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چکیده

مطالعه اخیر به منظور بررسی اثرات انتخاب واگرا براي وزن بدن در سن چهار هفتگی و همچنین دوره ذخیره سازي تخمها قبل 

: HW(الین هایی که تحت انتخاب واگرا قرار گرفتند.از انکوباسیون بر باروري و قابلیت هچ شدن بلدرچین ژاپنی بوده است

نسل انتخاب  9پس از ) الین انتخاب شده براي کاهش وزن بدن در سن چهار هفتگی: LWاب شده براي افزایش و الین انتخ

هفتگی جمع  13و همگی در سن ) بلدرچین در هر الین 100(بلدرچین 300تخم از  822تعداد . از جامعه پایه بدست آمدند

بر اساس دوره ذخیره سازي، تخم . گرم بود LW2/10و 02/12، کنترل HW19/14متوسط وزن تخم در الین آوري شدند

با توجه به نتایج حاصل از این ). روز 21- 15(روز و گروه سوم) 14- 8(2، گروه )روز 7- 1(1ها به سه گروه تقسیم شدند گروه 

خمها تحت همچنین قابلیت هچ شدن ت. (p≤0.01)تحقیق تفاوت بین الین ها از نظر باروري و قابلیت هچ شدن معنی دار بود

همچنین اثر متقابل الین و دوره ذخیره سازي بر قابلیت هچ شدن . (p≤0.01)تاثیر دوره ذخیره سازي تخم ها قرار گرفت

نتایج حاصل از . و گروه اول بود) کنترل(Cو باالترین درصد هچ شدن مربوط به الین   (p≤0.01)تخمهاي بارور معنی دار بود

روز قابلیت هچ شدن تخم  7وره ذخیره سازي تخم ها قبل از انکوباسیون مخصوصا بعد از این تحقیق نشان داد که افزایش د

روز  7دهد و نرخ باروري و قابلیت هچ شدن بهینه در الین کنترل و در حالتی بود که تخم ها به مدت هاي بارور را کاهش می

  .نگهداري می شدند

  .بلدرچین ژاپنی -تولید مثلیصفات  -دوره ذخیره سازي -انتخاب واگرا: کلمات کلیدي

  مقدمه

صفات تولید مثلی در طیور مانند نرخ باروري، قابلیت هچ شدن تحت تاثیر فاکتورهاي زیادي از قبیل نسبت نر به ماده، 

و دوره ذخیره سازي تخم ها، کیفیت و وزن تخم ها و شرایط انکوباسیون ژنتیک، سن والدین، تغذیه، شرایط نگهداري

را ) روز 1،4،7،10(و دوره نگهداري ) گرم 56/10، 52/9، 59/8(اثر وزن تخم ) 1994(اودین و همکاران). 6(گیردقرار می

بر پارامترهاي مربوط به  هچ شدن تخم ها بررسی و گزارش کردند که به استثناي باروري، همه پارامترها تحت تاثیر وزن 

زن تخم و مدت زمان نگهداري تخم ها  را گزارش نکرده و هیچ ارتباط معنی داري بین و(P<0.05)گیردتخم قرار می

این محققان نتیجه گرفته اند که تخم هاي . همچنین همبستگی بین وزن تخم و نرخ باروري را منفی گزارش کرده اند. اند

ن بهینه روز قبل از انکوباسیون نگهداري شوند، قابلیت هچ شد 7تا  4در هر فصلی اگر ) گرم 0/10- 1/9(با اندازه متوسط

و دوره نگهداري تخم هاي بلدرچین ) وزن تخم( هدف از این مطالعه بررسی اثر انتخاب واگرا).18(اي را خواهند داشت

  .ژاپنی بر قابلیت باروري، هچ شدن بلدرچین ژاپنی می باشد



مواد و روش ها

ز بلدرچین هاي موجود در ایستگاه در این پژوهش به منظور برآورد تاثیر انتخاب واگرا و دوره ذخیره سازي تخم ها، ا

نسل و به صورت واگرا براي افزایش و کاهش وزن چهار هفتگی  8تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه تهران که به مدت 

پرنده  150پرنده ماده و 300تعداد . انتخاب شده بودند همراه با الین کنترل استفاده شد)LWو HWبه عنوان الین هاي (

