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   چكيده
صفات مورد نظر از . هاي ژنتيكي و فنوتيپي صفات كيفيت خارجي تخم بلدرچين ژاپني بودپذيري و همبستگيحاضر برآورد وراثتهدف تحقيق 

- پارامترهاي ژنتيكي و فنوتيپي با استفاده از مدل حيواني چند صفتي توسط نرم. آوري شدقطعه بلدرچين ژاپني جمع 755عدد تخم مربوط به  1706

و وراثت پذيري وزن و ضخامت  35/0و  31/0، 41/0پذيري وزن، طول و عرض تخم بلدرچين به ترتيب وراثت. آورد شدبر ASREMLافزار 
به ترتيب ( در اين تحقيق بيشترين همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي  تخمين زده شده بين  وزن و عرض تخم . تخمين زده شد 13/0و  35/0پوسته تخم 

  . مشاهده شد) 83/0و  88/0
  

  پارامترهاي ژنتيكي، صفات كيفيت خارجي تخمبلدرچين ژاپني ،  :ژگان كليدي وا
 

   مقدمه
رغم علي.  اي و اقتصادي بسيار مهم است و يكي از عوامل مهم در فرآيند جوجه درآوري استكيفيت تخم بلدرچين از نظر تغذيه

برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات مربوط به كيفيت خارجي تخم اين هاي اندكي در زمينه خصوصيات منحصر به فرد بلدرچين ژاپني، پژوهش
هاي توارث پذيري و همبستگي وجود اطالعات كافي در زمينه پارامترهاي ژنتيكي نظير. پرنده، در دنيا و بخصوص در ايران انجام شده است

صفات مربوط به كيفيت خارجي شامل . ضروري است اصالح نژادي موفق، در جهت ارتقاء كيفيت تخم بلدرچينژنتيكي براي ارائه برنامه 
  .باشندوزن، طول و عرض تخم و  ضخامت و وزن پوسته مي

  
  ها مواد و روش

قطعه بلدرچين ايستگاه تحقيقاتي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع  755عدد تخم بلدرچين از  1706ژنتيكي، به منظور تعيين پارامترهاي  
آوري شده ابتدا وزن هر تخم با ترازوي هاي جمعبراي ارزيابي كيفيت تخم. گيري شدكيفيت آنها اندازه طبيعي گرگان جمع آوري شده و

مقاومت هر تخم با . گيري شدها توسط كوليس ديجيتالي اندازهسپس طول و عرض تخم. گرم توزين گرديد 01/0ديجيتال با حساسيت 
ها مترمربع اندازه گيري شد، سپس تخمكيلوگرم بر سانتي 01/0با حساسيت ) ژاپنساخت شركت اگاواسيكس (سنج دستگاه ديجيتال مقاومت

گيري و ضخامت پوسته سپس وزن پوسته هر تخم اندازه. ساعت در معرض هواي آزاد كامال خشك گرديد 72شكسته شده و پوسته به مدت 
 . توسط دستگاه ضخامت سنج تعيين گرديد
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  نتايج و بحث
پذيري صفات وزن،طول و عرض تخم ميزان وراثت. گزارش شده است 1كيفيت خارجي تخم بلدرچين در جدول پذيري صفات وراثت

بگلي و همكاران امامقلي. تخمين زده شد 13/0و  35/0و وراثت پذيري وزن و ضخامت پوسته تخم  35/0و  31/0، 41/0بلدرچين به ترتيب 
برآورد  57/0و   23/0، 45/0هاي بومي يزد را به ترتيب پوسته و ضخامت پوسته مرغمرغ، وزن  وراثت پذيري صفات وزن تخم) 1388(

مينويل و . باشدمي 35/0تا  25/0پذيري وزن پوسته بين و وراثت 35/0پذيري وزن تخم نشان داد كه وراثت) 1994(بومگارتنر . كردند
پذيري وراثت) 2007(سيزر . گزارش كردند 60/0، وزن پوسته را 50/0پذيري صفات وزن تخم را در بلدرچين ژاپني وراثت) 1997(همكاران 
  .برآورد نمود 08/0و وزن پوسته را  53/0، ضخامت پوسته را 72/0طول تخم را  68/0، عرض تخم را  83/0بلدرچين را  وزن تخم
ين جدول وزن تخم با طول و عرض آن و بر اساس ا. ارائه شده است 1هاي ژنتيكي و فنوتيپي صفات مورد بررسي نيز در جدول همبستگي

. باشداز طرفي همبستگي ژنتيكي عرض تخم نيز با وزن پوسته باال مي. دهدهمچنين با وزن پوسته تخم همبستگي ژنتيكي بااليي را نشان مي
بستگي ژنتيكي بين وزن تخم هم) 2005(ژانگ و همكاران . هاي ژنتيكي باال بودهمبستگي فنوتيپي در مورد صفات مذكور نيز مشابه همبستگي

 94/0تا  52/0همبستگي ژنتيكي وزن پوسته، عرض و طول تخم بلدرچين با وزن تخم را ) 2007(سيزر . برآورد نمودند 67/0با وزن پوسته را 
  .تخمين زد

  
  گيري كلي  نتيجه

اين بدين مفهوم است . باشندپذيري بااليي ميبر اساس نتايج اين تحقيق، اكثر صفات مربوط به كيفيت خارجي تخم بلدرچين داراي توارث 
از طرفي . توان وضعيت اين صفات را بهبود بخشيدكه سهم ژنها در ظهور فنوتيپي اين صفات باال بوده و به راحتي از طريق انتخاب ژنتيكي مي

توان انتظار داشت كه تخم زه تخم ميدهد كه با افزايش انداهمبستگي ژنتيكي باالي وزن تخم با ساير صفات كيفيت خارجي تخم نشان مي
  .توليدي از كيفيت مناسبي نيز برخوردار باشد

   
  به همراه خطاي استاندارد صفات كيفيت خارجي) زير قطر(و همبستگي فنوتيپي ) باالي قطر(ژنتيكي ، همبستگي )قطر جدول(پذيري وراثت. 1جدول

  
  طول تخم                       عرض تخم              وزن پوسته                     ضخامت پوسته           صفات                      وزن تخم                 

 
   26/0±21/0                    72/0±08/0             83/0±01/0                       87/0±04/0  41/0±07/0وزن تخم                

  
  17/0±24/0                    66/0±13/0             61/0±02/0                       31/0±07/0                      8/0±013/0  طول تخم               

  
  32/0±21/0                    63/0±12/0             35/0±07/0                     75/0±09/0                        88/0±04/0عرض تخم              

  
  61/0±18/0                   35/0±08/0             47/0±03/0                       5/0±29/0                        64/0±02/0وزن پوسته              

  
  13/0±06/0                    45/0±03/0             22/0±03/0                      24/0±03/0                      28/0±03/0ضخامت پوسته         
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Abstract: 
The objective of present study was to estimate heritability, genetic and phenotypic correlations for 
external egg quality traits of Japanes quail. External egg quality traits were measured on 1706 eggs from 
755 quail. Genetic and phenotypic parameters were estimated by multivariate animal model procedure 
using ASREML software. Heritability of egg weight,  height and width were 0.41, 0.31 and 0.35 and 
heritability of shell thickness and shell weight were 0.35 and 0.13, respectively. The highest genetic and 
phenotypic correlations were estimated between egg weight and egg width (0.88 and 0.83, respectively).   
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