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در بلدرچین وزن تخم و سن بلوغ جنسیکاهش و افزایشانتخاب واگرا براي
ژاپنی

3و اردشیر نجاتی جوارمی2، محمد مرادي شهر بابک1هما اعرابی

چکیده
در )LEW(و کـاهش وزن تخـم  )HEW(براي تعیین اثر انتخاب واگـرا بـراي افـزایش   ،آزمایش اولدر 

نسل انتخاب واگرا براي افزایش ودوها حاصل الیناین.خاب واگرا انجام گرفتبلدرچین ژاپنی، سه نسل انت
در نظر گرفته شد که حاصل سه نسل انتخـاب  )C(همچنین گروهی به عنوان شاهد .ندکاهش وزن تخم بود

و HEWهـاي  اسخ به انتخاب مستقیم براي وزن تخم در الیـن پبعد از سه نسل انتخاب واگرا،.تصادفی بود
LEW همبستگی بـین  . آمدبه دست28/0و 30/0پذیري واقعی به ترتیب وراثتو-48/0و 39/0به ترتیب

شکـاه در آزمایش دوم، دو الین بـراي  .مثبت بودهفتگی در هر دو الین چهاروزن تخم و وزن بدن در سن 
)LMA( شافزایو)HMA( انتخـاب  هفـتم  هاي چهارم تـا  در طی نسلسن بلوغ جنسی در بلدرچین ژاپنی

این . پایین بود،هاي مستقیم براي سن بلوغ جنسیانتخاب فنوتیپی انفرادي، پاسخنسل چهاربعد از . شدند
پذیري واقعی سن بلوغ جنسی وراثت.روز بود39/2و -21/1به ترتیب HMAو LMAهاير براي الینادیمق

تگی بین سن بلوغ جنسی و وزن بدن در سـن  همبس. بود) 10/0(LMAاز الین) 16/0(باالتر، HMAدر الین
هفتگـی بـا وزن بـدن در زمـان بلـوغ      چهاروزن بدن در سن . هفتگی در هر دو الین واگرا منفی بودچهار

لوغ جنسـی و وزن  سن ب. داشتم، همبستگی مثبت چهاردر نسل HMAالینبه جزجنسی در هر دو الین 
همبسـتگی مثبـت   6در نسـل  HMAو در الیـن 6و 4هاي نسلطی در LMAدر الین بدن در همان زمان

.داشت

تحقق یافته، وراثت پذیري، همبستگیبلوغ جنسیانتخاب واگرا، :هاي کلیديواژه

مقدمه
در مزرعه بـه دلیـل تولیـد    بلدرچین ژاپنی

اکثــر لــذا. یابــدتخــم و گوشــت پــرورش مــی

، در جهـت  روي این پرندهتحقیقات انجام شده
. اسـت دن و تولید تخم متمرکـز  افزایش وزن ب

همچنین به دلیل پایین بودن سن بلوغ جنسی 

)homa.arabi1981@gmail.com:نویسنده مسوول(،دانشجوي دکتري دانشگاه تهران-1

دانشیار دانشگاه تهراناستاد و-3و 2
25/10/91: تاریخ پذیرش28/8/90:  تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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به عنوان یـک مـدل   ،و کوتاه بودن فاصله نسل
به طوري ). 10(شودمحسوب میآزمایشگاهی 

هـاي  میانگین سن بلـوغ جنسـی بلـدرچین   که 
)بـدون انتخـاب  (گـروه شـاهد   متعلق بـه  ماده 

ي انتخاب شده بـرا و در گروه روز7/0±4/44
، )15(استروز6/43±3/0، 1افزایش وزن بدن

اما هنگامی که تحت برنامه نوري قـرار گیرنـد   
ــه 42در ســن  ــی ب ــوغ جنســیســن روزگ بل

همچنین میـانگین سـن بلـوغ    ). 18(رسند می
جنسی در الین انتخاب شـده بـراي کـاهش و    
افزایش سن بلوغ جنسی در بلدرچین ژاپنی به 

48و 43/46دنبال سه نسل انتخاب به ترتیب
نسـل انتخـاب   97بعد از ). 4(گزارش شدروز 

،هفتگـی چهـار در سن وزن بدنافزایش براي 
هفتگی چهارهمبستگی بین وزن بدن در سن 

با وزن بدن در زمان بلوغ جنسی و سـن بلـوغ   
ــدن در ســن همبســتگیوجنســی  35وزن ب

روزگی و وزن بدن در زمان بلوغ جنسی مثبت 
هــاي کــه در پــژوهشدر حــالی.)9،14(بــود

