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برآورد پارامترهاي ژنتیکی وزن بدن و خصوصیات الشه در دو سویه از بلدرچین ژاپنی

3و ابوالقاسم سراج2، ندا فرزین1منصوره هاشمی راد

ایرانآزادشهر،اسالمی،آزاددانشگاهآزادشهر،واحددامی،علومگروه،و استادیاردامنژاداصالحارشدکارشناسیآموختهدانش-3و 1
)farzin.neda@gmail.comول: و(نویسنده مسایرانآزادشهر،اسالمی،آزاددانشگاهآزادشهر،واحددامی،علومروهگاستادیار-2

15/9/95تاریخ پذیرش: 4/4/95تاریخ دریافت: 

چکیده
ماده) و 100نر و 50بلدرچین وحشی (شامل 150از نتاج هش طی یک دوره پرورشی، اطالعات مورد استفاده در این پژو

شدند.اي)، در واحد مرکز پرورشماده) به عنوان مولد (بدون هرگونه اطالعات شجره100نر و 50بلدرچین سفید (شامل 150
نر -1بندي شدند: گروه گروه تالقی دستهبلدرچین واقع در شهرستان آق قال جمع آوري شد. پرندگان ثبت مشخصات و در چهار

هاجوجهماده سفید.×نر سفید-4ماده سفید و گروه ×نر وحشی - 3ماده وحشی، گروه ×نر سفید-2ماده وحشی، گروه ×وحشی
یداخليهااندام.را انجام گرفتالشهکیتفک،یدستصورتبهیپرکنوکشتارازپسوزن کشتارازقبلویروزگ35سندر

گرم01/0دقتباتالیجیديترازوتوسطو دستگاه گوارشفابرسیوسپیش معده، سنگدان، طحال، کبد، قلب، بورسشامل
کوواریانس صفات و و هاي واریانسمولفهوبررسیو گروه آمیختهکشیجوجهنوبت،ثابت جنسعواملاثروزن شدند. 

اثر جنس و نوبت جوجه .شدبرآوردASREMLافزاراز نرماستفادهبافتی،چند صمدل حیوانیبا استفاده ازپارامترهاي ژنتیکی
هاي داخلی و همچنین داري در وزن اندام). تفاوت معنی>05/0Pکشی بر صفات وزن بدن، وزن الشه و وزن سینه معنی دار بود (

اثر گروه تالقی بر صفات وزن بدن، هاي جوجه کشی مختلف دیده نشد. و نوبتنر و ماده وزن کل دستگاه گوارش بین دو جنس 
ن و کمترین وزن بدن، الشه و سینه به ترتیب در نتاج حاصل از تالقی نر و بیشتری).>01/0Pدار بود (وزن الشه و وزن سینه معنی

ین وزن هاي داخلی و همچنه اندامصفات مربوط ببه استثناي وزن پیش معده، میانگین ماده وحشی و تالقی نر و ماده سفید بود.
درصد 44تا 7ی بین داخليهاانداميریپذهاي مختلف تالقی نشان نداد. وراثتکل دستگاه گوارش، تفاوت معنی داري در گروه

یکی بین وزن بدن باژنتدرصد بود. همبستگی66و 61، 43پذیري صفات وزن بدن، وزن الشه و وزن سینه به ترتیب وراثت.بود
اي ازدرصد متغیر بود. این برآوردها براي وزن الشه و وزن عضله سینه به ترتیب دامنه29تا - 24هاي داخلی از انداموزن
-12و -24به ترتیب بورسوقلبوزنوبدنوزننیبی کینتژیهمبستگدرصد  نشان داد.21تا -7درصد و از 24تا -31

کاهش اندازه قلب و بورس در مقایسه با بدن شده و می انتخاب براساس وزن بدن منجر بهدهد درصد برآورد شد که نشان می
تواند مشکالتی نظیر آسیت، سندرم مرگ ناگهانی و ضعف سیستم ایمنی را به وجود آورد.

سفید و وحشیژاپنی پذیري، بلدرچین کلیدي: وزن بدن، خصوصیات الشه، وراثتهايواژه

مقدمه
طریق این کشور ماکیان در ایران و انتشار آن ازپرورش

هاي باستان شناسی اي بسیار کهن دارد. حفاريتاریخچه
هاي باستان تأیید کرده حضور ماکیان را در ایران در زمان

بلدرچین به دلیل اندازه کوچک، رشد ). از طرفی 19(است 
توجه پرورش دهندگان و سریع و چرخه تولید مثلی کوتاه مورد

چین به منظور بهبود تولید باشد. اصالح نژاد بلدرمحققین می
). گوشت بلدرچین به دلیل 16گیرد (گوشت و تخم صورت می

کلسترول پایین به عنوان یک منبع پروتئینی سالم از اهمیت 
). همچنین درصد گوشت قابل 7زیادي برخوردار است (

هاي طیور بیشتر است مصرف در بلدرچین از بسیاري از گونه
75هفتگی در بلدرچین 6و 5). میانگین درصد الشه در 14(

