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برآورد میزان هتروزیس براي وژنتیکی بر صفات رفتاري و تولیدياثر گروهمطالعه
در بلدرچین ژاپنیوزن الشه 

3هادي چراتیو3، محمود احمدي زاده2، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه1رقیه جباري عوري

چکیده
پرنده 10، در بلدرچین ژاپنیبرآورد میزان هتروزیس براي وزن الشه ويژنتیکی بر صفات رفتاري و تولیداثر گروهمطالعهمنظور به

عنوان نسل والدین انتخاب شدند و تالقی دو طرفه بین آنها به) P2(و وحشی خالص ) P1(پرنده ماده از دو سویه سفید خالص10نر و
به تعداد ) F2(دیگر آمیزش داده شدند و نسل دوم با هم)پرنده نر27پرنده ماده و 81(طور تصادفی هب) F1(ج حاصل ینتا. انجام گرفت

بازده الشه در هر سه نسل وزن قبل از کشتار، وزن الشه و: صفات تولیدي در برگیرنده صفات الشه شامل. پرنده ایجاد شد1320
و 42، 35، 14م در سنین دماي رکتوو) TI(همچنین صفت رفتاري عدم تحرك ناشی از ترس . ، رکوردبرداري شدندF2و F1والدین، 

مقایسات متعامد شامل مقایسه . رنگ، جنس و گروه ژنتیکی منظور شددر مدل آماري اثرات ثابت سن،. گیري شدروزگی اندازه240
ن و و همچنین مقایسه میانگین والدی) (F2F2:P1,P2و میانگین والدین و میانگین نسل F1(F1: P1,P2)میانگین والدین و میانگین نسل 

ها براي وزن قبل از کشتار و وزن F1میزان هتروزیس .دار بودن هتروزیس انجام شدبررسی معنیبرايF2(F1,F2: P1,P2)وF1میانگین 
در سویه TIمدت زمان ). > 01/0P(دار بوداثر جنس بر وزن کشتار و درصد الشه معنی. درصد بود+ 56/8و + 09/10الشه به ترتیب 
دار گروه نتایج این تحقیق بیانگر اثرات معنی). > 01/0P(شدمشاهده ) F1(نسل اولتر از سویه وحشی خالص وشسفید خالص بی

گري به گیري از آمیختهو امکان بهره) گیري میزان ترسعنوان معیار اندازهبه(لیدي و عدم تحرك ناشی از ترس ژنتیکی بر صفات تو
.استمنظور بهبود عملکرد بلدرچین ژاپنی 

گري، هتروزیسآمیختهبلدرچین ژاپنی، صفات تولیدي و رفتاري، گروه ژنتیکی،:هاي کلیديواژه

مقدمه
اي داراي بلوغ جنسی سریع، تولید تخم بلدرچین پرنده

تر از زیاد، مقاوم به بیماري و ضریب تبدیل غذایی مناسب
ترین نژاد در متداول. )18(مرغ براي تولید تخم است 

پرورش صنعتی این پرنده، نژاد کوتورنیکس ژاپنی
)Coturnix Japonica( است که بدون هیچ گونه اقدام

10تا 6روزه، وزن آن از 45براي اصالح نژاد طی دوره 
. رسدم میگر180تا 150طور میانگین به حدود گرم به

تا 6ومرغتخموزن یک پنجم تخم بلدرچین تقریباًوزن 
در نژاد ). 16(گرم است 10میانگین حدود گرم، 16

هاي تیره رچین ژاپنی، هر دو جنس داراي لکهوحشی بلد
اي، زرد مایل به قرمز و کرم، در پشت، زیر شکم، قهوه

طور کامل هسویه سفید خالص ب. سینه و پهلوها هستند
طور هید رنگ و بدون هیچ نقطه رنگی است، اما بسف

خصوص در باالي سر همعمول نوارهاي باریک سیاه رنگ، ب
یک پاسخ TI(1(عدم تحرك ناشی از ترس . وجود دارد

بعضی از خصوصیات . هاي بیرونی استناخودآگاه به محرك

TIهش شامل بازدارندگی موقت از پاسخ مستقیم، کا
فت شدن و لرزش ها، سناوب چشمصدادهی، به هم زدن مت

قلب، اي زیاد شبیه پارکینسون، تغییر در ضربان ماهیچه
طور هبTI.)5،20(باشد تنفس و درجه حرارت درونی می