35همبسـتگی بـین وزن بـدن در سـن     دیگر،
روزگی با سن بلوغ جنسـی و نیـز همبسـتگی    

و سن بلوغ هفتگی چهاربین وزن بدن در سن 
میـانگین  ). 2،18(جنسی منفی گـزارش شـد   

هــاي انتخــاب شــده بــراي وزن تخــم در الیــن
گرم و در 4/13تخم در نسل دوم وزن افزایش 

گرم بود 08/13وزن تخم کاهشانتخابی نیال
همبسـتگی  ). 4(داشـت يدارو اختالف معنـی 

و )3،9(بوده مثبت وزن بدن وزن تخم و بین 
21/0هفتگی چهاراین مشخصه در سن میزان 

وزن بـدن  یدر گزارش.)16(شده است گزارش 
روزه 120در شـــروع و بعـــد از یـــک دوره   

،10(گذاري، بـا وزن بـدن در طـی رشـد     تخم

همبســـتگی مثبـــت ) روزگـــی40و 17،28
صفاتی نظیر وزن فولیکول و وزن تخـم  .داشت

وزن و داشـتند با وزن بدن همبسـتگی مثبـت  
زن بدن تخم داراي همبستگی باال و مثبت با و

پذیري مشـاهده شـده   وراثتهمچنین .)3(بود
نسل پنجبر پایهي انتخاب شدههاي واگراالین

به ترتیـب ،انتخاب براي افزایش و کاهش تخم
.)12(بود353/0±20/0و055/0±063/0

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر 
مثلی و تخمین انتخاب روي صفات تولید

هاي واگراي پارامترهاي ژنتیکی در الین
براي سن بلوغ و گروه شاهد انتخاب شده 

جنسی و وزن تخم و تعیین میزان همبستگی 
ر طی دبین برخی از صفات تولید مثلی

. هاي مختلف در بلدرچین ژاپنی بودنسل

هامواد و روش
HEWهاي مورد استفاده شامل الین

، )کاهش وزن تخم(LEW، )افزایش وزن تخم(
HMA)و) سن بلوغ جنسیافزایشLMA

ي واگرا هاالین.بود) سن بلوغ جنسیکاهش(
براي وزن تخم و سن بلوغ جنسی به ترتیب

تخاب واگرا به صورت نسل اندو و سهحاصل
بودند که در مزرعه مجزا و بدون همپوشانی 

آموزشی و پژوهشی گروه علوم دامی پردیس 
کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام 

انتخاب هاي در این پژوهش، الین).4(شد
شده براي وزن تخم و سن بلوغ جنسی به 

قرارنسل تحت انتخاب چهارترتیب سه و 
اًم تقریبچهارلدین براي ایجاد نسل مو. گرفتند

که مولدین براي حالیدر . شش ماهه بودند
هاي انتخاب شده هاي بعد در الینایجاد نسل

1- High Weight
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چهاربراي وزن تخم و بلوغ جنسی، به ترتیب 
تفریخها در طی سه تخم. و دو ماهه بودند

آوري و ها جمعها و الینمتوالی در تمام نسل
ها صورت ر مادهانتخاب د. کشی شدجوجه

گرفت و نرها به صورت تصادفی براي نسل بعد 
در روزگی 28تا سن پرندگان. انتخاب شدند

با جیره متر مربع 2×1هایی به ابعاد قفس
2900ین خام و یدرصد پروت26حاوي 

پرورش کیلوکالري انرژي قابل متابولیسم 
هاي کشی شده و به قفسوزنسپس .یافتند

هاي تحت تعداد ماده. دانفرادي منتقل شدن
هاي م در الینچهاررکورد در طی نسل 

HEW ،LEW ،HMAوLMA به ترتیب
همچنین .قطعه بود148و 253، 199، 115

به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته Cجمعیت 
.شد که حاصل سه نسل آمیزش تصادفی بود

هاي وزن هاي گروه شاهد براي الینتعداد ماده
نسی در این نسل به ترتیب تخم و سن بلوغ ج

هاي ها به قفسهمه ماده. بودقطعه95و74
متر از سانتی24×25×20انفرادي به ابعاد 

و % 10جنس مفتول گالوانیزه با شیب کف 
. آبخوري نیپل و دانخوري ناودانی منتقل شدند

2900براساسگذاري دوره تخمةجیر
کیلوکالري بر کیلوگرم انرژي قابل سوخت و 

. پروتئین خام تنظیم شده بود% 20و ساز
ساعت 24هفته اول چهارروش نوردهی براي 

ساعت روشنایی کاهش 16و بعد از آن به 
پرندگان در حد اشتها به آب و غذا . یافت

LEWو HEWهايدر الین. دسترسی داشتند

60هاي ماده از سن هاي تولیدي بلدرچینتخم
وزین توروزگی به مدت یک ماه جمع آوري،

پس از .ها صورت گرفتانتخاب تنها در ماده

ها در هر نسل، افرادي را که میانگینۀمحاسب
یک انحراف معیار با میانگین فاصله ةبه انداز
به ترتیب LEWو HEWهاي در الین(داشتند 

