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بررسی ضریب تبدیل و ارتباط بین ابعاد . 2هفتگی در بلدرچین هاي ژاپنی  4انتخاب منشعب براي وزن 
   ظاهري و وزن حقیقی سینه

  2و محمد مرادي شهر بابک 2عباس پاکدل ،1یکحمید بی
  راندانشگاه تهپردیس کشاورزي و منابع طبیعی  عضو هیات علمیبه ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد و   2و   1

  چکیده
این مطالعه به منظور بررسی به منظور بررسی ضریب تبدیل و همچنین یافتن شاخصی براي بهبود نسبت وزن سینه به کل 

، سبک وزن )HW(الین هاي مختلف شامل الین سنگین وزن . الشه در الین هاي مختلف بلدرچین ژاپنی انجام گردید
)LW ( بلدرچین هاي الین . هفتگی ایجاد شدند 4ژاپنی براي صفت وزن نسل انتخاب بلدرچین هاي  7و شاهد در طی

HW  در مقایسه با گروه شاهد و الینLW  به ترتیب در الین هاي (خوراك کمتري به ازاي هر پرنده مصرف نمودهHW ،
LW ن هاي به ترتیب در الی(و در نتیجه  بازده خوراك بیشتر و ضریب تبدیل ) گرم 84/298و  8/386، 64/248: و شاهد
HW ،LW روزگی همبستگی هاي مثبت و معنی داري بین عمق  42در سن . کمتري نیز داشتند) 9/2و  6/4، 3/2: و شاهد

، 53/0: و شاهد به ترتیب HW ،LWدر الین هاي (سینه و وزن سینه پس از کشتار در بلدرچین هاي سه گروه مشاهده شد 
  ).>01/0P) (47/0و  47/0

  ن ژاپنی، انتخاب واگرا، ضریب تبدیل، وزن سینهبلدرچی: واژه هاي کلیدي
 

  مقدمه
با وجود جثه کوچک بلدرچین هاي ژاپنی، گوشت و تخم آن ها به طور گسترده اي  در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار 

بودن چرخه  عالوه بر این اخیرا بلدرچین هاي ژاپنی به دلیل مقاومت در برابر بیماري ها، مدیریت آسان و دارا. گرفته است
در ایران نیز چند سالی است که تحقیق ). 5(موضوع تحقیقات گسترده اي قرار گرفته اند ) روز 35فقط (تولید مثلی کوتاه 

هدف از این تحقیق . برروي بلدرچین ژاپنی و انجام فرایند انتخاب در جهت افزایش وزن در این گونه آغاز شده است
  .رشد بلدرچین ها در اثر انتخاب واگرا می باشدبررسی تغییرات ایجاد شده در الگوي 

  
  مواد و روش ها

نسل و به صورت واگرا براي افزایش و کاهش  7در این مطالعه از یک گروه شاهد و دو الین بلدرچین ژاپنی که به مدت 
نجمع آوري و تخم از هر الی 450تعداد . انتخاب شده بودند استفاده شد) LWو  HWبه ترتیب الین هاي (هفتگی  4وزن 

از  پرنده 134در زمان هچ تعداد  .درجه سانتیگراد به دستگاه ستر منتقل شد 22روز نگهداري در دماي  4حداکثر پس از 
برروي بستر  اخذ و پس از وزن کشی به صورت گروهی پرنده از گروه شاهد 201و  LWپرنده از الین HW  ،239الین

روي بستر و تحت شرایط شاهد شده از نظر دما و تهویه قرار گرفته و رژیم جوجه ها از روز اول بر . انتقال داده شد
در اختیار بلدرچین ها  86در طی دوره آزمایش غذا و آب به صورت آزاد. غذایی آن ها بر اساس جیره استاندارد تهیه شد

روزگی به صورت  21ا سن به منظور اندازه گیري ضریب تبدیل الین ها خوراك مصرفی آن ها از زمان هچ ت. قرارداده شد
  . گروهی انجام گرفت

                                                        
٨٦ ad libitum  
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، HWقطعه بلدرچین از هر یک از الین هاي  40به منظور یافتن شاخص براي بهبود نسبت وزن سینه به کل الشه تعداد 
LW  روزگی به صورت تصادفی انتخاب و عمق سینه آن ها توسط سوزن مدرج و کولیس  42و  32و شاهد در در سنین

ساعت گرسنگی به منظور تخلیه دستگاه گوارش،  3بلدرچین هاي انتخابی پس از وزن کشی و اعمال  .اندازه گیري شد
میلیمتر  1پس از کشتار طول و عرض سینه با دقت . سپس اجزاي ران و سینه از الشه تفکیک و توزین شدند. کشتار شدند

  .اندازه گیري شد
حذف گردید و جهت آنالیز پارامترهاي منحنی ) اس باقیمانده هابراس( 87پارامترهاي پرت با استفاده از روش باکس پالت

 :رشد از مدل زیر استفاده گردید

   
اثر متقابل الین ، LSijام،  j، اثر جنس Sj ;ام i، اثر الین  Li ;ام jام و جنس  iام در الین  kصفت ،  ;، میانگینµکه در آن 

i  ام و جنسj  ام وeijk داده ها با استفاده از نرم افزار  .خطاي آزمایشی می باشدSAS )version 8.1 ( رویه و
ANOVA  آنالیز شدند و میانگین الین ها و جنس ها توسط آزمون حداقل تفاوت معنی دار)Lsmeans ( مقایسه و

  . .براي آن ها محاسبه شد Fسطح احتمال 
  
آنالیز شدند و میانگین الین ها و جنس ها توسط  ANOVAرویه و ) SAS )version 8.1داده ها با استفاده از نرم افزار  