هاي گوشتی در درصد گزارش شده است که بیشتر از جوجه
).7سن مشابه است (

مطالعات مختلفی براي برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات 
هاي مختلف بلدرچین وزن بدن و کیفیت الشه در سویه

هاي مختلف پذیري وزن بدن سویهصورت گرفته است. وراثت
درصد گزارش 90تا 23پنی در مطالعات مختلف از بلدرچین ژا

پذیري متوسط به باالي ). وراثت12،15،31،32،35شده است (
این صفت، پیشرفت قابل توجهی را در اصالح نژاد وزن بدن 

در بلدرچین منجر شده است. به دلیل همبستگی ژنتیکی 
صفت وزن بدن با صفات کیفیت و کمیت الشه، اصالح نژاد 

د وزن بدن، سبب تغییر این صفات نیز شده است براي بهبو
). در یک مطالعه در بلدرچین ژاپنی، همبستگی ژنتیکی و 36(

فنوتیپی صفات الشه نظیر وزن سینه، وزن ران، وزن قلب، 
سنگدان و کبد با وزن زنده قبل از کشتار مثبت گزارش شد 

). همچنین همبستگی ژنتیکی وزن بدن و چربی بطنی در 5(
) که نشان 24ژاپنی نیز مثبت برآورد شده است (بلدرچین

دهد، انتخاب براي وزن بدن بیشتر در بلدرچین منجر به می
افزایش چربی بطنی نیز خواهد شد.
)، وزن، سن 5)، جنس (27عوامل مختلفی مثل سویه (

) بر صفات 14) و نوبت جوجه کشی (28(
ران مطالعاتکمیت و کیفیت الشه موثر هستند. اگر چه در ای

متعددي روي بلدرچین ژاپنی انجام شده است
)، اما در زمینه اثر سویه بر 4،13،14،20،21،22،26،31،33،35(

صفات الشه در بلدرچین ژاپنی مطالعات محدودي صورت 
گرفته است. در بیست سال گذشته چند گروه بلدرچین ژاپنی 

وجه یک ها براي تولید گوشت، تخم و جبه ایران وارد و از آن
هاي بلدرچین ژاپنی، ). از بین سویه31روزه استفاده شده است (

دو نوع وحشی و سفید در کشور رایج هستند. در سویه وحشی 

ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هاي تیره بلدرچین ژاپنی، هر دو جنس نر و ماده داراي لکه
قهوه اي، زرد مایل به قرمز و کرم، در پشت، زیر شکم، سینه 

سفید خالص به طور کامل سفید رنگ و پهلوها هستند. سویه
و بدون هیچ نقطه رنگی است، اما به طور معمول نوارهاي 

). 10در باالي سر وجود دارد (خصوصباریک سیاه رنگ، به
هاي مختلف بر هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تالقی

صفات کمیت الشه در دو سویه وحشی و سفید از بلدرچین 
باشد.ژاپنی می

هاوشمواد و ر
اطالعات مورد استفاده در این پژوهش طی یک دوره 

100نر و 50بلدرچین وحشی (شامل 150از نتاج پرورشی، 
ماده) به 100نر و 50بلدرچین سفید (شامل 150ماده) و 

اي) در واحد مرکز عنوان مولد (بدون هرگونه اطالعات شجره
وري شد. آقال جمعپرورش بلدرچین واقع در شهرستان آق

پرندگان ثبت مشخصات شدند و در چهار گروه تالقی 
- 2ماده وحشی، گروه ×نر وحشی- 1بندي شدند: گروه دسته

ماده سفید و گروه ×نر وحشی-3ماده وحشی، گروه ×نر سفید
ماده سفید.×نر سفید- 4

درمشخص،يهاشمارهبامادهپرندهدوبانرپرندههر
. شدنددادهقرارمتریسانت30×25×25ابعادبهییهاقفس
طیورغذاییمواداحتیاجاتجداولازاستفادهباغذاییجیره

)NRC (شدمیتنظو رشديگذارتخمدورهبراي)هايجدول
.)2و 1

خاصيالگوبهتوجهباپرنده ماده هربهمربوطهايتخم
قابل،يگذارتخمدورهکیدرنیبلدرچتخمسطحثابتو

يآورجمعروزانهبصورتيدیتوليهاتخم.بودندصیتشخ
گازبایعفونضدویبهداشتاتیعملانجامازپسند وشد

. گرفتندقرار)ستر(ی کشجوجهدستگاهداخلدرد،یفرمالدئ
درجه5/37ي دماباستردرونروز14مدتبههاتخم
لیتشکباکیاتوماتچرخشودرصد70رطوبتوگرادیسانت
قراربارکیقهیدق30هرچپوراستبهدرجه45هیزاو

يهچردستگاهبهروز3مدترايبهاتخمآنازپس. گرفتند
که داراي درصد75رطوبتوگرادیسانتدرجه37يدمابا
. بدین شدنددادهانتقالبود، شدهيبندمیتقسيهاینیس