به عنوان والدین ) تر از میانگینباالتر و پایین
همچنین در .نسل آینده انتخاب شدند

، روز تولید اولین LMAوHMAي هاالین
آهکی در هر کدام از پرندگان ۀتخم با پوست

ها نیز به ترتیب در این الین. شدثبت 
تر و باالتر از میانگین جامعه هایی که پایینماده

در . بودند براي نسل بعد انتخاب شدند
120در پایان ،LEWو HEWهاي الین

از بعد ،LMAو HMAهايدر الینروزگی و 
مورد نظر انتخاب هايهمادتولید اولین تخم،

به 2با نسبت گذاريتخمهاي شده و به قفس
ها در تعداد ماده.منتقل شدند) ماده به نر(1

هايم در الینپنجروزگی در نسل 28سن 
HEW ،LEW ،HMAوLMA 88ترتیب به،

،177، 131در نسل ششم و 78و 72، 101
چنین تعداد هم. قطعه بود197و 193
در نسل LMAوHMAهاي هاي الینماده

.قطعه بود97و 120هفتم به ترتیب
تفاوت پارامترهاي مورد بررسی شامل

تحقق پذیري وراثتوانتخاب، پاسخ به انتخاب
از تفاضل میانگین جمعیت هر یک . بودیافته

ها در هر نسل و میانگین افراد انتخاب از الین
ن، تفاوت انتخاب محاسبه شده به عنوان والدی

مقدار پاسخ به انتخاب از تفاضل بین .شد
میانگین ارزش فنوتیپی در نتاج والدین 
انتخابی و میانگین ارزش فنوتیپی در جمعیت 
. نسل والد، پیش از گزینش به دست آمد

از تقسیم پاسخ به تحقق یافتهپذیري وراثت
هاي انتخاب الینانتخاب به تفاوت انتخاب در
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ه براي وزن تخم و سن بلوغ جنسی به شد
.)5(دست آمده بنسلسه و چهارترتیب طی 

همچنین میزان پاسخ به انتخاب در هر نسل و 
ط، با هر الین به منظور تصحیح اثرات محی

همچنین ).5،9(گروه شاهد تصحیح گردید 
باروزگی 28همبستگی بین وزن بدن در سن 

در روزگی 120تا 60وزن تخم در طی
همبستگی بین و LEWو HEWهاي الین

28سن بلوغ جنسی و وزن بدن در سن 
روزگی و وزن بدن در زمان بلوغ جنسی در 

مدل . بررسی شدLMAو HMAهاي الین
تخم و میانگین وزن زیر براي میانگین وزن 

مورد ، براي وزن تخمواگراهاي بدن در الین
:استفاده قرار گرفت

yijklm=µ+Li+Gj+Hk+Wl + (LG) ij+eijklm

مشاهده مربوط به هر yijklmدر این معادله،
میانگین صفت µیک از صفات مورد مطالعه، 

jاثر Gjامین جهت انتخاب،iاثر Liمورد نظر،

lاثر Wlامین تفریخ، kاثر Hkامین نسل،

(LG)امین هفته، ijوالین و نسل اثر متقابل
eijklm و تحلیل دل تجزیه م. استباقیمانده اثر
و هاي صفت میانگین سن بلوغ جنسی داده

میانگین وزن بدن در الین انتخاب شده براي 
:شاملبلوغ جنسی 

yijklm=µ+Li+ Gj + Hk +Sl+ (LG) ij+eijklm

. استامین فصلlاثرSlکه در آنبود
، رویه SASها از نرم افزاردادهۀبراي تجزی

GLM ۀبراي محاسبن همچنی. شداستفاده
همبستگی بین وزن بدن و وزن تخم، سن بلوغ 
جنسی و وزن بدن در همان زمان و نیز وزن 

