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 بررسی خصوصيات الشه و فراسنجه های خونی در 
الین های مختلف بلدرچين ژاپنی  

چكيد ه
عدم اطالع از تغييرات فيزيولوژيكی ناشی از انتخاب، بروز اختالالت رفتاری، فيزيولوژيكی وايمونولوژيكی را در گونه های تحت انتخاب 
افزايش داده اس�ت. اين تحقيق به منظور بررس�ی تاثير انتخاب واگرا بر صفات وزن 4 هفتگی، اجزاي الش�ه و فرانس�جه های خونی در 
بلدرچين ژاپنی انجام گرديد. الين های مختلف بلدرچين اعم از الين س�نگين وزن )HW(، س�بك وزن )LW( و ش�اهد در طی 7 نسل 
انتخاب برای صفت وزن 4 هفتگی ايجاد شدند. بلدرچين ها در هر سه الين در دو سن 32 و 42 روزگی خونگيری، كشتار و  تفكيك الشه 
ش�دند. مقايس�ه وزن بدن بلدرچين ها در گروه های شاهد و HW در طول دوره نشان داد كه جنس های نر و ماده در اين دو گروه تفاوت 
معنی داری با يكديگر ندارد. ليكن در الين LW بلدرچين های ماده از س�ن 24 روزگی به طور معنی داری س�نگين تر از بلدرچين های نر 
بودند. تفاوت های گس�ترده ای در الگوی رش�د الين ها در هريك از سه گروه مشاهده گرديد. وزن الشه، سينه، ران و قلب بلدرچين های 
الين HW به طور معنی داری بيش�تر از الين LW بود. عالوه بر اين س�طح كلس�ترول خون بلدرچين های الين HW به طور معنی داری 
بيش�تر از بلدرچين های الين LW و گروه ش�اهد بود )p >0/05(. نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه انتخاب واگرا در كوتاه مدت منجر به 
تغيير الگوی رش�د و اجزای الش�ه در بلدرچين ها خواهد شد، به منظور پيشگيری از اثرات جانبی نامطلوب ناشی از انتخاب در بلدرچين 

ژاپنی، توصيه می شود تغييرات ايجاد شده در الگوی رشد پرنده ها نيز در برنامه انتخاب لحاظ گردد.
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Carcass composition and blood parameters of different Japanese quail lines
By: H. Beiki, MSc Student of Department of Animal Science, University college of Agriculture and Natural -Resources, 
University of Tehran, Karaj, Iran (Corresponding Author,Tel: +989352802482) and A. Pakdel and M. Moradi-
shahrbabak, Members of Board Scientific Department of Animal Science, University College of Agriculture and 
Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
Inattention to physiological changes due to selection, have increased the risk of behavioral, physiological and 
immunological syndromes in the species under selection. The current study was conducted to determine the effect of 
divergent selection for 4-wk body weigh on carcass composition and blood parameters in Japanese quail. Within seven 
generation different quail lines including two divergently selected lines for high and low 4-wk body weight (HW and 
LW respectively) and a control line (C) were generated. The blood samples were collected from birds randomly chosen 
from each line at 32 and 42 day of age, and then birds were slaughtered for carcass compartments and visceral organs 
comparisons. Although the female quails in LW line were heavier than males (P<0.05) from 24 day of age hereafter, 
however, the results of current study indicated that there was no significant difference between male and females body 
weight in HW and C lines during the growth period. The growth pattern of three line were significantly different The 
birds in HW line showed heavier carcass, breast, thigh and heart weight than the LW line (P<.05). Moreover the plasma 
cholesterol level of the birds in HW line were higher than that in LW and control lines (P<.05) (P<.05). ،The results 
current study indicated that at short term, divergent selection for 4 week body weight can change the growth pattern and 
the carcass compartments of the selected birds. To avoid of undesirable side effects due to selection in Japanese quails 
it is recommended to consider the growth pattern changes of the selected birds in the breeding selection strategies.
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مقد مه
در طی فرایند تكامل در طبيعت، حيوانات با شایس��تگی بيش��تر، سهم 
ژنتيكی بيش��تری نيز در ایجاد نسل بعد دارند و در نتيجه ژن های مرتبط با 
شایس��تگی بيش��تر )نظير ژن های مرتبط با سالمت، توليدمثل، طول عمر و 
غيره(، در جامعه جایگزین ژن های نا مطلوب شده اند. بنابر تئوری تخصيص 
منابع )3( زمانی كه منابع در دسترس حيوان محدود شود، بين صفات برای 
تخصيص منابع مصالحه بوجود می آید. لذا حيواناتی كه تحت انتخاب ژنتيكی 
قرار گرفته اند به دليل تاكيد بيش��تر انتخاب ب��ر صفات عملكردی و تاكيد 
كمتر بر روی صفات مرتبط با شایس��تگی به مرور زمان بيش��تر در معرض 
خطرات ناشی از مشكالت رفتاری، فيزیولوژیكی وایمونولوژیكی قرار خواهند 
گرفت )3(. به منظور لحاظ نمودن اینگونه صفات در ش��اخص انتخاب الزم 
اس��ت از پس زمينه فيزیولوژیكی صفات مختلف اطالع كافی داش��ته باشيم 
چراكه عدم اطالع از تغييرات فيزیولوژیكی ناش��ي از انتخاب، اصالح نژاد را 
ب��ه فرایندی كور كورانه مبدل می كند )5(. از طرفی اطالع از پش��توانه هاي 
فيزیولوژی��ک و بيولوژیك��ی صفات امكان درک، پي��ش بيني و جلوگيري از 
اث��رات جانبي نامطلوب انتخ��اب را در اختيار متخصصي��ن اصالح نژاد قرار 
خواهد داد. تغييرات ایجاد شده در عملكرد توليدمثلی)1 ،2(، تركيبات الشه 
)12(، بافت های حمایتی بدن )4، 15، 21، 22( بلدرچين هاي ژاپني بيانگر 
ل��زوم توجه به این تغيي��رات در اهداف اصالح نژادی به منظور پيش��گيری 
از اث��رات نامطلوب ناش��ی از انتخاب بر روی صفات رفت��اری، فيزیولوژیكی 
وایمنولوژیكی نظير آنچه كه در سایر گونه ها مثل جوجه گوشتی، گاو شيری 