  .براي آن ها محاسبه شد Fمقایسه و سطح احتمال ) Lsmeans(آزمون حداقل تفاوت معنی دار 
  

  نتایج و بحث
 :ضریب تبدیل

کمتري به ازاي هر پرنده روزگی خوراك  21تا سن  LWدر مقایسه با گروه شاهد و الین  HWبلدرچین هاي الین  
و در نتیجه  بازده خوراك ) گرم 84/298و  8/386، 64/248: و شاهد HW ،LWبه ترتیب در الین هاي (مصرف نموده 

این در حالی . کمتري نیز داشته اند) 9/2و  6/4، 3/2: و شاهد HW ،LWبه ترتیب در الین هاي (بیشتر و ضریب تبدیل 
هفتگی  4روز ابتدایی آزمایش در بلدرچین هاي انتخاب شده در جهت کاهش وزن  21است که میزان خوراك مصرفی در 

در نتیجه بازده خوراك در این الین به شدت . به مراتب بیشتر بود HWدر مقایسه با گروه شاهد و الین ) LWالین (
  .کاهش یافت

 LWنسبت الین  HWلدرچین هاي الین نتایج آزمایشات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که بازدهی خوراك در ب
 LWبرابر الین  HW 2در مطالعه حاضر بازده خوراك مصرفی بلدرچین هاي الین . بیشتر می باشد)  2(و گروه شاهد ) 3(

روزخ اندازه گیري  42مطابقت دارد، البته این محقق خوراك مصرفی را در دوره ) Marks )1991بود، که این امر با نتایج 
گزارش نمود اما در مطالعه ما خوراك مصرفی بلدرچین هاي  LWبیشتر از الین  HWرش کرد که در الین نمود و گزا

با وجود اینکه نسبت به گروه  HWگزارش نمود که بلدرچین هاي الین ) Marks )1993. بود LWکمتر از الین  HWالین 
گزارش ) Marks )1991. تري مصرف می کنندشاهد خوراك مصرفی بیشتري دارند، اما بازده خوراك را با بازدهی بیش

  .و شاهد بالفاصله پس از هچ شدن ایجاد می شود HWنمود که که بیشترین تفاوت در بازده خوراك در بین الین هاي 

                                                        
٨٧ Box Plot  
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 : )وزن، طول، عرض و عمق(ویژگی هاي سینه 

نه همراه با افزایش وزن الشه، افزایش وزن ران و سی. ران و سینه ارزشمدترین قسمت هاي الشه بلدرچین بحساب می آیند
روزگی همبستگی هاي مثبت و معنی داري بین عمق سینه و وزن سینه پس از کشتار در  42در سن . مطلوب می باشد

در ). >01/0P) (47/0و  47/0، 53/0: و شاهد به ترتیب HW ،LWدر الین هاي (بلدرچین هاي سه گروه مشاهده شد 
روزگی عرض  42وزن، عمق و طول سینه بیشتري داشتند، اما تنها در سن  HWالین  بلدرچین هاي LWمقایسه با الین  

) روزگی 42و  32(در مقایسه با گروه شاهد در هر دو سن  HWبلدرچین هاي الین ).  P>05/0(سینه آن ها بیشتر بود 
).  P>05/0(شتري داشتند روزگی وزن سینه و عرض سینه بی 42عمق سینه بیشتري از خود نشان دادند، اما تنها در سن 

).  P>01/0(روزگی طول سینه بیشتري نسبت به گروه شاهد داشتند  32تنها در سن  HWهمچنین بلدرچین هاي الین 
الزم ).  P>01/0(در نیز در مقایسه با گروه شاهد در هر دو سن عمق و وزن سینه کمتري داشتند  LWبلدرچین هاي الین 

طول سینه کمتري نسبت به گروه شاهد داشتند، همچنین  LWروزگی بلدرچین هاي الین  32به ذکر است که تنها در سن 
  ). P>05/0(دو گروه از نظر عرض سینه با یکدیگر تفاوت معنی داري نداشتند 

به طور معنی داري وزن ران و سینه بیشتري نسبت به  HWنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بلدرچین هاي الین 
وزن و ارتفاع ) 1996(و همکاران  Oguz و) P  .(Tserveni-gousi )1996>05/0(دارند  LWي الین بلدرچین ها

  . ) P>01/0(نسبت به گروه شاهد بیشتر گزارش کردند  HWسینه و همچنین وزن ران را در بلدرچین هاي گروه 
  

Divergent selection for 4-wk body weight in Japanese quail (coturnix coturnix 
japonica).  2. Feed conversion, Relation between breast exterior dimension and actual 

breast weight 
  H. Beiki* , A. Pakdel*, M. Moradi-shahrbabak* 

*Tehran University, Animal Science Group, P O Box 4111, Karaj, Iran 
 
Abstract  
This study has been carried out to investigate feed conversion ratio and an index to 
improve breast yield. Quail lines utilized were two divergently selected for high (HW) and 
low (LW) 4-week body weight (BW) and also a control line (C). In compare to LW and C 
lines, in average the HW line consumed lower feed intake per birds through this period of 
time (284.6 gr in HW, 386.8 in LW and 298.8 gr in C line). The amount of feed efficiency 
for the HW line was 2.3, for the LW line was 4.6 and for the C line was 2.9. There have 
been significant correlations between breast bepth and weight in each three lines (in HW, 
LW and C line respectively: 0.53, 0.47, 0.47). 
Key words: Divergent selection, Japanese quail, feed converstion ratio, breast weight   
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