بخشهرداخلمادروپدرهرازحاصلتخم،صورت
وتخمازخروجازپسهاجوجه. گرفتارقرمخصوص

قبلازکهپرورشسالنبهکامل،شدنخشکازنانیاطم
بعدبالفاصلهمادرهرهايجوجه.شدندمنتقلبود،شدهآماده

روشوجودعدموجثهکوچک بودنبهتوجهباتولد،از
جداگانهطوربهرنگباکشور،داخلدرمناسبگذاريشماره

30×25×25هایی به ابعاد ري شدند و درون قفسگذاعالمت
به جوجه5تعدادقفسهردر.دشدندادهانتقالمترسانتی
عدمبهتوجهباهفته،یکازپست.گرفقرارهفتهیکمدت

بامادر،وشماره پدراساسبرجوجههرها،رنگماندگاري
(رويپرورشسالنبهوشدهگذاريشمارهپارويبرچسب

شد.دادهانتقالر) بست
براساس احتیاجات بلدرچین مطابق جداول انجمن ملی 

جیره UFFDAافزار و به کمک نرمNRCتحقیقات 
گرفتقرارهاپرندهاریاختدرآزادبطوروآزمایشی تنظیم

ساعت 24برنامه نوري به صورت پیوسته (.)2(جدول 
حرارت مورد لوکس بود. درجه 20روشنایی) و با شدت نوري 

از پسگراد بود و درجه سانتی37ها در هفته اول نیاز بلدرچین
شد تا اینکه در درجه از آن کاسته می3هفته اول، هر هفته 

گراد رسید.درجه سانتی24به پنجم هفته

يگذارخمتشده (درصد) براي دوره ترکیب مواد مغذي محاسبهوي مورد استفاده در طرح آزمایشیجیره- 1جدول 
Table 1. Nutrient content and ingredient composition (percent) of experimental diets for laying period

شدهترکیب مواد مغذي محاسبهي مورد استفادهجیره
کیلوکالري در کیلوگرم3000انرژي قابل سوخت و سازدرصد در ترکیب جیرهمواد خوراکی مورد استفاده

درصد20پروتئین89/7CP=(12/52رت (ذ
درصد8/2کلسیم68/43CP=(27/36(یاسوکنجاله

درصد35/0استفادهفسفر قابل84/3روغن سویا
درصد15/0سدیم24/1فسفاتیمکلسيد

درصد1/1لیزین56/5کربنات کلسیم
درصد45/0متیونین34/0نمک

درصد78/0متیونین+ سیستئین25/0مکمل معدنی
----25/0مکمل ویتامینی

DL-13/0متیونین----
بودندNRCيشدهیههاي آزمایشی حاوي حداقل مقدار مواد مغذي توصجیره-1
لین ، کوmg1600، ید mg40000، مس mg249000، روي mg250000، آهن mg165350کیلوگرم مکمل معدنی تامین کننده مواد زیر است: منگنز5/2هر -2

mg335350.بود
، ویتامین B1mg1800یتامین، وK3mg4000، ویتامینIU D32000000یتامین، وAIU9000000کننده مواد زیر بود: ویتامین کیلوگرم مکمل ویتامینی تامین5/2هر -3

mg B28250 ویتامین ،mgB310000یتامین، وB5mg30000یتامین، وB6mg3000یتامین، وB9mg1250یتامین، وB12mg1500 و ویتامینmg H25000بود.
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ي رشدشده (درصد) براي دورهترکیب مواد مغذي محاسبهوي مورد استفاده در طرح آزمایشیجیره- 2جدول 
Table 2. Nutrient content and ingredient composition (percent) of experimental diets for grower period

شده (درصد)ترکیب مواد مغذي محاسبهدرصد در ترکیب جیرهکی مورد استفادهمواد خورا
کیلوکالري در کیلوگرم2900انرژي قابل سوخت و ساز89/7CP=(50/50ذرت (

درصد24پروتئین68/43CP=(03/42کنجاله سویا (
درصد8/0کلسیم32/55CP=(3(یپودر ماه

درصد3/0استفادهفسفر قابل07/2روغن سویا
درصد15/0سدیم32/0فسفاتیمکلسيد

درصد39/1لیزین16/1کربنات کلسیم
درصد5/0متیونین3/0نمک

درصد88/0متیونین+ سیستئین25/0مکمل معدنی
----25/0مکمل ویتامینی

----02/0کلیناکوکس
DL-1/0متیونین----

بودندNRCيشدهیهار مواد مغذي توصهاي آزمایشی حاوي حداقل مقدجیره-1
، کولین mg1600، ید mg40000، مس mg249000، روي mg250000، آهن mg165350مواد زیر است: منگنزکنندهینکیلوگرم مکمل معدنی تأم5/2هر -2

mg335350.بود
، B1mg1800یتامین، وmg K34000، ویتامین IU D32000000یتامینو،AIU9000000مواد زیر بود: ویتامین کنندهینکیلوگرم مکمل ویتامینی تأم5/2هر -3

mg H25000و ویتامین B12mg1500یتامین، وB9mg1250یتامین، وB6mg3000یتامین، وB5mg30000یتامین، وmgB310000، ویتامین mg B28250ویتامین 
.بود

