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  چکیده

انتخاب براي بهبود یک صفت خاص به دلیل وجود اثرات ژنتیکی، محیطی و اثرات متقابل بین صفات همبسته موجب تغییر در 

 تغییراتیصفت چه  یکاصالح  بدانیماست که  یتاهم حائزجهت  ینصفات از ا یهمبستگ. گرددمی نیزاندصفاتی که انتخاب نشده

اي برآورد همبستگی فنوتیپی بین وزن بدن در سن چهار هفتگی با براستتحقیقیحاضرمطالعه. شودمیباعث  دیگرا در صفات ر

الین : HW(در دو الین بلدرچین ژاپنی که به صورت واگرا انتخاب شدند صفات مربوط به رشد، صفات تولیدي و تولیدمثلی در

که از ) C(و الین کنترل) الین انتخاب شده براي کاهش وزن بدن در سن چهار هفتگی :LWانتخاب شده براي افزایش وزن بدن و 

 BW4)(همبستگی فنوتیپی بین وزن بدن در سن چهار هفتگیبا توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، .جمعیت پایه به طور تصادفی مشتق شده بود

) 25/0(، با قابلیت هچ شدن منفی)11/0(، با باروري منفی)42/0(فی، با کل تخم تولیدي من)31/0(بلوغ جنسی مثبت سنبا به ترتیب 

که صرفنظر از اثر الین همبستگی بین وزن بدن در سن چهار هفتگی  با اکثر دادنشانتحقیقایننتایج حاصل از. )P>01/0(بود

.صفات مثبت ولی با تعداد تخم و صفات تولیدمثلی مانند باروري و قابلیت هچ شدن منفی بود

  بلدرچین ژاپنی، همبستگی فنوتیپی، صفات تولیدي، صفات تولیدمثلی: کلمات کلیدي

  مقدمه

کوچک  يهاگونه جزوژاپنیبلدرچینیاز طرف. ه استبه آن شد یاديتوجه ز یوراست که در صنعت ط یرشد جزء صفات

پرنده راهنما  یکبه عنوان  طیوردر  ينژاد در مطالعات اصالحو تخم و گوشت مورد توجه است  یدتول ياست که برا یپرندگان

 مزیت. )2005عبدالمنصف، (مهم مدنظر است آزمایشگاهیحیوانیکبه عنوان  دنیامورد استفاده قرار گرفته و در سراسر 

 ممکن است ، بلکهیستوابسته ن یمتنها به پاسخ به انتخاب مستق مثلیتولیدیاو  تولیديبهبود صفات  برايانتخاب  هايروش

بهبود  يبرا انتخاب، چراکه شودنیزپاسخ همبسته به انتخاب  یل، به دلاقتصاديو  بیولوژیکیصفات مهم  دیگردر  ییرتغ موجب

منجر به پاسخ  )ممکن است محیطی، ژنتیکی و یا هر دو را داشته باشد(صفات یانم یهمبستگ یلصفت ممکن است به دل یک

برخی از ضرایب همبستگی فنوتیپی بین صفات مختلف در ). 1981کونر، فال(گرددنیز صفات انتخاب نشده  يبرا ياهمبسته

صفات تولیدي و تولید با در این تحقیق همبستگی فنوتیپی بین وزن بدن در سن چهار هفتگی . نشان داده شده است 1جدول 

  .مثلی در بلدرچین ژاپنی بررسی شده است



  هامواد و روش

فنوتیپی بین وزن بدن در سن چهار هفتگی و صفات مختلف، از بلدرچین هاي در این پژوهش به منظور برآورد همبستگی 

نسل و به صورت واگرا براي افزایش و کاهش  8موجود در ایستگاه  تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه تهران که به مدت 

پرنده 100تعداد . تفاده شدانتخاب شده بودند  همراه  با الین کنترل اس) LWو HWبه عنوان الین هاي (وزن چهار هفتگی 