ۀرویاز ،هفتگی و بلوغ جنسی4بدن در سن 

PARTIAL CORRیا همبستگی جزئی
شامل اثر الین، نسل، و اثرات ثابت استفاده 

الین انتخاب تنها براي (تفریخ، هفته و فصل 
.در نظر گرفته شد) جنسیشده براي بلوغ

نتایج و بحث
)میانگین وزن تخم(وزن تخم: آزمایش اول

تاثیر انتخاب واگرا براي میانگین وزن تخم 
هاي انتخاب شده براي افزایشدر الین

)HEW (و کاهش وزن تخم)LEW( و گروه
پنجمتا سومهاي در طی نسل)C(شاهد 

.ارائه شده است1تخاب در جدول ان
و HEWهايوزن تخم در الینمیانگین

LEW و گروه شاهد در نسل دوم به
و 08/13±12/0، 40/13±12/0ترتیب

میانگین وزن تخم در . گرم بود18/0±58/13
نسبت به نسل قبل ها نسل سوم در تمام الین

کاهش یافت که به دلیل فقدان گلوتن ذرت به 
ط پروتئین جیره و شرایةعنوان تامین کنند

اثر . محیطی و باال بودن سن مولدین بود
ها در میانگین وزن تخم ها و نسلالین

نسبت به HEWالینپرندگان .دار بودندمعنی
LEW و گروه شاهد داراي میانگین وزن تخم

هاي باالتري بودند و این مشخصه در طی نسل
±031/0به 20/13±022/0انتخاب از 5تا 3

انگین وزن تخم در همچنین می. رسید01/14
±014/0به ترتیب 6و 4در نسل LEWالین 

میانگین وزن . بود70/12±016/0و 75/12
ژوهش باالتر از گزارشات دیگر تخم در این پ

. بود) 16،19(
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روزگی120تا 60در طی -1
.باشددرصد می1دار در سطح وجود اختالف معنیدر ستون ها و نیز در ردیف ها دهنده حروف غیر مشابه نشان

تحقق یافتهپذیريپاسخ به انتخاب و وراثت
وزن تخم

وزن تخم روند تغییرات پاسخ به انتخاب 
و نیز روند ) تصحیح شده براي گروه شاهد(

تا سومهاي پذیري در طی نسلتغییرات وراثت
.ارائه شد2انتخاب در جدول پنجم

پذیري تحقق یافته وزن تخم مقدار وراثت
هاي، در الینپنجمتا سومهاي در طی نسل

HEWوLEW به 28/0و 30/0به ترتیب
بعضی دست آمد که این مقدار کمتر از 

دیگرو باالتر از گزارشات)8،11(گزارشات

.بود)12،16(
تصحیح شده (میزان پاسخ به انتخاب تجمعی 

هاي وزن تخم در طی نسل) نسبت به شاهد
الینباالتر از LEWالیندر پنجمتا سوم

HEWهدف از نگهداري گروه شاهد و .بود
هاي محیطی بر نش نیافته حذف اثر نوسانگزی

که تفاوت به طوري. ارزیابی میزان پاسخ بود
ا فرض بین دو جمعیت گزینش یافته و شاهد، ب

بتوان ، هاي محیطییکسان بودن اثر تفاوت
مقدار پیشرفت ژنتیکی حاصل از انتخاب را 

).5(نمودبرآورد 

) LEW(و کاهش وزن تخم )HEW(تاثیر انتخاب واگرا براي وزن تخم در الین هاي انتخاب شده براي افزایش -1جدول 
در طی نسل هاي سوم تا پنجم )C(گروه شاهدو

نسلصفتالین
345

HEW 120/13)گرم(وزن تخم c ± 022/027/13 b ± 036/001/14 a ± 031/0
(n=167)(n=88)(n=131)

LEW 75/12)گرم(وزن تخم f ± 014/085/12 e ± 023/070/12 g ± 016/0
(n=260)(n=101)(n=177)

C 90/12)گرم(وزن تخم d ± 023/097/12 d ± 026/033/13 b ± 020/0
(n=74)(n=60)(n=75)

ونسل انتخاب براي کاهشسهدر طی تحقق یافتهپذیريوراثتروند تفاوت انتخاب، پاسخ به انتخاب و-2جدول
افزایش وزن تخم

پذیريوراثتانتخاببهپاسخانتخابتفاوتنسلالین
HEW366/0--

463/001/001/0
5-38/061/0

28/139/030/0کل
LEW302/1 ---

468/0 -03/003/0 -
5-50/0 -73/0

28/0- 48/0- 70/1کل
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6....... ................................................................................................کاهش و افزایش وزن تخم و سن بلوغ جنسی در بلدرچین ژاپنیانتخاب واگرا براي

وزن تخمهمبستگی وزن بدن و 
روزگی و 28میانگین وزن بدن در سن 

روزگی در120تا 60وزن تخم طی روزهاي

انتخاب در پنجمتا سومهاي طی نسل
نشان 3در جدول LEWوHEWهايالین

. داده شد

هاي انتخاب شده براي افزایشهاي الیندر مادهوزن تخمهفتگی و رچهادن در سن بوزن خطاي استانداردمیانگین و -3جدول 
)HEW( کاهشو)LEW(وزن تخم

HEWLEWالین

345345نسل
(n=167)(n=88)(n=131)(n=260)(n=101)(n=177)