هاي انفرادي در سالن تخمگذاري قرار داده شدند همچنین هفتگی انتخاب و شماره گذاري و در قفس نر در سن چهار

جیره دوره تخم گذاري شامل . بود که نرها به صورت یک روز در میان بین قفس ها جابجا شدند 1به  2نسبت ماده به نر 

بود که همراه با آب به طور آزاد در دسترس  کیلو کالري بر کیلوگرم انرژي قابل سوخت و ساز 2900پروتیین و % 20

تخم  822در این مطالعه . ساعت در نظر گرفته شد16طول دوره روشنایی در دوره تخمگذاري . پرنده ها قرار گرفت

تخم .هفتگی جمع آوري شدند 13بلدرچین ماده در سه الین و همگی در سن  300تخمها از . بلدرچین ژاپنی استفاده شد

ین روزانه جمع آوري و با استفاده از ترازوي دیجیتالی وزن شدند که وزن  تخم ها در هر سه دوره مربوط به ها در هر ال

- 16/10(LWو در الین ) گرم 11/12- 03/12(، در الین کنترل)گرم HW)12/14 -31/14نگهداري تخم ها در الین

ط به نگهداري تخم با سیستم خنک کننده درجه سانتی گراد در اتاق مربو 18- 16تخم ها در دماي . بود) گرم24/10

، )روز 14- 8(2، گروه)7روز -0(1گروه تقسیم شدندگروه 3بر اساس طول دوره نگهداري، تخم ها به . نگهداري شدند

دماي انکوباسیون . تخم ها بعد از جمع آوري کامل، به دستگاه انکوباتور منتقل شدند.تقسیم شدند) روز21- 15(3گروه 

- 60درجه بود، همچنین رطوبت نسبی  5/37درجه سانتی گراد، و در سه روز آخر  7/37انکوباسیون  روز اول 14براي 

براي محاسبه تخم هاي . براي سه روز باقی مانده تا هچ شدن جوجه ها بود% 70روز اول انکوباسیون و  14براي % 65

پارامترهاي مربوط به هچ .ور مشخص شدبارور بعد از هچ شدن جوجه ها، تمامی تخم ها شکسته و تعداد تخم هاي بار

  :با استفاده از فرمول هاي زیر محاسبه شد

  

  

  :تجزیه و تحلیل آماري صفات در این مطالعه از فرمول زیر استفاده شدجهت 

yijk=µ+Li+Pj+ Li (Pj )+ eij

  ،)الین(امین جهت انتخاب iراثLiمیانگین صفت مورد نظر،µ، مشاهده مربوط به هر یک از صفات مورد مطالعهyijklکه 

Pj اثرj  دوره نگهداي تخم ها قبل از انکوباسیون، امینLi (Pj) :دوره، ×اثر متقابل الینeij  اثر باقیمانده می باشد، همچنین

  .استفاده شد SASجهت تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار 

نتایج



نکوباسیون و الین بر نرخ باروري و قابلیت  هچ شدن تخم ها و نتایج مربوط به اثرات دوره ذخیره سازي تخم ها قبل از ا

نشان داده شده  1تفاوت بین گروه هاي مربوط به دوره ذخیره سازي تخم ها و همچنین تفاوت بین الین ها در جدول

گروه  نتایج حاصل از بررسی اثر مدت زمان نگهداري تخم ها نشان می دهد که نرخ باروري در 1با توجه به جدول. است

دوم و سوم تفاوت معنی داري با همدیگر ندارند، در صورتی که گروه اول با هر دو گروه تفاوت معنی داري داشت

(P<0.05) . در هر سه گروه تفاوت معنی داري با همدیگر داشتند  1قابلیت هچ شدن تخم هاي بارور با توجه به جدول

(P<0.01) .تخم هاي بارور هم معنی دار بود اثر الین بر نرخ باروري، قابلیت هچ شدن(P<0.01) . همچنین اثر متقابل

 1با توجه به نتایج جدول . (P<0.01)بین دوره نگهداري و وزن تخم بر هچ شدن تخم هاي بارور نیز معنی دار  بود

م ها کاهش باالترین نرخ باروري و قابلیت هچ شدن تخم ها مربوط به گروه اول بود و با افزایش مدت زمان نگهداري تخ

و  LWو همچنین قابلیت هچ شدن در الین  Cو  HWهمچنین به استثناي گروه اول که نرخ باروري در الین . می یابد