هاي انفرادي قرار داده شدند و نرها به پرنده نر در سن چهار هفتگی انتخاب و شماره گذاري  شدند و در قفس 150ماده و 

ها همبستگی فنوتیپی بین صفات مختلف برآورد بعد از جمع آوري داده.صورت یک روز در میان بین قفس ها جابجا شدند

  .گردید

  ن وزن بدن در سن چهار هفتگی و صفات تولیديهمبستگی بی

ولی در منفی HWو LWهمبستگی فنوتیپی بین وزن بدن در سن چهار هفتگی با تعداد تخم در الین  2با توجه به جدول 

شد ممکن است تعداد پرنده هایی که  در این الین چون رکوردهاي هر پرنده به صورت انفرادي ثبت می. الین کنترل مثبت بود

وزن چهار هفتگیشان نسبت به سایر پرندگان باالتر بوده و همچنین تولید تخم آنها هم بیشتر بوده، بیشتر از پرنده هایی بوده 

ها هم در و اختالف بین وزن) 02/0(باشد که وزن بدن بیشتري داشتند و  تولید تخم کمتر،  البته این مقدار همبستگی ناچیز بود

و معنی دار ) -42/0(با تعداد تخم منفی BW4طور کلی، در کل جمعیت  همبستگی بین  به. و صدم گرم بود حد دهم

)01/0P≤( یابد و اگر هدف افزایش تولید دهد با افزایش وزن بدن در بلدرچین ژاپنی تولید تخم کاهش میبود که نشان می

با وزن بلوغ جنسی در همه ) BW4(همبستگی بین وزن بدن در سن چهار هفتگی. ترندمناسب LWباشد بلدرچینهاي الین 

همبستگی بین ). ≥01/0P(دار بودو معنی) 31/0(و در کل جمعیت هم مثبت) 2جدول )(≥01/0P(دار بودها مثبت و معنیالین

BW4 01/0(دار بودو معنی) 84/0(هاي تولیدي در کل جمعیت مثبتبا وزن کل تخمP≤.(  

هاي تولیدي منفی وغ جنسی، وزن بلوغ جنسی و وزن کل تخمهمبستگی بین تعداد کل تخم تولیدي با  سن بل

بود که همبستگی بین تعداد تخم و وزن تخم گزارش ) 2005(بدالمنصفعو ) 2010کمال(که مطابق با گزارشات) 3جدول(بود

در طی دوره  توان نتیجه گرفت که با افزایش سن بلوغ جنسی، تعداد تخمبا توجه به این نتایج می. اندرا منفی گزارش کرده

رسند وزن بدن یابد ، همچنین بلدرچین هایی که دیرتر به سن بلوغ جنسی میکاهش می)روزه 90در این تحقیق (مشخص

  .تري دارند و بنابراین وزن تخم تولیدي آنها بیشتر استسنگین

  همبستگی بین وزن بدن در سن چهار هفتگی و صفات تولیدمثلی

این نتایج مشابه با گزارشات ) . 2جدول)(≥05/0P(و معنی دار بود -11/0باروري  و درصدBW4همبستگی فنوتیپی بین 

بود که گزارش کرد انتخاب براي افزایش وزن بدن در سن چهار هفتگی اثرات منفی بر روي درصد باروري ) 1996(مارکس

که انتخاب براي کاهش وزن بدن، باروري را در الین انتخاب اند گزارش کرده) 2003(همچنین سودا و همکاران. تخم ها دارد

  .دهدشده براي کاهش وزن نسبت به الین کنترل کاهش می



دار و معنی)25/0(هچ شدن تخم هاي گذاشته شده در دستگاه  منفی قابلیت  درصدوBW4همبستگی فنوتیپی بین 

بود که گزارش کرد انتخاب براي افزایش وزن بدن در ) 1996(این نتایج مشابه با گزارشات مارکس). 2جدول)(≥05/0P(بود