براي تخمین میزان ترس استفاده عنوان روشی گسترده به
تحقیقات متعددي . س داردشود و ارتباط مثبتی با ترمی

در TIهاي مؤثر بر صفات الشه و ي فاکتوردر زمینه
هاي توان به گزارشپرندگان صورت گرفته است که می

در این ).9،10،14،19(ن اشاره نمود دیگر محققاحاصله از
دیگر و نتایج حاصل هاي خالص با هممقایسه سویهتحقیق

ها، برآورد میزان هتروزیس در نسل اول براي از تالقی آن
صفات مختلف تولیدي، مطالعه میزان ترس و دماي بدن 

و بررسی اثر ) تیپ وحشی و سفید(در دو سویه مختلف 
صفت، همچنین بررسی اثر سن، نژاد، جنس و سن بر این 

اجزاء الشه در بلدرچین جنس و رنگ بر صفات الشه و
.نظر بوده استژاپنی مد 

)Jabbariroqayeh@yahoo.com:وولمسنویسنده (، عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرماندانشجوي کارشناسی ارشد، -1
شهید باهنر کرمان،دانشجوي کارشناسی ارشدو دانشیار-3و 2

26/1/93: تاریخ پذیرش7/6/92:تاریخ دریافت

1- Tonic immobility

طبیعی ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع
پژوهشهاي تولیدات دامی
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طبیعی ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع
پژوهشهاي تولیدات دامی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 9

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-578-en.html


174..........................................................................................................................................برآورد میزانوژنتیکی بر صفات رفتاري و تولیدياثر گروهمطالعه

هامواد و روش
مزرعهدربلدرچین ژاپنی ) F1(براي تشکیل جمعیت 

شهید باهنر کرمان دانشگاهکشاورزيدانشکدهتحقیقاتی
طور هب)P1(و سفید خالص) P2(از دو الین وحشی خالص 

پرنده ماده استفاده 10پرنده نر و10تصادفی از هر کدام 
پرنده نر 10(ی دوطرفه بین دو الین سپس تالق. شد

پرنده ماده وحشی 10پرنده ماده سفید و 10وحشی با 
1صورت آزادهغذا و آب ب. انجام گرفت) پرنده نر سفید10با

جیره دوره . ها در اختیار پرندگان قرار داده شددر قفس
که احتیاجات غذایی ) NRC)13گذاري، طبق جدول تخم

2900، با گذاري در بلدرچین را ارائه کرده استدوره تخم
69/18قابل سوخت و ساز و کیلوکالري بر کیلوگرم انرژي

مدت روشنایی سالن . درصد پروتئین خام تنظیم گردید
ت ساع8و مدت تاریکی ) شب10صبح تا 6از (ساعت 16
دار هاي نطفهوري تخمآبعد از پایان این مدت جمع. بود

کشی و انجام گرفت و بعد از جوجه) P1(نسل والدین 
مورد نظر تشکیل F1مختلف جمعیت هچرورش، در سه پ

روزگی از این جمعیت 50ها در F1بعداز بلوغ کامل. گردید
طور تصادفی انتخاب هپرنده نر ب27پرنده ماده و 81تعداد 

با تالقی نر و . و به ازاي هر سه ماده، یک نر قرار گرفت
1320هچ مختلف پنجدیگر در با یکF1هاي ماده

وزن هفتگی .تولید و پرورش داده شدندF2نبلدرچی
5از تولد تا F2وF1ها در هر سه نسل والدین، بلدرچین
حدود . گیري شدگرم اندازه1/0ا ترازویی با دقت هفتگی ب

براي هتوزیع دان) روزگی38سن (ساعت قبل از کشتار 12
ها در اختیار آنطور آزاد هپرندگان متوقف شد ولی آب ب

وزن قبل : گیري شده در مورد الشه شاملات اندازهصف. بود
بازده الشه از تقسیم . از کشتار، وزن الشه، بازده الشه بود

مدت زمان . وزن الشه به وزن قبل از کشتار محاسبه شد
معیار ) TI(عدم تحرك حیوان پس از تحریک دستی 

642تعداد . باشدگیري میزان ترس در پرندگان میندازها
یه بلدرچین وحشی و سفید و ماده از دو سوپرنده نر و

