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 چكيده

مادر مورد  161پدر و  89هفتگي و درصد الشه، عضله سينه و ران، ركوردهاي نتاج  6جهت برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات وزن بدن در 
هاي ژنتيكي و فنوتيپي تحليل قرار گرفته و واريانسنظر با استفاده از مدل دام تك و دو صفتي مورد تجزيه و صفات مورد. بررسي قرار گرفت

هفتگي، درصد الشه،  6پذيري نتاج براي صفات وزن بدن در وراثت. برآورد شدند (REML) 1با روش حداكثر درستنمايي محدود شده
ر اين تحقيق همبستگي د .برآورد گرديد 13/0) 0/0±6( ،20/0) 0/0±6(، 12/0 )0/0±5(، 62/0 )0/0±8(عضله سينه و ران به ترتيب 

  .هفتگي با درصد اجزاي الشه مثبت و همبستگي فنوتيپي بين آنها منفي برآورد شد 6ژنتيكي بين وزن بدن در 
  ، تركيب الشه حداكثر درستنمايي محدود شدهپارامترهاي ژنتيكي، بلدرچين ژاپني ، :  واژگان كليدي

  
  مقدمه

 طي در. تعلق دارد  Japonica ، و گونه Coturnix، جنس   Phasidae، خانواده   Galformsبه رده ) Japonica Quail(بلدرچين 

 همچنين ارزش غذايي باالتر و لذيذ، بسيار گوشت زودرس، بلوغ سريع، رشد جمله از اي برجسته هايويژگي دليل به اخير اين پرنده ساليان

از اين رو اطالع از ساختار ژنتيكي  .است شده شناخته اقتصادي و يصنعت پرورش جهت مناسب ايپرنده سطح، واحد در باال پرورشي تراكم
پذيري و هدف از تحقيق حاضر برآورد وراثت. رسدبرخي صفات اقتصادي نظير وزن بدن و اجزاي الشه در هنگام كشتار ضروري به نظر مي

  .  مي باشد) هفتگي 6(هاي ژنتيكي و فنوتيپي بين وزن بدن و اجزاي الشه در هنگام كشتارهمبستگي
  

  مواد و روش ها
ايستگاه تحقيقاتي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي هاي مورد نياز براي برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات مذكور، در جمع آوري داده
يك از اجزاي الشه كشي شده و بعد از كشتار، وزن كشي هرروزگي ابتدا وزن 42اده كشتار در سن آم پرنده 726تعداد . گرگان انجام شد
برآورد . هفتگي محاسبه گرديد 6وزن الشه و اجزاي آن بر حسب درصدي از وزن زنده . گرم انجام شد 01/0ديجيتال با دقتبوسيله ترازوي 

هاي ژنتيكي و فنوتيپي بين صفات با روش حداكثر درستنمايي پذيري و همبستگيتكوواريانس به منظور برآورد وراث_مؤلفه هاي واريانس
. به صورت تك و دوصفتي با استفاده از مدل زير انجام شد) Gilmour  2000(ASREML افزار بوسيله نرم) REML(محدودشده 

  )2005مرود و همكاران(
Y i = X i b i + Z i a i + ei 

ژنتيكي پرندگان  تصادفي اثرات بردار aiامين صفت، iمشاهدات  بر ثابت اثرعوامل بردار  biامين صفت، iبردار مشاهدات  Yi اين مدل، در
 b ،Zi بردار مربوط به ضرايب ماتريس Xiصفت،  امين iمشاهدات  بر موثر باقيمانده اثرات بردار  ei،)اصالحي ارزش(امين صفت iبراي 

درصدعضله سينه و درصد الشه،  هفته ششم،  در بدن وزن صفات به ترتيب،  =4،000،1iو بوده aبردار به مربوط ضرايب ماتريس
 .باشد مي  =1iو2و جنس   =9،000،1iثابت نوبت جوجه كشي  اثرات حاوي biبردار . باشددرصدعضله ران مي

  
___________________________________________________________________________ 

1 -Restricted Maximum Likelihood 
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  نتايج و بحث 
- پذيري و همبستگيو وراثت 1هفتگي در جدول شماره  6در سن درصد الشه، عضله سينه و ران صفات وزن بدن،   معيارميانگين و انحراف

هاي هفتگي در اين تحقيق در مقايسه با ميانگين 6ميانگين بدست آمده براي وزن . استآورده شده 2هاي ژنتيكي و فنوتيپي در جدول شماره 
توان در نوع نژاد، جمعيت، ، كه علت آن را ميباالتر است) 2007(شكوهمند و همكاران و ) 2005(بدست آمده در تحقيق ولي و همكاران 