باکشتارازقبلویروزگ35سندرهاجوجهیکشوزن
حدود. شدانجامگرم01/0دقتباتالیجیديترازوازاستفاده

قطعپرندگانبرايدانتوزیعکشی،وزنازقبلساعت6
الشهکیتفک،یدستصورتبهیپرکنوکشتارازپس. شد

پیش معده، سنگدان، طحال، شاملیداخليهااندامشد. انجام
يترازوسطتوو دستگاه گوارشفابرسیوسکبد، قلب، بورس

.وزن شدندگرم01/0دقتباتالیجید
آماريتحلیلوتجزیه
افزارنرمتوسطهادادهتوزیعبودننرمالابتدادر

)2001SAS, ( بهصفتهربرايواریانستجزیه. شدبررسی
،ثابت جنسعواملاثربودندارمعنیوانجامجداگانهطور

هاي شد. مولفهسیبررو گروه آمیختهکشیجوجهنوبت
کوواریانس صفات و سایر پارامترهاي ژنتیکی- واریانس
با استفاده هاي ژنتیکی بین صفات) پذیري و همبستگی(وراثت

ASREMLافزاراز نرماستفادهباچند صفتی،مدل حیوانیاز
.شد) برآورد9(

مدل آماري مورد استفاده به صورت زیر بود:
ijklmlkjiijkl eaGHSy  

کل، میانگین: µ، موردنظرمشاهدات ijklyاین رابطهدر
iS

)، =1.2iجنس (بهمربوطثابتاثر
jHجوجهمرحلهثابتاثر

)،3و 2، 1(کشی
kG) 4و 3، 2، 1اثر گروه آمیخته ،(la

اثراتijklmeوپرندههرافزایشیژنتیکیتصادفیاثر
.باقیمانده بود

نتایج و بحث
مطالعهموردمربوط به هریک از صفاتتوصیفیهايآماره

ضریب بیشترین و کمترین ارائه شده است. 3جدول در
میانگین وزن الشه بود. و طحالتغییرات براي صفات وزن 

گرم بود که در مقایسه با 61/210در هنگام کشتار وزن بدن 
هاي میانگین اندام.)24،29،31،35(سایر تحقیقات بیشتر بود

ویگیبهاي گزارشدامنهدرگوارشی در پژوهش حاضر 
هاي موجود در تفاوت.باشدمی) 2(یبانرجو) 3(همکاران

میانگین صفات در مطالعات مختلف به عواملی نظیر شرایط 
رش، تغذیه، نژاد، سن گله و ساختار ژنتیکی پرندگان مربوط پرو
شود.می

یروزگ35سندریداخليهاانداموزن بدن وبه مربوطآمار توصیفی- 3جدول
Table 3. Descriptive statistics for body weight and internal organs at 35 days of age

(درصد)راتییتغبیضراریمعانحراف(گرم)نیانگیمتعدادصفت
72061/21008/2512وزن بدن

71943/14138/86وزن الشه
71637/5770/1833وزن سینه

71796/020/021معدهشیپ
71753/594/017سنگدان

71815/008/051طحال
7172/539/126کبد
71915/241/021قلب

71626/005/020فابرسیوسبورس
71866/1230/323گوارشدستگاهوزن
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بدن ووزناثر عوامل ثابت جنس و نوبت جوجه کشی بر 
نشان داده شده است. اثر جنس و 4در جدول یداخليهااندام

نوبت جوجه کشی بر صفات وزن بدن، وزن الشه و وزن سینه 
). وزن بدن، وزن الشه و وزن سینه در >05/0Pمعنی دار بود (

داري در وزن هاي ماده بیشتر از نر بود. تفاوت معنیبلدرچین
هاي داخلی و همچنین وزن کل دستگاه گوارش بین دو اندام

هاي جوجه کشی مختلف دیده نشد و نوبتنر و ماده جنس 
)05/0P<هاي پیشین هماهنگ بود ها با پژوهش). این یافته
)3،29،31،35.(

هاي مطالعه برخی سویه) با 31شکوهمند و همکاران (
داري بین وزن بدن از زمان تولد بلدرچین ژاپنی، تفاوت معنی

روزگی 42زارش نکردند، اما وزن گروزگی در دو جنس 28تا 

پیشنهاد شد در پژوهش مذکور ها بیشتر از نرها بود. در ماده
تواند به ها نسبت به نرها در این سن، میکه وزن بیشتر ماده

5ها نسبت به نرها (تر در مادهجنسی پاییندلیل سن بلوغ 
هفتگی) و همچنین هورمون تستوسترون 6هفتگی در مقابل 

دهد، باشد. شود و رشد را کاهش میکه در این سن ترشح می
روزگی نیز 35اما نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در سن 

داري در وزن بدن بین دو جنس وجود دارد.تفاوت معنی
ها مادهدر بیشتر بدن وزن دلیلرسد که نظر میبنابراین به