موردTIبراي صفت) در سه هچ(F2و F1هايآمیخته
، پرنده به پشت TIگیري براي اندازه. بررسی قرار گرفتند

ثانیه به همین حالت 15خوابانده شد و با دست به مدت 
پس از آن، مدت زمان عدم تحرك . ثابت نگه داشته شد

خودي خود بلند شود، با کورنومتر حیوان تا زمانی که به 
) N(تعداد تحریکات الزم براي شروع عدم تحرك . ثبت شد

ثانیه با 15یعنی تعداد دفعاتی که الزم بود پرنده به مدت 
، NبهTIاز تقسیم . دست نگه داشته شود نیز ثبت گردید

5اگر بعد از . به ازاي هر تحریک محاسبه شدTIمتوسط 

شد، آزمایش روي آن پرنده ک نمیتحریTIمرتبه تالش، 
در . شدآن پرنده ثبت میTIخاتمه یافته و عدد صفر براي 

دقیقه ادامه داشت، آزمایش روي 15بعد از TIصورتی که 
براي ) ثانیهTI)900پرنده خاتمه یافته و حداکثر مقدار 

، عالوه بر وزن TIگیري در زمان اندازه. شدیآن ثبت م
نده در ناحیه رکتوم با استفاده از زنده، دماي بدن پر

براي بررسی اثر جنس و رنگ . دماسنج دیجیتال ثبت شد
684هاي مورد بررسی، مربوط به روي ترکیبات الشه، داده

در نسل . هچ متفاوت بودند16در F2بلدرچین ژاپنی نسل 
F2رنگ 4و سفید روسی، حاصل ازتالقی وحشی اسپانیایی

سن کشتار، . ی قابل مشاهده استسیاه، ابلق، سفید و وحش
وزن و درصد : روزگی بود و صفات مورد بررسی شامل35

امعاء و احشاء، وزن و درصد سر، وزن و درصد سینه، وزن و 
درصد ران، وزن و درصد گردن، وزن و درصد بال، وزن و 

وزن و درصد تخمدان، وزن درصد قلب، وزن و درصد کبد، 
ورد استفاده براي صفات مدل آماري م. ه بودو درصد بیض

. و سن پرنده بودمختلف شامل اثرات ثابت ژنوتیپ، جنس
. شداستفادههادادهآماريآنالیززیر برايمدلاز

yijkm= µ +si+vj+ak+eijkm

میانگین صفت مورد µبردار مشاهدات،yدر این مدل، 
اثر خطاي eاثر سن و aاثر ژنوتیپ،vجنس، اثر sمطالعه، 

و SASافزار نرمباهادادهتحلیلتجزیه و. شی استآزمای
مقایسات .انجام شدtآزمون بانیزهامیانگینمقایسه

F1هتروزیس شامل میانگین والدین و میانگین نسل 

(F1:P1,P2) میانگین والدین و میانگین نسل ،F2

F2:P1,P2) ( و همچنین میانگین والدین و میانگین نسل
F2,F1(F1,F2: P1,P2)بود.

)میانگین نتاج- والدینمیانگین(/میانگین والدین×100
درصد هتروزیس= 

نتایج و بحث 
35در سن اثر گروه ژنتیکی، جنس و سن بر وزن بدن 

ها باالتر از سویه F1وزن ). >01/0P(دار بود معنیروزگی
وري که وزن آن با نژاد سفید طهب. سفید و وحشی بود

همچنین . دار نبودبا نژاد وحشی معنیدار بوده، امامعنی
مدت زمان ). >01/0P(ها باالتر از نرها برآورد شد وزن ماده

TIتر از سویه وحشی و نسل در سویه سفید بیشF1 آنها
).1جدول ()>01/0P(مشاهده شد

1- ad libitum
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بهTI، نسبت)N(یاTI، تعداد دفعات تحریک الزم براي واکنش TIاثر گروه ژنتیکی، جنس و سن بر وزن بدن، مدت زمان- 1جدول 
Nدر بلدرچین ژاپنیو دماي بدن

TI = ،مدت زمان عدم تحرك ناشی از ترسN =تعداد دفعات الزم براي تحریک پرنده،TI/N = نسبت مدت زمان عدم تحرك ناشی از ترس به تعداد دفعات تحریک
خصوصیات مورد مطالعهاثر جنس بر : 01/0P<(،ns(دار هستند هاي داراي حروف غیرمشابه معنیدر هر ستون میانگین: a ،b ،c،دماي رکتوم= BTMپرنده،
.روزگی صورت گرفته است35هاي ژنتیکی براي صفات مختلف در سن مقایسه گروه#،دار نیستمعنی

تعداد دفعات تحریک پرندهاثر گروه ژنتیکی و سن بر 
)N (دار بود معنی)01/0P<(دار نبود، اما اثر جنس معنی .