HW  تفاوت معنی داري نداشتند در صورتی که در سایر گروه ها تفاوت بین الین ها معنی دار بود(P<0.01)  و الین

تفاوت هاي معنی داري بین گروه هاي مربوط به دوره  . را داشتکنترل باالترین نرخ باروري و قابلیت هچ شدن 

نگهداري تخم ها بر قابلیت هچ شدن تخم هاي بارور مشاهده شد که بیشترین درصد هچ شدن مربوط به دوره نگهداري 

صد باروري و کمترین در%) 13/88(با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، بیشترین نرخ باروري در الین کنترل.اول بود

و کمترین آن در الین %) 75/64(همچنین باالترین قابلیت هچ شدن تخم ها در الین کنترل. بود%) LW)33/71در الین 

HW)92/47 (%باال بودن نرخ باروري در الین . بودHW  و کمتر بودن قابلیت هچ شدن تخم ها در این الین ممکن است

  .  ن نسبت به الین هاي دیگر باشدبه دلیل افزایش تخم هاي دو زرده در این الی

  بحث و نتیجه گیري

اثر دوره ذخیره سازي و الین بر پارامترهاي قابلیت هچ شدن تخم هاي بلدرچین ژاپنی در مطالعه حاضر مورد بررسی 

ا این درصد ه. قابلیت هچ شدن تخم ها به طور معنی داري تحت تاثیر دوره ذخیره سازي تخم ها قرار گرفت.قرار گرفت 

به طور کلی، با افزایش دوره ذخیره سازي، . به ترتیب براي دوره نگهداري اول تا سوم  بود% 69/34، 97/51%، 62/81%

این نتایج مشابه با نتایج گزارش شده توسط سوسکوپس و . قابلیت هچ شدن تخم هاي بارور کاهش یافت

روز قبل از انکوباسیون منجر به کاهش  10- 8بود که گزارش کردند که دوره ذخیره سازي بیشتر از  )1991(تانپیپیات

گزارش کردند که تغییرات در ) 1988(به عالوه، سینیواسایا و راماپا). 5(قابلیت هچ شدن تخم هاي انکوبه شده می گردد

پارامتر مهم دیگري که در این تحقیق مورد  ).4(افتدروز ذخیره کردن اتفاق می  9قابلیت هچ شدن تخم هاي بارور بعد از 

بود که نشان % 33/71و % 13/88، %89/81به ترتیب  LWو  HW ،Cنرخ باروري در الین . بررسی قرار گرفت اثر بود

چنین ارتباطی . بیشتر بوده نرخ باروري افزایش یافته است LWکه وزن تخم ها نسبت به الین  HWمی دهددر الین 

با توجه به نتایج تحقیق حاضر، ). 2(بلدرچین هاي ژاپنی گزارش شده استدر ) 1985(وسط ساچدو و همکارانهمچنین ت

). 1(بود) 2002(باروري به طور معنی داري تحت تاثیر اثر الین  قرار گرفت  که این نتیجه متضاد با نتایج اسن و اوسلیک

در مطالعه حاضر نرخ هچ شدن تخم هاي . زمایشی باشداگرچه، این تضاد ممکن است در نتیجه تفاوت در طرح هاي آ

. بود%) 20/55(LWو %) C)75/64،  الین HW92/47%بارور در الین هاي مختلف به اینصورت بود که براي الین 

و  Cنسبت به الین  HWهمچنین با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، قابلیت هچ شدن تخم هاي بارور در الین 

LW  گزارش کردند که باالترین قابلیت هچ شدن در تخم هاي با وزن )1995(به طور مشابه، ساریا و سولی .یافتکاهش



در این مطالعه، قابلیت هچ شدن تخم هاي بارور به طور معنی داري در الین هاي مختلف ).3(گرم می باشد6/11حدود 

گزارش کرده اند که ) 1985(شابه، ساچدو و همکارانمتفاوت بود و بیشترین نرخ باروري در الین کنترل بود به طور م

بلدرچین ژاپنی  نسبت به گروه هاي با وزن )  گرم 0/11- 1/10(نرخ هچ شدن تخمهاي بارور در تخم هاي با وزن سنگین

به طور خالصه، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزایش دوره ذخیره سازي تخم ها ). 2(بیشتر است) گرم9/8-1/7(سبک