بهنسبتمادهپرندهمثلتولیدحجیم بودن دستگاهتواند می
) نیز کیفیت الشه بیشتر و 30باشد. سلیم و همکاران (نرپرنده

هاي ماده نسبت به ضریب تبدیل غذایی کمتر را در بلدرچین
.نرها گزارش کردند

کشیهاي مختلف جنس و نوبت جوجهصفات مورد مطالعه در گروهخطاي معیار)±داقل مربعات (مقایسه میانگین ح-4جدول 
Table 4. Comparison of least square means (± standard error) for studied traits in different sex and hatch groups

کشینوبت جوجهجنسصفت
سومدوماولمادهنر

a13/24±74/20645/25±04/215رم)وزن بدن (گ b23/25±61/210 b94/25±13/208 b59/21±35/210 a

a10/17±02/13719/19±46/146وزن الشه (گرم) b86/17±20/144 c17/19±14/142 b40/16±54/133 a

a69/7±23/5549/8±82/59وزن سینه (گرم) b76/7±74/57 b59/8±14/58 b76/7±92/53 a

94/0±97/01/0±96/003/0±965/005/0±964/001/0±01/0(گرم)معدهشیپ
37/5±56/512/0±53/505/0±56/505/0±50/505/0±04/0(گرم)سنگدان

15/0±16/003/0±15/001/0±16/001/0±15/005/0±04/0(گرم) طحال
19/5±15/509/0±29/505/0±17/505/0±23/501/0±01/0(گرم)کبد
13/2±17/209/0±15/211/0±14/21/0±17/208/0±09/0(گرم)قلب

24/0±27/01/0±24/007/0±23/008/0±28/008/0±06/0فابرسیوس (گرم)بورس
47/12±72/1208/0±63/1205/0±67/1206/0±65/1206/0±05/0(گرم)گوارشدستگاهوزن

.باشدمی٪5هر ردیف نشانگر تفاوت آماري در سطح مشترك در غیرحروف 

هاي تالقی مختلف بر صفات مورد مطالعه در ثر گروها
ارائه شده است. اثر گروه تالقی بر صفات وزن بدن، 5جدول 

بیشترین و ).>01/0Pدار بود (وزن الشه و وزن سینه معنی
کمترین وزن بدن، الشه و سینه به ترتیب در نتاج حاصل از 

این نتایج تالقی نر و ماده وحشی و تالقی نر و ماده سفید بود. 
هاي نر و ماده نشان داد که نتاج حاصل از تالقی بلدرچین

روزگی و همچنین وزن الشه بیشتري نسبت 35وحشی، وزن 
هاي نر و ماده سفید دارند. در به نتاج حاصل از بلدرچین

اي دیگر نیز که به منظور مقایسه سه سویه بلدرچین مطالعه
42و 28، 14ین ژاپنی انجام شد، میانگین وزن بدن در سن

روزگی در بلدرچین وحشی نسبت به بلدرچین سفید بیشتر بود 
) انجام 4زاده (اي که توسط چراتی و اسماعیل). در مطالعه31(

شد، اثر آمیخته گري دو سویه بلدرچین ژاپنی (وحشی و سفید) 
بر کیفیت الشه نتاج بررسی شد و نتاج حاصل از آمیخته گري، 

هاي ز کشتار بیشتري را نسبت به الینوزن الشه و وزن قبل ا
خالص والدین سفید و وحشی نشان دادند. همچنین، 

گزارش شد. گرچه در F1درصدي در 09/10هتروزیس مثبت 
F2 که نتیجه تالقی درون گروهیF1 بود، میانگین نتاج از

هاي خالص الین خالص والدین وحشی کمتر، ولی از الین
نتایج با نتایج این پژوهش والدین سفید بیشتر بود. این

ناهماهنگ بود، زیرا در این پژوهش نتاج حاصل از تالقی 
وحشی، وزن بدن و الشه بیشتري را نسبت به -والدین وحشی

) نیز در 35ها نشان دادند. ولی و همکاران (سایر تالقی
اي به منظور مقایسه دو سویه بلدرچین، اثر سویه را بر مطالعه

به ).>01/0P(دار گزارش کردند نه معنیوزن الشه و وزن سی
ه صفات مربوط باستثناي وزن پیش معده، میانگین 

هاي مختلف داري را در گروههاي داخلی، تفاوت معنیاندام
. گروه چهارم که حاصل آمیزش نر )5(جدول تالقی نشان نداد

باشد، وزن پیش معده بیشتري را نسبت سفید و ماده سفید می
وزن کل دستگاه گوارش ).>05/0P(ها نشان داد به بقیه گروه

هاي مختلف تالقی نشان ندادداري را در گروهنیز تفاوت معنی
)05/0P>.(
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ویداخليهااندامبرآورد شده براي يریپذاثترو
شدهارائه6جدولدرآنهای و فنوتیپیکیژنتيهایهمبستگ