دار شد برابر میانگین والدین هم معنیدر F1هتروزیس 
)05/0P<) ( میانگین کلی نسبت ). 1جدولTIبهN ،
روه ژنتیکی، جنس و سن دست آمد و اثر گهثانیه ب4/45

ین هتروزیس براي این دار نبود، همچنبر آن معنی
میانگین کلی دماي ). 1جدول (دار نبود خصوصیت معنی

جنس و سن  بر آن وه ژنتیکی،درجه و اثرگر2/40بدن، 
داراي دماي بدن F1هاي آمیخته. )>01/0P(دار بود معنی

بیشتر نسبت به والدین بودند، همچنین بیشترین دماي 
طور ها بهدماي بدن در ماده. روزگی بود14بدن در سن

در هاF1میزان هتروزیس. داري بیشتر از نرها بودمعنی
درصد بود + 06/1آن مقداردار و مثبت وبرابر والدین معنی

)01/0P<) ( ی از عوامل آسایش حیوان یک). 1جدول

. هاي پرورش دام و طیور استاساسی در تعریف سیستم
آسایش حیوان در واقع سازگاري موثر حیوان به شرایط 
مختلف محیط پرورش و اجتناب از ایجاد درد و رنج در 

با شناسایی رفتار مرتبط . حیوان در طی فرآیند تولید است
مین گام کار با پرنده و تأترس و تنش اهمیت زیادي هن

ثانیه بود که TI ،59میانگین مدت زمان . آسایش آن دارد
بسیار کمتر از مدت زمان برآورد شده توسط دیگر محققین 

دار بود اما معنیTIاثر نژاد بر ). 9،10(بود) ثانیه9/178(
در تعداد TIسخپا. دار نبوداثر جنس و سن معنی

ان آزمایش شده و اختالف شماري از پرندگان و ماکیبی
دهی مشاهده شده پاسخ عادتوTIها در مدت بین سویه

هاي ، ترس بیشتري را در جوجه)5،11(گالوپ و نش. است
هاي تالقی رود ایلند رد با لگهورن سفید در مقابل جوجه
اختالف جنسی در مدت . الیت ساسکس مشاهده نمودند

وزن جنس وزن )روز(سن  وزن بدن تعداد #گروه ژنتیکی

61/1±44/178 a ماده 16/2±36/70 d 14 94/1±41/157 b 60 سفید
85/1±30/164 c 35 85/1 ±18/172 a 81 وحشی

74/1±71/157 b نر 94/1±70/199 b 42 16/1±63/174 a 130 F1

94/1±90/237 a 240 09/1 ±63/162 b 371 F2

0011/0 0001 /0 0014/0 p-value

TI جنس TI )روز(سن  TI تعداد گروه ژنتیکی
60/4±21/59 ماده 64/6±61/63 14 84/5±32/67 a 60 سفید

21/13±23/39 35 31/5±63/47 c 81 وحشی
28/5±91/50 نر 06/4±57/56 42 42/6±22/50 bc 129 F1

68/5±81/69 240 24/2±66/55 bc 372 F2

0941/0 0811/0 0213/0 p-value

N جنس N )روز(سن  N تعداد گروه ژنتیکی
06 /0±52/1 ماده 08/0±69/1 14 08/0±59/1 60 سفید

17/0±11/1 35 07/0±74/1 81 وحشی
07/0±63/1 نر 06/0±62/1 42 07/0±39/1 129 F1

07/0±87/1 240 05/0±62/1 372 F2

1220/0 1742/0 0891/0 p-value

TI/N جنس TI/N )روز(سن  TI/N تعداد گروه ژنتیکی
18/4±38/47 ماده 92/5±67/50 14 73/5±96/50 60 سفید

82/11±18/40 35 82/4±40/36 81 وحشی
89/4±48/41 نر 18/4±71/40 42 70/5±94/45 129 F1

11/5±18/46 240 51/3±64/43 372 F2

2150/0 1732/0 1610/0 p-value

BTM جنس BTM )روز(سن  BTM تعداد گروه ژنتیکی
06/0±76/40 a ماده 09/0±29/41 a 14 08/0±15/40 b 60 سفید