بهترین عملکرد براي .روز، قابلیت هچ شدن تخم هاي بارور را کاهش می دهد 7از انکوباسیون، به خصوص بعد از  قبل

نرخ باروري .روز بدست آمد 7نرخ باروري و قابلیت هچ شدن تخمهاي بارور براي تخم هاي نگهداري شده به مدت 

گرم بود،  02/12ه متوسط وزن تخم در این الین حدود بهینه و قابلیت هچ شدن تخم هاي بارور در تخم هایالین کنترل ک

. بدست آمد

  تاثیر الین و دوره ذخیره کردن تخم ها قبل از انکوباسیون بر باروري و قابلیت هچ شدن تخمهاي بلدرچین ژاپنی -1جدول

معنی دار نیست، : -
*

 :)P<0.05( ،:**)P <0.01( ،X،y ،z :مقادیر .يمقایسه بین الین هاي مختلف در داخل گروه مربوط به دوره ذخیره ساز

مقادیر داخل ستون ها که . مقایسه بین الین هاي مختلف: a, b، (P<0.05)داخل ستون ها که حرف مشترکی ندارند تفاوت معنی داري ندارند

  کل تخم ها  الین  دوره ذخیره کردن تخمها

  وزن تخم

  

  (%)باروري

قابلیت هچ 

  (%)شدن

  )وزر 7-1(گروه اول

  

HW87  08/0±12/14  
x

80/90  
y

56/73  

C  92  02/0±07/12
x

57/94  
x

39/92  

LW  93  04/0±16/10
y

57/79  
y

49/78  

07/12±05/0  272  کل
A

24/88  
A

62/81  

  )روز14- 8(گروه دوم

HW90  06/0±31/14
y

67/76  
z

44/44  

C  95  03/0±11/12
x

37/87  
x

00/60  

LW  94  06/0±24/10
z

15/69  
y

06/51  

18/12±06/0  279    کل
B

78/77  
B

97/51  

  )روز 21- 15(گروه سوم

HW88  06/0±16/14
y

00/75  
z

14/26  

C  91  02/0±03/12
x

71/85  
x

76/41  

LW  92  03/0±19/10
z

22/65  
y

87/35  

09/12±04/0  271    کل
B

28/75  
C

69/34  

  کل

HW265  04/0±2/14
b

89/81  
c

92/47  

C  278  01/0±08/12
a

13/88  
a

75/64  

LW  279  02/0±21/10
c

33/71  
b

20/55  

  08/56  12/1241/80±02/0  822    کل

  **  *        اثر دوره ذخیره سازي

  **  **        اثر الین

  **  -         الین×اثر دوره ذخیره سازي



مقادیر داخل ستون ها که . مقایسه مربوط به گروه هاي دوره ذخیره سازي: A, B, C، (P<0.05)حرف مشترکی ندارند تفاوت معنی داري ندارند

.(P<0.05)رف مشترکی ندارند تفاوت معنی داري ندارندح
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ABSTRACT

The current study was undertaken to examine the effect of selection for four week body weight and 
storage period of hatching eggs of Japanese quails on fertility and hatchability results. Divergent lines 
of Japanese quail (HW (selected line for high four week body weight and LW (selected line for low 
four week body weight)) derivate from a base random bred population over nine generations. A total 
of 822 eggs were obtained from 300 females quails of 3 lines, all at 13 weeks of age. Average of egg 
weight was 14.19, 10.2 and 12.02 in HW, C and LW, respectively. Based on storage period, eggs were 
divided into 3groups as group 1 (1-7 days), group 2 (8-14 days), group 3 (15-21 days). According to 
results of this research fertility and hatchability have a significant differences between the three lines 
(p≤0.01) and Hatchability significantly was affected by storage period (P<0.01). The influence of 
interaction between lines and storage period on hatchability of fertile eggs rates was found significant 
(P<0.01) and the highest percentage was related to group1 and control line. The lowest percentage of 
hatchability was in HW and group 3. Results of this study concluded that extended storage of Japanese 
quail eggs before incubation, especially after 7 days; result in decreases in hatchability of fertile eggs. 
Optimum fertility rate, hatchability of fertile eggs rate were observed in eggs of control line that stored 
for 7 days.
Key Words: Divergent selection- storage period- reproductive traits-Japanese quail.