درصد متغیر 44تا 7بین یداخليهاانداميریپذوراثت. است
کمترینووزن سنگدانبهمربوطيریپذوراثتبیشترین. بود
تویساوکاواهارا. بودطحال، قلب و بورسوزنبهمربوطآن

کبد،ه،یرقلب،رینظیداخليهاانداموزنيریپذوراثت) 12(
در رایژاپننیبلدرچدرهاهیکلوطحالپانکراس،سنگدان،

همکارانویتوئلدرصد گزارش کردند.45تا 17اي بین دامنه
در رایژاپننیبلدرچدریداخليهاانداميریپذوراثتزین) 34(

وزنيریپذوراثت. درصد گزارش کردند48تا 19اي از دامنه
توسطیگوشتجوجهدرگوارشدستگاهوکبدسنگدان،قلب،

درصد 39تا 25اي بین در دامنه)8(همکارانوایگا
یريپذ)، وراثت1اصغري و همکاران (شد.آوردبر

درصد 45تا 9در بلدرچین ژاپنی، بین رایداخليهااندام
وزن بهمربوطيیرپذراثتونیباالترکهگزارش کردند 

. علت بودطول سکومبهمربوطآننیترنییپاوسنگدان
برآورد شده در مطالعات مختلف را پذیريتفاوت در وراثت

ها، عوامل آنالیز، ماهیت و چگونگی دادهبه روشتوانمی
دوره زمانی مورد بررسی، ساختار اي،محیطی، پرورشی، تغذیه

مربوط صفاتنحوه رکوردگیريررسی وژنتیکی گله مورد ب
دانست.

طحال و وزنباکبدوزنباالیی بین یکیژنتیهمبستگ
مشاهده شد.)درصد49و89بیترتبه(وزن دستگاه گوارش

وزنباسنگدانوزنبهمربوطیکیژنتیهمبستگکم ترین
از .بود) درصد2و0- 6، - 4بیترتبه( ، کبد و طحالقلب
هاي سفید و طحال محل جایی که بورس محل بلوغ سلولآن

ها به خصوص در زمان ورود عامل بیگانه تجمع این سلول
)، همبستگی ژنتیکی برآورد شده بین 25شوند (محسوب می

وزن طحال با وزن بورس و کبد در پژوهش حاضر (به ترتیب 
ها در ایمنی اندامدهنده ارتباط ایناندرصد)، نش89و 30

باشد. در زمان پرندگان به عنوان اندام لنفاوي محیطی می
ها با یکدیگر در یک جهت، به مقابله تنش همکاري این اندام

).25کنند (با عوامل بیگانه در پرندگان کمک می
پذیري صفات وزن بدن، وزن الشه و وزن سینه به وراثت

در یک مطالعه در بلدرچین درصد بود.66و 61، 43ترتیب 
هفتگی، وزن الشه 4پذیري صفات وزن بدن در ژاپنی، وراثت

درصد  گزارش شد 26تا 22اي بین و وزن سینه در دامنه
35پذیري وزن بدن در ) وراثت35). ولی و همکاران (13(

48و 41، 32روزگی، وزن الشه و وزن سینه را به ترتیب 
اي ) نیز در مطالعه14کردند. لطفی و همکاران (درصد گزارش 

روزگی، وزن 42در بلدرچین ژاپنی، وراثت پذیري وزن بدن در 
درصد گزارش 63و 59، 45الشه و وزن سینه را به ترتیب 

کردند که مشابه برآوردهاي پژوهش حاضر بود.
وزن صفاتباهاي داخلیژنتیکی و فنوتیپی اندامیهمبستگ

جمعیت مورد مطالعه نیز به ترتیب در درسینه بدن، الشه و 
یکی ژنتنشان داده شده است. همبستگی8و 7هاي جدول

متغیر 29/0تا - 24/0هاي داخلی از انداموزنبین وزن بدن با

هاي تالقی مختلفدر گروهلعهصفات مورد مطاخطاي معیار)±مقایسه میانگین حداقل مربعات (- 5جدول 
Table 5. Comparison of least square means (± standard error) for studied traits in different mating groups

گروهصفت
چهارمسومدوماول

25/218±88/24وزن بدن d35/23±88/205 c78/21±74/201 b26/21±80/196 a

40/147±97/17وزن الشه d97/16±53/138 c58/17±91/133 b47/16±20/129 a

65/59±13/8وزن سینه d74/7±53/56 c05/8±13/54 b81/7±56/52 a

95/0±11/0معدهشیپ a10/0±97/0 a08/0±93/0 a09/0±03/1 b

56/5±33/599/0±53/507/1±52/501/1±97/0سنگدان
16/0±15/004/0±16/003/0±16/005/0±03/0طحال

44/5±14/590/0±27/581/0±11/591/0±87/0کبد
21/2±16/231/0±20/229/0±12/237/0±31/0قلب

25/0±24/006/0±24/005/0±28/006/0±04/0فابرسیوسبورس
06/13±96/1129/4±98/1299/2±60/1201/3±29/2گوارشدستگاهوزن