 (هفتگي، به ترتيب  6درصد الشه، عضله سينه و ران در سن پذيري صفات وزن بدن، وراثت. دوره زماني پرورش و عوامل محيطي عنوان كرد
ولي و برآورد گرديد، كه در مقايسه با نتايج بدست آمده از پژوهش  13/0) 0/0±6( و 20/0)6±0/0(، 12/0 )5±0/0(، 62/0) 08/0±

الفيكي و همكاران و ) 2007(شكوهمند و همكاران هفتگي، با مطالعه  6پذيري صفت وزن بدن در وراثت. مشابه بود) 2005(همكاران 
هفتگي با درصد اجزاي الشه  6ين وزن بدن در همبستگي ژنتيكي ب. بود) 2003(ساتسي و همكاران مشابه بوده و مغاير با تحقيق  )1994(

هفتگي با درصد عضله ران منفي برآورد شد، كه با تحقيقات انجام شده در اين زمينه  6مثبت و همبستگي فنوتيپي بين صفت وزن بدن در 
رآورد گرديد، در صورتي كه ب 55/0هفتگي با درصد عضله  6همبستگي ژنتيكي وزن بدن در . ، مشابه مي باشد)2005(همكاران توسط ولي و 

اين بدين معني است كه انتخاب براي وزن بدن باعث افزايش عضله سينه و . بود 08/0همبستگي ژنتيكي اين صفت با درصد عضله ران تنها 
تقويت عضالت  بنابراين توجه به. اين پديده ممكن است منجر به ايجاد مشكالت راه رفتن در پرنده شود. باشدتغييرجزئي در عضالت ران مي

 تغذيه دهد كه عوامل محيطي نظير شرايط آب وهوايي، مديريت پرورش وهمبستگي فنوتيپي نشان مي. اي برخوردار استران از اهميت ويژه
 6در بدن وزن مناسب پذيريتوارث به توجه با .هفتگي باالتر درصد اجزاي الشه كمتري داشته باشند 6شود كه پرندگان با وزن سبب مي
 جهت شاخص، عنوان به صفت اين از توانصفت با درصد ساير اجزاي الشه، بخصوص عضله سينه مي اين ژنتيكي همبستگي و هفتگي

  .كرد استفاده تركيب الشه، البته با در نظر گرفتن مشكالت حركتي، در اين پرنده نژاد اصالح
  

 درصد اجزاي الشههفتگي و 6خالصه آماري مربوط به صفت وزن بدن در 1شماره  جدول

  ضريب تغيرات انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل صفت

  68/13 67/31 9/236 340 89/160 )گرم(هفتگي 6وزن

  67/5 4/3 86/59 81/78 39/40 )درصد(الشه 

  37/7 79/1 27/24 97/32 83/17 )درصد(عضله سينه 

  25/8 21/1 66/14 2/26 55/11 )درصد(عضله ران

  
 همبستگي ژنتيكي باالي قطر و همبستگي فنوتيپي پايين قطر پذيري روي قطر،ورراثت 2شماره جدول 

 )درصد(عضله ران )درصد(عضله سينه  )درصد(الشه  )گرم(هفتگي 6وزن صفت

 08/0 /0±22 55/0 ± 16/0 4/0 /0±22 62/0 0/0±8 )گرم(هفتگي 6وزن

 87/0 /0±14 80/0 /0±1 0/012/0±5 -11/0 0/0±4 )درصد(الشه 

 15/0 /0±26 0/020/0±6 71/0 /0±11 -05/0 0/0±4 )درصد(عضله سينه 

 13/0 0/0±6 41/0 0/0±3 64/0 0/0±2 -17/0 0/0±3 )درصد(عضله ران
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Abstract 
In present study , records of offspring generated from 89 sire and 161 dams were used to estimate genetic 
parameters for body weight at 6 weeks of age (BW6) and carcass (CP) ,breast (BP) and thigh (TP) 
percentage. Trait were analyised with univariate and bivariate animal model and  genetic  and phenotypic 
variations were estimated using restricted maximum likelihood (REML).heritability of BW6, CP, BP and 
TP were 0.62(±0.08), 0.12 (±0.05), 0.20 (±0.06) and 0.13 (±0.06) respectively. Genetic correlation of 
BW6 with carcass traits were positive while phenotypic correlation were negative. 
Key words: Japanese quail, Genetic parameters Restricted Maximum Likelihood, Carcass 
composition 

 
  