19/0±05/40 b 35 07/0±25/40 b 81 وحشی
07/0±92/39 b نر 05/0±86/39 b 42 05/0±63/40 a 130 F1

08/0±18/40 b 240 04/0±39/40 ab 371 F2

0032/0 0023/0 0102/0 p-value
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) 6(هاي اهلی و جوجه) 2(بلدرچین ژاپنی درTIمان ز
مشاهده نشد که با نتایج حاضر مطابقت دارد اما دیگر 
محققین ترس بیشتر را در پرندگان نر گزارش نمودند

ها در رفتار ترس وجود اختالف بین نژادها و سویه. )1،7،8(
کند که این خصوصیت ممکن است تحت تأثیر پیشنهاد می

ژنتیکی باز انتخاب ژنتیکی بوده و راه را براي دستکاري 
دار ن کشتار و جنس بر وزن الشه  معنیاثر س.نمایدمی
ها نسبت به نرها طوري که وزن الشه مادهبه) >01/0P(بود 

ها ا درصد الشه بیشتري نسبت به مادهبیشتر بود اما نره
دار بود اثر رنگ نیز بر وزن کشتار معنی. )>01/0P(داشتند 

)01/0P<(هاي ابلق و وحشی داراي ، همچنین بلدرچین
، که )4جدول (وزن بیشتري نسبت به سفید و سیاه بودند 

بوده و رنگ وحشی F1ها بیشتر با توجه به اینکه ابلق
و وزن این دو باشند مربوط به نژاد وحشی اسپانیایی می

نظر ها بود، این نتیجه منطقی بهگروهبیشتر از دیگر
هاي ابلق و ه بلدرچینمشابه وزن کشتار، وزن الش.رسدمی

اثر رنگ بر درصد الشه . بودوحشی بیشتر از سفید و سیاه
ه و میانگین کلی وزن کشتار، وزن الش. دار نبودمعنی

گرم، 9/167ترتیب روزگی به35درصد الشه در سن 
میانگین وزن هنگام کشتار . درصد بود0/69گرم و7/115

در مقایسه F1و وزن الشه در پرندگان سویه وحشی و نسل 
داري داشت تفاوت معنیF2نسل با سویه سفید و 

)01/0P<() در خصوص وزن قبل از کشتار، ). 2جدول
ها در مقابل میانگین والدین وحشی و F1میزان هتروزیس 

، اما )>05/0P(درصد بود + 1/10سفید مثبت و مقدار آن 
در برابر F2و هتروزیس F1در برابر با F2هتروزیس 

- 5/3و -4/12ترتیب یانگین والدین وحشی و سفید بهم
در ها F1مقایسات میانگین وزن الشه . بود) >05/0P(درصد 

، اما میانگین )>001/0P(دار معنیبرابر میانگین والدین،
F2هتروزیس . دار نبودوالدین معنیدر برابر میانگینF1ها

F2درصد اما نسل + 6/8سفید در مقابل والدین وحشی و

. درصد بود-F1،0/9در برابر 
در بلدرچین ژاپنی، وزن الشه و درصد الشه )روزگی38سن (اثرگروه ژنتیکی بر وزن قبل از کشتار - 2جدول 

a,b:05/0(دار هستند هاي داراي حروف غیرمشابه معنیدر هر ستون میانگینP<(.

میانگین کلی وزن کشتار، وزن و) 4(امامی و همکاران 
گـرم،  176ترتیـب  روزگـی را بـه  42درصد الشـه در سـن   

در پـژوهش  . درصـد گـزارش نمودنـد   0/85گرم و0/149
ــر وزن )4(همکــاران امــامی و روزگــی 42، اثــر جــنس ب

ها بیشتر از نرها گزارش شـد  دار بود و وزن الشه مادهمعنی
هـاي ایـن   د الشه کمتري داشتند که با یافتهها درصادهو م

تـر  دلیل این امر سـنگین ). 3جدول (رد تحقیق مشابهت دا
.باشدید مثل پرنده ماده نسبت به نر میبودن دستگاه تول