اند که گزارش کرده) 2003(همچنین سودا و همکاران. سن چهار هفتگی اثرات منفی بر روي قابلیت هچ شدن تخم ها دارد

  .دهدمیانتخاب براي کاهش وزن بدن قابلیت هچ شدن را در الین انتخاب شده براي کاهش وزن نسبت به الین کنترل کاهش 

)1991ن،یالدیبه(یژاپننیبلدرچدرشدهمطالعهصفاتیبرخنیبشدهگزارشیپیفنوتیهمبستگبیضرا-1جدول

همبستگی فنوتیپیسنسال

Abdel-Mounsef2005وزن بدن در زمان هچ وسن بلوغ جنسی

هفته 10وزن بدن در زمان هچ با تعداد کل تخم تولیدي در 

هفته 10ا وزن کل تخم تولیدي در وزن بدن در زمان هچ ب

وزن بدن در زمان هچ با درصد باروري

وزن بدن در زمان هچ با درصدقابلیت هچ شدن

33/0-

29/0-

36/0-

26/0-

21/0-

Bahie El-Deen  199102/0تعداد تخم و وزن تخم-

Bahie El-Deen  1994تعداد تخم و وزن تخم
11/0-  

Abdel-Mounsef  2005

  هفته 10نسی و تعداد کل تخم تولیدي در سن بلوغ ج

  هفته 10سن بلوغ جنسی و وزن کل تخم تولیدي در 

  درصد قابلیت هچ شدن و درصد قابلیت باروري

11/0-

14/0

18/0

Aboul-Hassan2001

  هفته 10تعداد کل تخم تولیدي با وزن کل تخم تولیدي در دوره 

  هفته 10سن بلوغ جنسی با کل تخم تولیدي در 

58/0

52/0-

  مثلیي و تولیددیتولصفاتوزن بدن در سن چهار هفتگی با نیبیپیفنوتیهمبستگ-2جدول 

قابلیت هچ شدنقابلیت باروريوزن کل تخم تولیديوزن بلوغ جنسیسن بلوغ جنسیتعداد تخمالین

HW0,07- **0,20- **0,02 **01/0- **0,13- *0,27- *
C0,02*0,20 **0,34 **17/0- *0,10*0,32*



LW0,08- **0,22**0,30 **0,110,12- *0,24- *

-42/0کل **31/0 **89/0 **84/0 **11/0- *25/0- *

تولیدي در بلدرچین ژاپنی در کل جمعیت صفاتنیبیپیفنوتیهمبستگ-3جدول

د تخمتعداهاي تولیديوزن کل تخمسن بلوغ جنسیوزن بلوغ جنسیصفات

1وزن بلوغ جنسی

44/0سن بلوغ جنسی
**

1

513/0وزن کل تخم تولیدي
**

79/0
**

1

- 706/0تعداد تخم تولیدي
**

37/0 -
**

14/0 -
**

1
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Abstract

Selection for a particular trait due to genetic and environmental effects and the interactions between 
the characteristics of the correlated changes in traits that are not selected. The correlation of these traits
is important to know what to modify a trait in the other traits can be .Purpose of this research is to



estimate the phenotypic correlation between body weight at the age of four weeks with growth traits, 
productive and reproductive traits in the two divergent lines of Japanese quail were selected (HW:
selected line to increase four body weight and LW: selected line to decrease four body weight) and 
control line that derivate from base population. The result of this study revealed that, the phenotypic 
correlation between four week body weight with age of sexual maturity was positive(0.31), with total 
egg number was negative(0.42), with fertility was negative(-0.11) and with hatchability was negative(-
0.25)(p≤0.01). Generally, the result of this study showed that phenotypic correlation between four 
week body weights with most of traits was positive but with egg number and reproductive traits such 
as fertility and hatchability was negative.

Keywords: Japanese quail, phenotypic correlation, productive traits, reproductive traits.