 باشدمی٪5غیر مشترك در هر ردیف نشانگر تفاوت آماري در سطح حروف.
ماده سفید×حاصل از تالقی نر سفید4نر وحشی و گروه ×آمیخته ماده سفید3ماده وحشی، گروه ×آمیخته نر سفید2ماده وحشی، گروه ×حاصل از تالقی نر وحشی1گروه 

برايبرآوردشدهمعیار همبستگی فنوتیپی (پایین قطر) با خطايو )قطر(باالي همبستگی ژنتیکی، )، پررنگیري (روي قطرپذوراثت-6جدول 
یروزگ35هاي داخلی در اندامصفات مربوط به 

Table 6. Estimates of heritability (diagonal, in bold), genetic (above diagonal) and phenotypic (below diagonal)
correlations with their standard errors for internal organs’ traits at 35 days of age

بورسپیش معدهگوارشقلبطحالکبدسنگدانصفت
١٥/٠±٢٧/٠٠٣/٠±٧٣/٠٠٤/٠±٠٥/٠-٠٤/٠±٠٢/٠٠٢/٠±٠١/٠-٠٦/٠±٤٤/٠٠٣/٠±/.٠٩سنگدان

-31/0±04/0-31/0±49/006/0±06/005/0±89/005/0±11/006/0±37/006/0±05/0کبد
3/0±27/005/0±83/006/0±79/004/0±07/005/0±32/005/0±31/003/0±04/0طحال

-74/0±06/0-11/0±09/004/0±07/005/0±17/005/0±24/002/0±20/003/0±03/0قلب
72/0±32/004/0±11/004/0±/.24/006±30/003/0±59/003/0±44/004/0±03/0گوارش

-22/0±12/004/0±52/006/0±28/005/0±12/004/0±45/004/0±38/003/0±04/0پیش معده
07/0±06/006/0±07/003/0±05/002/0±03/001/0±01/002/0±07/002/0±02/0بورس
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بود. این برآوردها براي وزن الشه و وزن عضله سینه به 
- 07/0تا -21/0و از 24/0تا - 31/0اي از ترتیب دامنه

داشت.

وزنبایروزگ35دربدنوزننیبیکیژنتیهمبستگ
دهد کهنشان می،یداخليهااندامونهیسعضلهالشه،

یروزگ35دربدنوزنشیافزايبرامیمستقانتخاب
،شودیمنهیسعضلهوالشهوزنشیافزاباعثکههمانطور

یداخليهاانداموزنشیافزاسببمیرمستقیغطوربه
لیدلبهالبته. شدخواهدزین(سنگدان، کبد و دستگاه گوارش)

وزنشیافزايبراانتخاب،یکیژنتیهمبستگزانیمدرتفاوت
بهراتییتغرشگوادستگاهوکبدوزنرینظیصفاتدربدن

دستگاهوکبدوزنشیافزا.کردخواهدجادیايشتریبمراتب
رایز،استریناپذاجتنابيامرپرندهوزنشیافزاباگوارش

وبودهپرندهسازوسوختمیتنظدراندامنیترمهمکبد
.استییغذاموادجذبوهضممحلزینگوارشدستگاه

وقلبوزنودنبوزننیبمنفی یکینتژیهمبستگ
کهاستیمعننیبد)، -12/0و -24/0(به ترتیب بورس

بامتناسبنه تنها فابرسیوسبورسوقلبوزنشیافزا
وزنبهمنحصرانتخاب، بلکهبودنخواهدبدنوزنشیافزا
بدناندازهبهنسبتقلبشدنکوچکبهمنجرباالتربدن
عارضهوتیسآرینظاختالالتیبروزيبراراطیشراوشده

و همچنین ضعیف شدن سیستم نیبلدرچدریناگهانمرگ
ی که توسط جولیان و مطالعاتدر.نمایدایمنی پرنده مهیا می

) و مقدم و همکاران 17)، میرسلیمی و همکاران (11همکاران (
دراختالالتنوعنیاجادیایاصللیدل) انجام شد، 18(

پرندهبدنوزنبابقلاندازهتناسبعدم،یگوشتيهاجوجه
کهاین محققین همچنین گزارش کردند. استشدهذکر

شیافزاباعثمتعدديهانسلیطباالتروزنيبراانتخاب
. کندنمییچندانرییتغقلباندازهکهیحالدرشده،بدناندازه
یرسانخونوژنیاکسنیتامییتواناهاهیروقلبنیبنابرا

هفتهچندگذشتازپسونداشتهرابدننقاطتمامبهمناسب
نیبنابرا. شودیمجادیاتیآسرینظیمشکالتپرندهعمراز

ازفابرسیوسبورسوقلبرینظییهاانداماندازهبهتوجه
تناسبحفظيبراانتخابشاخصدرهاآندادنقرارقیطر

.رسدیمبنظريضروربدناندازهباقلبرینظییهاانداماندازه
بیشتر بانهیسعضلهوالشهوزننیبیکیژنتیهمبستگ