چهاروزن بدن در سن
78/177)گرم(هفتگی c

± 18/223/185 b
± 87/184/200 a

± 45/108/175 c
± 84/163/184 b

± 20/156/184 b
± 24/1

20/13)گرم(وزن تخم c
± 022/027/13 b

± 036/001/14 a
± 031/075/12 f

± 014/085/12 e
± 023/070/12 g

± 016/0
.باشددرصد می1دار در سطح دهنده وجود اختالف معنینشاندر هر ردیفحروف غیر مشابه

در سـن  HEWدر الین میانگین وزن بدن
و پنجم چهارم،سومهاي نسلهفتگی در چهار

در . و افـزایش یافـت  داري داشـت تفاوت معنی
داري بـین وزن بـدن   تفاوت معنی، LEWالین

چهارمهاي هفتگی در طی نسلچهاردر سن 

ــنجمو  ــدپ ــاهده نش ــنجم .مش ــل پ در نس
تـر از  پـایین LEWالینمیانگین وزن بدن در 

بستگی بین وزن همچنین هم.بودHEWالین
ــدن در ســن  هفتگــی و وزن تخــم در چهــارب

.شدنشان داده 4جدول 

سنبا وزن بدن در) گرم(روزگی 120تا 60وزن تخم طی روزهاي ها براي ها و نسلهمبستگی در داخل الین-4جدول 
وزن تخم) LEW(و کاهش ) HEW(هاي بلدرچین ژاپنی انتخاب شده براي افزایش در الین) گرم(هفتگی چهار

HEWLEWالین

345345نسل
(n=167)(n=88)(n=131)(n=260)(n=101)(n=177)

چهاروزن بدن در سن 
)گرم(هفتگی 

249/0 **394/0 ***376/0 ***338/0 ***445/0 ***413/0 ***

.باشدمی001/0و 01/0به ترتیب نشان دهنده معنی داري در سطح : ***و **

میانگین وزن تخـم بـا   4ه به جدول با توج
)P>001/0(وزن بدن همبستگی مثبت داشت 

.بـود )7،16، 9، 2، 1(که مشابه با گزارشـات  
داراي میزان همبستگی وزن بدن و وزن تخـم  

امــــــا در،دار بــــــودتفــــــاوت معنــــــی

نسل هاي مختلف داراي مقادیر متفـاوتی بـود   
تواند بـه دلیـل عوامـل محیطـی و نیـز      که می

زیـرا تعـداد پرنـدگان در    ،ش تصادفی باشـد ران
.هاي مختلف متفاوت بودنسل
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میانگین سن (سن بلوغ جنسی: آزمایش دوم
)بلوغ جنسی

تصحیح شـده بـراي   (همیانگین تصحیح شد
یـا میـانگین   )مـدل ۀعوامل موجـود در معادلـ  

میــانگین تصــحیح نشــده و ، 1حــداقل مربعــات
در ) روز(سـن بلـوغ جنسـی    خطاي اسـتاندارد 

کـاهش هاي انتخاب شده بـراي  هاي الینماده
)HMA ( افزایشو)LMA ( سن بلوغ جنسی و

.نشان داده شد5در جدول )C(گروه شاهد 
همچنین میانگین سن بلوغ جنسی 

1مذکور در فصول مختلف در شکل هاي الین
میانگینبین ، چهارمدر نسل . نشان داده شد

ایشی هاي آزماز الینیک هیچتصحیح شده
داري در سن بلوغ جنسی مشاهده تفاوت معنی

که میانگین معمولی در حالی، نشد
با یکدیگر و LMAو HMAهايالین
در مقایسه با شاهد اختالف LMAالین

فصل تفریخ ).5جدول (داشتند دارمعنی

نیز و زمستانها در این نسل در فصولماده
در م پنجل هاي نسکه مادهدر حالی. بهار بود

فصل تابستان و نسل ششم در فصول توام پائیز 
.و زمستان تفریخ شدند

هــا بــراي فصــول بعــد از تصــحیح میــانگین
، در نسـل  با توجه به اثر فصل در مدلمختلف
درداريکاهش معنیHMAالیندر تنهاپنجم 

ـاهده    ـد سن بلوغ جنسی نسبت به نسل قبـل مش در .ش
سـی در هـیچ   تفاوت سن بلـوغ جن ششمنسل 

ــن ــا معنــیکــدام از الی ــوده ــین . دار نب همچن
هـا  میانگین سن بلـوغ جنسـی در تمـام الیـن    

در . دار داشتنسبت به نسل قبل کاهش معنی
ها در فصل بهـار سـبب   تفریخ مادهنسل هفتم،

ي در میانگین تصـحیح نشـده  دارمعنیکاهش
، اما بعـد  شدHMAسن بلوغ جنسی در الین

فصـل میـانگین سـن بلـوغ     از تصحیح براي اثر
هاي آزمایشی نسـبت بـه   الینجنسی در تمام