و رنگ روي ترکیبات الشهاثر جنس
ترتیب،ها بهF2میانگین وزن و درصد امعاء واحشاء در

همچنین اثر ). 4جدول (درصد بود 1/29گرم و 2/13
کلی طور به). >01/0P(دار بود جنس بر این صفات معنی

ها وزن و درصد امعاء و احشاء بیشتري نسبت به نرها ماده
ترتیب، بهمیانگین وزن و درصد سینه ). >01/0P(داشتند 

دار جنس بر آن معنیدرصد بود و اثر 2/29گرم و 0/22
چهار تیپ F2گ پر و بال در پرندگان نسل از لحاظ رن.نبود

داري بین این چهار اگرچه تفاوت معنی. بل مشاهده بودقا
گروه براي وزن قبل از کشتار و وزن الشه مشاهده شد 

بسیاري از ترکیبات الشه در بین این چهار اما ) 5جدول (
.)6جدول(گروه مشابه بود 

هاي مورد مطالعهوزن الشه و درصد الشه در کل دادهاثر جنس و سن روي صفات وزن کشتار،-3جدول 
درصد الشه وزن الشه وزن کشتار جنس

b38/0±02/67 69/1±75/120 a41/2±05/181 ماده
a29/0±99/68 09/1±07/119 b88/1±00/173 نر

0457/0 2584/0 0052/0 p-value

درصد الشه وزن الشه وزن کشتار سن کشتار
27/0±89/67 22/1±03/113 b b74/1±29/166 35
48/0±56/67 36/2±78/120 a 40/3±90/177a 48
52/0±57/68 a17/2±93/125 a12/3±90/186 56

1640/0 0241/0 0014/0 p-value

درصد الشه الشهوزن  وزن کشتار تعداد گروه ژنتیکی    
67/0±06/67 b 04/3±66/108 b 28/4±26/161 b 60 سفید
38/0±60/68 ab 76/1±80/124 a 47/2±15/183 a 81 وحشی
34/0±08/67 b 57/1±72/126 b 22/2±58/189 a 130 F1

16/0±36/69 a 74/0±27/115 b 05/1±14/166 b 371 F2

0199/0 0062 /0 0011/0 p-value

a,b:05/0(دار هستند هاي داراي حروف غیرمشابه معنیدر هر ستون میانگینP<(
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بلدرچین ژاپنیF2اثر جنس روي ترکیبات الشه در نسل - 4جدول 

a,b:05/0(دار هستند هاي داراي حروف غیرمشابه معنیدر هر ستون میانگینP<(.

روزگی35بلدرچین ژاپنی در سن F2اثر رنگ روي صفات وزن کشتار، وزن الشه و درصد الشه پرندگان نسل -5جدول 

a,b:05/0(دار هستند داراي حروف غیرمشابه معنیهاي در هر ستون میانگینP<(.

درصد سینه وزن گردن وزن ران وزن سینه درصد سر وزن سر و احشاءدرصد امعاء وزن امعاء و احشاء جنس
28/0±11/29 08/0±39/4 44/0±00/19 49/0±29/22 09/0±14/9 07/0±35/6 32/0±71/19 26/0±11/14 ماده
27/0±15/29 08/0±30/4 43/0±76/18 47/0±88/21 09/0±39/9 07/0±63/6 31/0±08/18 25/0±30/12 نر
23/0±13/29 07/0±35/4 35/0±88/18 39/0±09/22 07/0±27/9 06/0±49/6 26/0±89/18 21/0±20/13 میانگین کل

217/0 147/0 124/0 135/0 047/0 043/0 031/0 024/0 p-value

درصد کبد وزن پشت وزن قلب وزن کبد درصد بال وزن بال درصدگردن درصد ران جنس
07/0±97/4 20/0±30/9ns 02/0±82/0 07/0±61/3 76/2±71/11 04/3±45/8 08/0±90/5 26/0±77/24 ماده
06/0±47/4 19/0±92/8 02/0±83/0 07/0±06/3 66/2±23/14 94/2±26/11 07/0±86/5 25/0±88/24 نر
05/0±727/4 16/0±11/9 01/0±83/0 05/0±33/3 22/2±97/12 45/2±86/9 06/0±88/5 21/0±83/24 میانگین کل

011/0 314/0 261/0 014/0 158/0 159/0 118/0 134/0 p-value

درصد بیضه وزن بیضه درصد تخمدان وزن تخمدان درصد پشت درصد قلب جنس
--- --- 26/0±17/1 33/0±44/1 13/0±18/12 02/0±09/1 ماده