نیشتریب. )7(جدول بودیمنفیداخليهااندام
قلبوزنباالشهوزننیبیمنفیکیژنتيهایهمبستگ

نیبیمنفیکیژنتیهمبستگوجود. شدمشاهده)- 31/0(
شیافزايبراانتخابکهاستنکتهنیاانگریبمذکورصفات
يهاانداموزنکاهشبهمنجرنهیسهعضلوالشهوزن 

. روندشدخواهدبورسوقلبسنگدان،رینظیداخل
در این پژوهش براي هاي ژنتیکی بدست آمدههمبستگی

با تحقیقات هاي داخلی در مقایسهصفات وزن بدن و اندام
،)8(همکاران) گایا و 1اصغري و همکاران (انجام شده توسط

گوشتی مشابه بود. میزان هايروي بلدرچین و جوجه
تواند متفاوت می،هاي مختلفهمبستگی ژنتیکی در جمعیت

برآورد براي جامعه مورد مطالعهآن بایدمقدارباشد. لذامی
صفاتباهاي داخلیفنوتیپی بین اندامیهمبستگ). 6گردد (

وزن بدن، الشه و سینه کمتر از برآوردهاي مربوط به 
) که 8صفات بود (جدول همبستگی ژنتیکی بین این 

دهنده نقش عوامل محیطی در ارتباط بین این صفات نشان
است.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مهندس الیاس لطفی بخاطر همکاري در 

شود.اجراي این پژوهش، تشکر و قدردانی می

هاي داخلیبین صفات وزن بدن، الشه و سینه با وزن اندامبرآوردشدهبا خطاي معیار یکیژنتیهمبستگ- 7جدول 
Table 7. Estimates of genetic correlations with their standard errors between body, carcass and breast weights and

internal organs’ weights
بورسدهپیش معدستگاه گوارش قلبطحالکبدسنگدانصفت

-12/0±03/003/0±24/002/0±05/0-24/0±02/004/0±29/003/0±21/005/0±04/0وزن بدن
-21/0±05/0-30/0±24/004/0±04/0-31/0±03/005/0±21/002/0±004/0-/17±05/0وزن الشه

-13/0±06/0-21/0±06/0-07/0±04/0-16/0±03/004/0±02/0-16/0±07/0-12/0±06/0وزن عضله سینه

هاي داخلیصفات وزن بدن، الشه و سینه با وزن اندامبین برآوردشدهبا خطاي معیار فنوتیپییهمبستگ- 8جدول 
Table 8. Estimates of phenotypic correlations between body, carcass and breast weights and internal organs’ weights

بورسپیش معدهدستگاه گوارش قلبطحالکبدسنگدانصفت
02/0±005/001/0±01/0-03/0±02/002/0±03/001/0±09/001/0±002/0-/03±01/0وزن بدن

-12/0±02/0-08/0±02/001/0±08/001/0±08/002/0±05/001/0±08/003/0±02/0وزن الشه
-02/0±001/0-/06±07/003/0±02/0-04/0±07/001/0±01/001/0±01/0-02/0±02/0وزن عضله سینه
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Abstract
In current research, two strains of Japanese quail consisting of 150 wild quail (50 male and

100 female birds) and 150 white quail (50 male and 100 female birds) were used as base
population in Aghghala quail station. Four mating groups include group 1 (wild male×wild
female), group 2 (white male×wild female), group 3 (wild male×white female) and group 4
(white male×white female) were used for producing progeny. Chicks were weighed and then
slaughtered at 35 days of age. After slaughter and removing feathers, carcass seperation was
carried out. The internal organs consisting glandular stomach, gizzard, Spleen, liver, heart,
bursa fabricius and total digestive system weighed by scale with 0.01g accuracy. The fixed
effects of sex, hatch and mating group were investigated. The variance and covariance
components and genetic parameters were estimated using multiple animal model and restricted
maximum likelihood with ASREML software. Sex and hatch had significant effects on body,
carcass and breast weights (P<0.05) but no significant effects on internal organs and total
weights of digestive system. The mating group has significant effect on body, carcass and breast
weights (P<0.01). The highest and lowest body, carcass and breast weights were observed in
group 1 ((wild male×wild female) and 4 (white male×white female), respectively. Except
glandular stomach weight, mating group showed no significant effect on internal organs and
total digestive system weights. The heritability of internal organs ranged from low to moderate
(0.07 to 0.44). These estimates for body, carcass and breast weights were 0.43, 0.61 and 0.66,
respectively. Genetic correlation between body weight and internal organ’s weights ranging
from -0.24 to 0.29. These estimates for carcass and breast weights were from -0.31 to 0.24 and -
0.07 to -0.21, respectively. Genetic correlation between body weight with heart and bursa
fabricius weights were estimated negative (-0.24 and -0.12, respectively) which shows selection
based on body weight could be reduce heart and bursa fabricius size comparing body size and
which conducing to Ascites, sudden death syndrome and weakness of immune system.

Keywords: Body weight, Carcass characteristics, Heritability, White and wild Japanese quail
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