.داري را نشان دادنسل ششم تفاوت معنی

1- Least square means (LSMEANS)
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7...... .......................................................................................................................1392بهار و تابستان/ 7شماره / مچهارسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

.باشددرصد می1دار در سطح دهنده وجود اختالف معنینشاندر هر ردیفحروف غیر مشابه 

.فصول مختلفهاي بلدرچین ژاپنی در اثر انتخاب واگرا براي صفت مذکور در میانگین سن بلوغ جنسی الین-1شکل

)HMA(افزایشو) LMA(کاهش براي هاي انتخاب شدههاي الیندر ماده) روز(سن بلوغ جنسی خطاي استانداردو ، تصحیح نشدهمیانگین تصحیح شده-5جدول 
)روز()C(جنسی و گروه شاهد وغبلسن

خطاي استاندارد±میانگین تصحیح شده خطاي استاندارد±میانگین 
45674567نسل
الین

LMA
6/49 ef ± 41/072/43 a ± 38/098/47 d ± 47/066/45 bc ± 35/017/50 bc ± 41/093/46 d ± 25/181/41 e ± 82/025/50 bc ± 12/1

(n=253)(n=72)(n=193)(n=120)(n=253)(n=72)(n=193)(n=120)

C
46/50 f ± 73/092/43 a ± 35/029/48 de ± 63/072/46 cd ± 41/015/51 bc ± 60/094/48 cd ± 27/179/41 e ± 94/044/52 ab ± 23/1
(n=95)(n=83)(n=130)(n=99)(n=95)(n=83)(n=130)(n=99)

HMA
17/52 e ± 61/035/44 ab ± 39/001/49 e ± 52/025/48 de ± 60/035/50 bc ± 50/095/49 c ± 23/162/42 e ± 79/004/54 a ± 18/1
(n=148)(n=78)(n=196)(n=97)(n=148)(n=78)(n=196)(n=97)

انتخاب واگرا براي
ش وزن تخم و سن بلوغ جنسی در بلدرچین ژاپنی

ش و افزای
کاه

.....
 ..................................................................................................

8
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میانگین سن بلوغ جنسی در فصول مختلف
جنسی ، میانگین سن بلوغ 1با توجه به شکل

هاي آزمایشی و ها بین الینکدام از فصلدر هیچ
ــی  ــاوت معن ــاهد تف ــتش ــل . داري نداش در فص

داري در تابستان نسبت بـه بهـار کـاهش معنـی    
در .)>01/0P(مشاهده شد LMAالین میانگین 

هـا در فصـل پـائیز    که میانگین تمـام الیـن  حالی
همچنین ). >001/0P(داري داشت افزایش معنی

ستان نسبت به فصل پائیز، میـانگین  در فصل زم
داري بودنـد  هـا داراي اخـتالف معنـی   تمام الین

)01/0P<.(
دار میانگین سن بلوغ جنسی، افزایش معنی

هاي همراه با کوتاه شدن روزها در تمام الین
که در فصل به طوري. آزمایشی مشاهده شد

تابستان سن بلوغ جنسی کاهش یافت و به 
وزانه به تدریج افزایش کاهش ساعات ردنبال 

لذا . یافت و در زمستان به اوج خود رسید
توان بیان نمود که صفت مذکور به میزان می

ویژه ه ی ببسیار زیادي تحت تاثیر عوامل محیط
این نتایج مشابه با . باشدساعات نوردهی می

و متفاوت با گزارش) 1(الکان و همکارانگزارش
.باشدمی) 19(وارگاس و همکاران

تحقق یافتهاثت پذیريرپاسخ به انتخاب و و
سن بلوغ جنسی

روند تغییرات پاسـخ بـه انتخـاب سـن بلـوغ      
و نیـز  ) تصحیح شده براي گـروه شـاهد  (جنسی 

پذیري تحقق یافته، پاسخ به وراثتوند تغییرات ر
م پـنج هاي نسلدر طیانتخاب و تفاوت انتخاب 

با استفاده از میـانگین تصـحیح   ،تا هفتم انتخاب
ارائه 6شده و تصحیح نشده به ترتیب در جدول 

. شد

استفاده با HMAو LMAهاي پذیري تحقق یافته، پاسخ به انتخاب و تفاوت انتخاب سن بلوغ جنسی در الینوراثت-6جدول 
از میانگین تصحیح شده و میانگین تصحیح نشده

میانگین تصحیح شدهمیانگین تصحیح نشده
تفاوت انتخابپاسخ به انتخابپذیريوراثتاوت انتخابتفپاسخ به انتخابپذیريوراثتنسلالین

