. كه  شود مي  استنتاج  چنين  آزمايش  اين  هاي از يافته با استفاده 
 46/0تا  16/0  مقادير بين  اين خوراك تبديل بازدهاز نظر . اند شده  واقع 64/0تا  19/0از   اي در دامنه  خوراك  مصرف  براي  مقادير برآورد شده. داشتند

در   هفتگي16تا  1  تا سن  بدن  وزن  صفات  پذيري وراثت .گرديد بيشتر از نر حاصل  ماده  جنس  براي  برآورد شده  هاي پذيري وراثت  دامنه. قرار داشتند
  حاصله  نتايج  در مجموع .بود 62/0و  43/0  ترتيب  به هفتگي 24و  8در   وزن  براي  آمده  بدست  پذيري وراثت  ميزان . قرار داشت 56/0تا  25/0  دامنه

   .بود38/0و  34/0  ترتيب  ها و نرها به در ماده  غذايي راندمان  پذيري باشند وراثت مي  بدن  وزن  صفات  متوسط براي  پذيري ؤيد وجود وراثتم
 

  مقدمه
  را براي متعددي  مهمتر برآوردهاي  گردد و از همه  مطالعه  بشري  لذا بايد منابع  است  شده  بحث  اصالح  صفات  پذيري در مورد وراثت

بيشتر (  بوده  وزن  صفت  براي  پذيري وراثت  مقادير باالي  ها نشاندهنده ارزيابي  عموم اين.  است  گرفته  انجام  بدن  و شكل  بدن  وزن  پذيري وراثت
توسط . باشد مي  در حد بااليي  و توليد تخم  بدن  وزن  هر دو صفت  پذيري وراثت  دهد كه مي  نشان  گزيني  به  در آزمايشات  حاصله  نتايج) 3/0از 
  جمعيت  از همان  بودند و آنها را با الينهايي  هفتگي 24و   هفتگي8در   بيشتري  بدن  وزن  داراي  و ايجاد كردند كه  را انتخاب  الينهايي  گزيني  به

  به 24و  8در   بدن  وزن  براي  آمده  بدست  پذيري وراثت  ميزان. كردند  مقايسه شاهد بودند  عنوان  و به  يافته  تالقي  طور تصادفي  به  كه  پايه
  . )7. (بود 62/0و  43/0  ترتيب
   ).3(باشد مي 28/0طور متوسط   به  كه  وزن  استثناي  به% 50  نزديك  بدني  از خوصيات  بسياري  پذيري وراثت

 
  مواد وروش ها

  در يـك   مـاده   بوقلمون  هر قطعه  سپس. شد  انتخاب  طور تصادفي  به) نر  قطعه 80و  ماده  قطعه 320  يعني( 1  به 4  نسبت  به  رنگي  از هر گروه. 
 .شد  مربوط نوشته  بوقلمون  شماره  باكس  بر روي. متر مستقر شدند سانتي 110  ارتفاع و با) 130 ‚ 120( ابعاد  به  انفرادي  باكس

  بـه   گرفـت  ، قـرار مـي   طبيعي  منظور جفتگيري  به  انفرادي  در باكس  ماده  بوقلمون  هر روز با يك  ،با چهار ماده  طور چرخشي  نر به  هر بوقلمون
  گرفت قرار مي  خود مورد آميزش  به  يافته  با نر اختصاص  ماده  روز يكبار هر بوقلمون 4هر   كه  طوري
(اثر پدر  مربوط به  برآورد اجزاء واريانس  اخذ شده  ركوردهاي  وواريانسك  تجزيه  با انجام s از   مـوردنظر بااسـتفاده    صـفات   پـذيري  ، وراثت) 
 .زير برآورد گرديد  فرمول

)                                      پدري(  و ناتني  برادر و خواهر تني
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  نتايج 
ديگر   توسط اكثرمحققين  شده  گزارش  بر آوردهاي  نزديك  خيلي  آزمايش  در اين  بدن  وزن  مربوط به  صفات  پذيري وراثت  برآوردهاي

تا  1  تا سن  بدن  وزن  صفات  پذيري وراثت ازيرغ  به (F.S)  تني  و خواهران  برادران  از طريق  بدن  وزن  صفات  پذيري وراثت.باشد مي
  ) 1(  جدول  قرار داشت 56/0تا  25/0  در دامنه  هفتگي16
  
  

   آن  تغييرات  و ضريب  مختلف  در سنين  بدن  وزن  صفات  پذيري وراثت -  1  جدول     
از طريق برادران وخواهران تني  نام صفت

F.S 
از طريق برادران وخواهران تني   نام صفت

F.S  
  56/0  ±12/0  هفتگي13وزن 48/0 ±12/0  هفتگي1وزن
 56/0  ±12/0  هفتگي14وزن 46/0 ±12/0  هفتگي2وزن

 47/0 ±12/0  هفتگي15وزن 58/0±12/0  هفتگي3وزن

 42/0 ±12/0  هفتگي16وزن 39/0 ±12/0  هفتگي4وزن

 61/0  ±15/0  هفتگي17وزن 25/0 ±11/0  هفتگي5وزن

 64/0  ±14/0  هفتگي18وزن 25/0 ±12/0  هفتگي6وزن

 66/0  ±15/0  هفتگي19وزن 37/0 ±12/0  هفتگي7وزن

 48/0  ±15/0  هفتگي20وزن 38/0 ±12/0  هفتگي8وزن

 40/0 ±15/0  هفتگي21وزن 37/0 ±12/0  هفتگي9وزن

 48/0  ±15/0  هفتگي22وزن 41/0 ±12/0  هفتگي10وزن

 --   هفتگي23وزن 39/0 ±12/0  هفتگي11وزن

 53/0  ±15/0  هفتگي24وزن 52/0 ±12/0  هفتگي12وزن

      
  صفات  پذيري وراثت خود براي  در بازنگري   كاسيد كولمن ).1(آوردند  بدست 42/0را   در بوقلمون  بدن  وزن  پذيري وراثت   آرتور و آپالنالپ 