80/0±09/2 12/0±37/2 --- --- 12/0±96/11 01/0±12/1 نر
80/0±09/2 12/0±37/2 26/0±17/1 33/0±44/1 10/0±07/12 06/0±10/1 میانگین کل

310/0 241/0 p-value

درصد الشه وزن الشه وزن کشتار رنگ
39/0±40/69 b83/1±97/112 b71/2±19/163 سیاه
28/0±35/69 a31/1±11/118 a94/1±53/170 ابلق
24/0±76/68 b13/1±64/112 b67/1±55/163 سفید 
17/0±86/68 a82/0±20/117 a21/1±57/170 وحشی 

2142/0 0417/0 0261/0 p-value پژوهشهاي تولیدات دامی
 /

سال ششم
 /

شماره 
12

 /
پاییز و زمستان 

1394
................................

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

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

177

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-578-en.html


176..........................................................................................................................................برآورد میزانوژنتیکی بر صفات رفتاري و تولیدياثر گروهمطالعه

بلدرچین ژاپنیF2اثر رنگ پر روي ترکیبات الشه پرندگان نسل -6جدول 

a,b :05/0(دار هستند هاي داراي حروف غیرمشابه معنیدر هر ستون میانگینP<(.

درصد سینه وزن گردن وزن ران وزن سینه درصد سر وزن سر درصد امعاء و احشاء وزن امعاء و احشاء رنگ
66/0±99/28 20/0±57/4 03/1±62/19 12/1±01/22 20/0±24/9 17/0±57/6 71/0±09/18 61/0±23/13 سیاه
47/0±12/29 14/0±25/4 74/0±12/19 81/0±76/22 14/0±15/9 12/0±58/6 51/0±82/18 43/0±59/13 ابلق
50/0±89/28 15/0±31/4 79/0±21/18 86/0±33/21 15/0±39/9 13/0±38/6 54/0±07/19 46/0±93/12 سفید
42/0±00/29 13/0±30/4 66/0±95/18 72/0±06/22 13/0±39/9 11/0±49/6 46/0±96/18 39/0±85/12 وحشی

322/0 291/0 227/0 238/0 311/0 294/0 287/0 312/0 p-value

درصد کبد وزن پشت وزن قلب وزن کبد درصد بال وزن بال درصدگردن درصد ران رنگ
16/0±59/4 44/0±30/9 b04/0±83/0 16/0±35/3 23/0±42/11 04/0±54/8 18/0±02/6 61/0±42/25 ns سیاه
11/0±76/4 31/0±31/9 a03/0±90/0 12/0±44/3 29/4±17/11 7/4±18/8 12/0±60/5 44/0±57/24 ابلق
12/0±76/4 34/0±49/8 b03/0±77/0 12/0±26/3 58/4±89/11 06/5±35/8 13/0±05/6 47/0±42/24 سفید
10/0±73/4 28/0±30/9 b03/0±81/0 10/0±28/3 83/3±80/11 23/4±53/8 11/0±86/5 39/0±94/24 وحشی

421/0 359/0 014/0 352/0 395/0 461/0 261/0 215/0 p-value

درصد بیضه وزن بیضه درصد تخمدان وزن تخمدان درصد پشت درصد قلب رنگ
36/0±73/1 44/0±93/1 95/0±06/3 21/1±65/3 29/0±32/12 b04/0±08/1 سیاه
37/0±91/1 44/0±16/2 67/0±86/0 86/0±10/1 21/0±13/12 a03/0±19/1 ابلق
32/0±72/1 38/0±87/1 46/0±80/0 59/0±95/0 22/0±54/11 b03/0±06/1 سفید
31/0±12/2 38/0±48/2 35/0±15/1 45/0±45/1 19/0±29/12 b03/0±07/1 وحشی

113/0 079/0 085/0 059/0 361/0 014/0 p-value

مطالعه
اثر گروه

ژنتیکی بر صفات رفتاري و تولیدي
و

برآورد میزان
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ر، الشه در تحقیق حاضر پس از عملیات کشتا
همراه سر توزین و این امر سبب شد که پرندگان به

نجفی و . میانگین بازده الشه بیش از سایر گزارشات باشد
دار جنس بر خصوصیات الشه را ، اثر معنی)12(همکاران 