LMA4--- 8/4--- 32/6
5- 14/067/0- 78/216/0- 03/1- 31/7
604/0- 11/0- 32/4- 28/002/214/1
717/0- 75/0-- 94/1- 20/2-

-02/0کل 19/0- 90/1110/0- 21/1- 49/12

HMA4--94/2--72/2
5- 09/0- 28/001/267/081/170/0
614/029/014/6- 26/0- 18/085/11
713/081/0-06/076/0-

07/082/009/1116/039/227/15کل
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10....... ........................................................................................................کاهش و افزایش وزن تخم و سن بلوغ جنسی در بلدرچین ژاپنیانتخاب واگرا براي

پذیري تحقـق یافتـه سـن بلـوغ     مقدار وراثت
جنسی در طی نسـل هـاي پـنجم تـا هفـتم بـا       

ده از میـــانگین تصـــحیح نشـــده، در  اســـتفا
ــن ــب LMAوHMAهــايالی ــه ترتی و 02/0ب

کـه بـا اسـتفاده از    در حالی. به دست آمد07/0
. بود16/0و 1/0میانگین تصحیح شده به ترتیب 

وراثت پذیري سن بلوغ جنسی در مطالعه حاضر 
18/0() 11(نارنیک و همکارانکمتر از گزارش

ــا  ــار و ) 21/0ت ــزر و همک ±136/0() 17(ان س

پذیري تحقق یافته سـن  میزان وراثت. بود) 33/0
بلوغ جنسـی در هـر دو الیـن انتخـابی در طـی      

هاي مختلف داراي نوسان بود که بـه علـت   نسل
تغییرات محیطی نظیر فصـل، سـاعات نـوردهی    
طبیعــی و درجــه حــرارت و انــدازه جمعیــت در 

هــاي پــذیريوراثــت. اســتهــاي مختلــف نســل
پذیري طبیعی وراثتۀخارج از دامنمحاسبه شده

توانـد بـه دلیـل شـرایط     دسـت آمـد کـه مـی    ه ب
.باشـد ، اندازه جمعیت و رانش تصـادفی محیطی

تصـحیح شـده   (میزان پاسخ به انتخاب تجمعـی  
با استفاده از میـانگین تصـحیح   ) نسبت به شاهد

بـه ترتیــب  LMAو HMAهــايالیـن شـده در  
بـاالتر از  آمـد کـه  به دسـت روز39/2و -21/1

میزان پاسخ بـه انتخـاب تجمعـی بـا اسـتفاده از      

HMAهايالیندر (میانگین تصحیح نشده بود 

).روز82/0و -19/0به ترتیبLMAو 
بلوغ جنسیوزن همبستگی وزن بدن و 

روزگی و بلـوغ  28میانگین وزن بدن در سن 
م تا ششم انتخاب چهارهاي جنسی در طی نسل

نشـان  7در جدول LMAو HMAهايدر الین
هفتگی چهارمیانگین وزن بدن در سن . داده شد

از کـدام م و ششـم در هـیچ  پـنج هاي بین نسل
امـا در بـین   . داري نداشـت ها تفاوت معنـی الین
م تفاوت چهاردر نسل LMAو HMAهايالین

میـانگین  .)>001/0P(شـد داري مشـاهده  معنی
وزن بـــــدن در ســـــن بلـــــوغ جنســـــی در 

م تفـاوت  پنجم و چهارهاي در نسلHMAینال
که در نسـل ششـم   در حالی،داري نداشتمعنی

هـا  میانگین وزن بلوغ جنسی ماده. افزایش یافت
آیپک و همکاران در این مطالعه باالتر از گزارش 

همچنین همبستگی سن بلـوغ جنسـی   .بود) 6(
هفتگی و بلوغ جنسـی  چهاربا وزن بدن در سن 

بین سن بلوغ . ن داده شده استنشا8در جدول 
هفتگی در تمام چهارجنسی با وزن بدن در سن 

به جـز نسـل پـنجم در الیـن     (ها ها و الیننسل
HMA (  ــد ــاهده شـ ــی مشـ ــتگی منفـ .همبسـ
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.باشدمی001/0و 01/0، 50/0به ترتیب نشان دهنده معنی داري در سطح: ***و **،*

و)14،19، 2(این نتایج مشابه با گزارشات
) 9،13(بعضی از گزارشات دیگرمتفاوت با 

سن و وزن بدن در بلوغ جنسی، در . است
HMAو ) 5و 4هاي نسل(LMAهايالین

داراي همبستگی مثبت بودند که ) نسل ششم(

. باشدمی) 13(اوگوز و همکارانمشابه با گزارش
چهارهمچنین همبستگی وزن بدن در سن 

جنسی در مان بلوغ هفتگی با وزن بدن در ز
.نشان داده شد9جدول 

هاي انتخاب هاي الیندر ماده)گرم(بلوغ جنسیدر زمان هفتگی و چهاروزن بدن در سن خطاي استانداردمیانگین و - 7جدول 
سن بلوغ جنسی) HMA(افزایشو ) LMA(کاهش ه براي شد