و  ).9(آورد  بدست 30/0- 31/0را   پذيري وراثت  بدن  هفتگي 16  وزن  نستوربراي  كارل .)6(آوردند  بدست 71/0تا  23/0  را در دامنه  آن  وزني
  را انتخاب  الينهاي  گرويني  توسط به 1963  و همكاران  آپالنالپ )9( آورده  بدست 50/0تا 42/0  بين  را در دامنه  وزن پذيري وراثت   محقق  همين

  تالقي  طورتصادفي  به  كه  پايه  جمعيت  از همان  بودند و آنها را با الينهاي  هفتگي 24و   هفتگي 8در   تريبيش  بدن  وزن  داراي  وايجاد كردند كه
 .)7(كردند  شاهد بودند مقايسه  عنوان  و به  يافته
  وزن  را براي 52/0 پذيري مقدار وراثت  كارتني  بود مك 62/0و  43/0  ترتيب  به هفتگي24و  8در   وزن  براي  آمده  بدست  پذيري وراثت  ميزان
 .)8(بود  كرده  گزارش  وزن  پذيري وراثت  را نيز براي% 50قبال مقدار   محقق  همين ).28(آورد  بدست

   .باشند مي  بدن  وزن  صفات  متوسط براي  پذيري مؤيد وجود وراثت  حاصله  نتايج  در مجموع
ها و  در ماده  غذايي راندمان  پذيري وراثت. باشد مي  نر و ماده  تر از دو جنس و يا پائين  مساوي  گله  كل  پذيري وراثت  غذايي  راندمان  از نظر صفت

با  56/0تا  18/0، از 45/0 با ميانگين 8/0تا  2/0از    را ساير محققين خوراك تبديل  ضريب پذيري  وراثت. باشد مي 38/0و  34/0  ترتيب  نرها به
،  هفتگي 16تا  1  تا چهارم  اول  در ماههاي  صفت  اين  پذيري مقدار وراثت  روزانه  وزن  افزايش  از نظر ميزان.)4و2(آورند  بدست25/0  ميانگين
  بدست41/0را   يپذير وراثت  وزن  افزايش  صفت  براي  آرتورآپالنالپ. باشد مي 28/0  طور ميانگين  و به  آمده  بدست 45/0تا 14/0  در دامنه

  جان .آمد  بدست 34/0و در نرها 46/0ها  ماده  براي  طور ميانگين  به  بومي  در بوقلمونهاي  وزن  افزايش  پذيري وراثت  آزمايش  در اين. )1(آورد
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برآورد   پذيريهاي وراثت  خوراكبازده از نظر  .)5(آوردند  بدست 51/0  و در ماده 38/0را در نرها   صفت  اين  پذيري و فاروگا وراثت  كوفسكي
تا  18/0از  در دامنه ايرا  خوراك  تبديل  ضريب پذيري وراثتساير محققين  .آمد  بدست 24/0 با ميانگين 46/0تا  16/0از   اي در دامنه  شده
 .]4[  اند آورده  بدست 25/0 با ميانگين56/0

اين مطالب نشان دهنده اين است كه وراثت پذيري اين صفت . بدست آمد48/0  ماده و براي جنس19/0نر  جنسبراي   صفت  اين  پذيري وراثت
با  64/0تا  19/0از   اي در دامنه  گله  كل  براي  سنين  غذا در تمام  مصرف  براي  حاصله  برآوردهاي .در جنس نر پائين تر از جنس ماده مي باشد

  .داشتندقرار  40/0  ميانگين

  
  ثت پذيري و خطاي استاندارد آنها براي صفات مورد مطالعه در كل گلهضرايب ورا -2جدول   

  F.Sاز طريق برادران و خواهران تني   هفتگي  نام صفت

  64/0 ± 13/0  ٠-٤  مصرف خوراك روزانه

 52/0 ± 14/0  ٤-٨  مصرف خوراك روزانه

 28/0 ± 13/0  ٨-١٢  مصرف خوراك روزانه

 19/0 ± 11/0  ١٢-١٦  مصرف خوراك روزانه

 40/0 ± 13/0  ٠-٤  بازده خوراك                       

 17/0 ± 11/0  ٤-٨  بازده خوراك                        

 47/0 ± 13/0  ٨-١٢  بازده خوراك                        

 ---   ١٢-١٦  بازده خوراك                        
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Abstract: 

Use the results of this experiment is that sush a conclusion. The estimated heritability values for weight 
range between 0/25 -0/56. The estimated values for  feed consumption are located in the range of 0/19-
0/64.feed efficiency return of these values between 0/16-0/25 were.the estimated heritability range for 
females are more than males. Heritability of body weight up to 16 weeks islocated in an age range  of 
0/25-0/56. Heritability estimates obtained for the weight of 8 and 24 weeks respectively, 043-0/62 was. 
Oerall  results indicated that despite moderate heritability for body weight are feed efficiency heritability 
in female and males, respectively 0/34-0/38 was. 

 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  