هاي تیپ وحشی، بلدرچیندر مطالعه آنها . ن دادندنشا
هاي سفید به بلدرچینپتانسیل ژنتیکی باالتري نسبت

توئل و . هاي این تحقیق تطابق داردنشان دادند با یافته
تیپی وزن بدن، نیز ارتباط ژنتیکی و فنو) 17(همکاران 

ولی و همچنین. ها را گزارش نمودندالشه و دیگر اندام
الشه، الشه، درصددار وزناختالف معنی) 19(همکاران 

سویه بلدرچین ژاپنی دووزن سینه و درصد ران را در 
که سن دهدمینتایج این مطالعه نشان . مودندگزارش ن

روزگی 35داري با روزگی داراي اختالف معنی48شتار ک
همچنین . داردداري نروزگی اختالف معنی56وده اما با ب

، 35ین سنداري براي وزن بدن درجنس منبع تنوع معنی
ها وزن بیشتري نسبت به نرها روزگی بود و ماده56و 48

مشابه ) 19(عات ولی و همکاران داشتند که با مطال
س بر وزن کشتار و درصد در مطالعه حاضر اثر جن. باشدمی

در . دار بود، ولی بر وزن الشه معنی نبودالشه معنی
دارجنس بروزن الشه معنیتحقیقی گزارش شد که اثر

اثر جنس بر وزن و درصد امعاء و احشاء، وزن ). 15(نیست 

دار و بر دیگر صفات کبد معنیو درصد سر، وزن و درصد
نیز اختالف ) 15(و همکاران ساتورو.دار نبودمعنی
دار بین دو جنس نر و ماده در بیشتر صفات اجزاء معنی

) 19(همچنین ولی و همکاران . الشه مشاهده نمودند
درصد الشه، وزن سینه و درصد نمودند که وزن وگزارش 

داري ژاپنی و رانج داراي اختالف معنیران در دو سویه
دو سویه اختالف است، اما درصد سینه و وزن ران در 

دار بین جنس سایر محققین اختالف معنی. ندارنددار معنی
براي همه صفات الشه به استثنا درصد ران را گزارش 

هاي در این تحقیق میانگین وزن). 3،10،17،19(نمودند 
زن بدن در والدین از میانگین صفات وF1گروه ژنتیکی 

روزیس دار هتگري اثر معنیواسطه آمیختهتر بود و بهبیش
هاي دیگري از شود در سویهلذا پیشنهاد می. مشاهده شد

کنترل گرينژادهاي مختلف بلدرچین نیز عمل آمیخته
در کلیه سنین هاي وحشی وزن سویه. شده انجام گیرد

نظر به اینکه . هاي ژنتیکی بودبیشتر از سایر گروه
ید مثل منفی همبستگی بین صفت وزن بدن و صفات تول

طور هاي پدري و مادري بهشود الیناست، لذا پیشنهاد می
دلیل باالتر هاي وحشی بهجداگانه تشکیل شود و از سویه

.عنوان الین پدري استفاده شودن وزن بدن بهبود
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Study of the Genetic Group Effects on Behavioral and Production Traits and
Estimation of Heterosis Effect for Carcass Weight in Japanese Quail

(Coturnix Coturnix Japonica)

Roqayeh JABBARI Ori1, Ali Esmail Zadeh Kashkoyeh2, Mahmod Ahmadizade3

and Hadi Charati3

Abstract
In this study, male and female birds of two strains including pure white (P1) and pure wild

(P2) were chosen as parental generation and were crossed reciprocally to create the F1 progeny.
The F1 birds were mated randomly to produce the F2 progeny. The studied traits were body
weight at different ages, slaughter weight, carcass weight, carcass composition, internal organs,
tonic immobility (TI) and rectal temperature. The statistical model included the fixed effects of
the genetic group, sex, color, and age. Orthogonal comparisons used to test the observed
heterosis included F1:P1, P2; F2:P1, P2 and F1, F2:P1, P2. F1 birds performed better than the
average of the parental strains showing heterosis rates of +10.1 and +8.6% for slaughter weight
and carcass weight, respectively. The effect of sex on slaughter weight and carcass percent was
significant (P < 0.01). Duration of TI in white strain was higher than those of the wild strain and
F1 progeny. The results indicated significant genetic effects for production traits and tonic
immobility, a fear indicator, in Japanese quail.
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