LMAHMAالین

456456نسل
(n=253)(n=72)(n=193)(n=148)(n=78)(n=196)

وزن بدن در سن 
68/155)گرم(هفتگی4 b

± 69/186/171 a
± 15/222/176 a

± 52/129/146 c
± 71/247/169 a

± 57/217/174 a
± 98/1

ان وزن بدن در زم
38/262)گرم(بلوغ جنسی  d

± 50/115/257 d
± 94/250/280 b

± 10/260/268 c
± 81/155/239 e

± 14/217/287 a
± 28/2

. باشدمی01/0دار در سطح دهنده وجود اختالف معنینشاندر هر ردیفحروف غیر مشابه

بلوغ جنسی در زمان هفتگی و چهاروزن بدن در سن با) روز(ها براي سن بلوغ جنسیها و نسلهمبستگی در داخل الین-8جدول 
سن بلوغ جنسی) HMA(افزایشو ) LMA(کاهشهاي بلدرچین ژاپنی انتخاب شده براي در الین) گرم(

LMAHMAالین

456456نسل
(n=253)(n=72)(n=193)(n=148)(n=78)(n=196)

چهاروزن بدن در سن 
-)گرم(هفتگی 575/0 ***

- 163/0 ns
- 198/0 *

- 723/0 ***
- 325/0 **

- 301/0 ***

وزن بدن در زمان بلوغ
378/0)گرم(جنسی  ***115/0 ns391/0 ***131/0 ns195/0 ns429/0 ***
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12....... ........................................................................................................کاهش و افزایش وزن تخم و سن بلوغ جنسی در بلدرچین ژاپنیانتخاب واگرا براي

هفتگی چهاربا وزن بدن در سن ) گرم(ها براي وزن بدن در زمان بلوغ جنسی ها و نسلهمبستگی در داخل الین-9جدول
سن بلوغ جنسی) HMA(افزایشو ) LMA(کاهشهاي بلدرچین ژاپنی انتخاب شده براي در الین) گرم(

LMAHMAالین

456456نسل
(n=253)(n=72)(n=193)(n=148)(n=78)(n=196)

4وزن بدن در سن 
127/0)گرم(هفتگی  *300/0 *408/0 ***064/0 ns458/0 ***358/0 ***

هفتگی با وزن بدن در چهارزن بدن در سن و
م در چهاردر نسل به جز(زمان بلوغ جنسی 

دار و معنیداراي همبستگی مثبت ) HMAالین
.است) 2،9،14(قبلی بود که مشابه با گزارشات

تشکر و قدردانی

از معاونت پژوهشی پردیس کشاورزي و 
مین اعتبارات و کارکنان أتبه دلیل منابع طبیعی 

ایستگاه پژوهشی و تحقیقاتی گروه علوم دامی 
پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران 

رساندند، تشکر و که در این پژوهش یاري
.شودمیقدردانی 
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Divergent Selection for Decrease and Increase in Egg Weight and Age of
Sexual Maturity in Japanese Quail

Homa Arabi1, Mohamad Moradi Shahrbabak2 and Ardeshir Nejati Javaremi3

Abstract
The first experiment was designed to determine the effect of divergent selection for

increase (HEW) and decrease in egg weight (LEW) in Japanese quail during three
generations. These lines were established previously during two generations of divergent
selection for increase and decrease in egg weight. A random bred group was also used as
control group (C) that was established during three generations of random selection. After
third generation selection, direct responses to selection for egg weight were 0.39 and -0.48
g in HEW and LEW lines, respectively. Also realized heritability of HEW and LEW lines
were 0.30 and 0.28, respectively. There was a positive correlation between egg weight and
4-wk BW in both lines (P<0.001). In the second experiment, two lines were selected for
decrease (LMA) and increase (HMA) age at sexual maturity during generation 4 to 7. After
four generations of individual phenotypic selection, direct responses to selection for age at
sexual maturity were low. These values were –1.21 and 2.39 days for LMA and HMA
lines, respectively. Realized heritability estimates of age at sexual maturity were greater in
HMA (0.16) than LMA line (0.10). There was a negative correlation between age at sexual
maturity and 4-wk BW in both divergent lines. BW at 4 weeks was positively correlated
with BW at sexual maturity in both lines with the exception of the HMA line in the fourth
generation. Age at sexual maturity and BW at the same time were positively correlated
(P< 0.001) in generations 4 and 6 in the LMA and generation 6 in the HMA line.

Keywords: Divergent selection, Sexual maturity, Correlation, Realized heritability
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