و بوقلمون گزارش شده است، می باشد )8(. با توجه به این مطلب كه انتخاب 
در جه��ت افزایش نرخ رش��د و افزایش وزن در بلدرچي��ن ژاپنی به ویژه در 
ایران در مراحل ابتدایی كار قرار دارد الزم است به منظور پيشگيری از اثرات 
جانبی و نامطلوب ناش��ی از انتخاب بررس��ی كاملی در خصوص ارتباط بين 
صفات مرتبط با رش��د و صفات مرتبط با شایستگی، تركيب الشه و غيره در 
هر یک از س��ه الین شاهد، HW وLW  صورت گيرد. هدف از این تحقيق 
بررس��ي تغييرات ایجاد ش��ده در الگوی رشد، اجزاء الش��ه و فراسنجه های 
خون��ی در بلدرچين های ژاپن��ی در اثر انتخاب كوتاه م��دت براي افزایش یا 

كاهش وزن 4 هفتگی می باشد.

مواد  و روش ها
در این تحقيق از یک گروه شاهد و دو شبه الین بلدرچين ژاپنی كه به 
مدت 7 نسل و به صورت واگرا در جهت افزایش و كاهش وزن 4 هفتگی )به 
ترتيب الین های HW و LW( انتخاب ش��ده بودند استفاده گردید. تعداد 
450 تخم از هر ش��به الین جمع آوری و حداكثر پس از 4 روز نگهداری در 
دمای 22 درجه س��انتيگراد به دس��تگاه جوجه گير منتقل گردید. در زمان 
جوجه درآوری تعداد 134 پرنده از ش��به الین HW، 239 پرنده از ش��به 
الین LW و 201 پرنده از گروه شاهد انتخاب و پس از وزن كشی به صورت 
گروهی به روی بس��تر انتقال داده ش��د. جوجه ها از روز اول  بروی بس��تر و 
تحت ش��رایط كنترل ش��ده از نظر دما و تهویه قرار گرفت��ه و جيره غذایی 
آن ها بر اس��اس احتياجات ذكر ش��ده در NRC )1994( تهيه و در اختيار 
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آن ها قرار داده ش��د. بلدرچين ها از سن س��ه روزگی شماره بال خورده و از 
س��ن 4 روزگی وزن كش��ی آن ها آغاز گردید. وزن كشی بلدرچين ها در طی 
این آزمایش به صورت انفرادی و تا س��ن 21 روزگی به صورت روزانه انجام  
گرفت و از این دوره س��نی به بعد وز ن كش��ی فقط در سنين 24، 28، 32، 

35 و 42 روزگی صورت گرفت.
ب��ه منظ��ور بررس��ی و توصيف الگوی رش��د بلدرچين ه��ای 3 گروه از 
پارامترهای تابع ریچارد )Richards، 1959( اس��تفاده گردید كه ش��كل 

كلی این تابع به شرح زیر می باشد.

در ای��ن م��دل n< ، n≠0-1 و k<0 اس��ت، Yt وزن پرن��ده در س��ن 
 b، ،به س��مت   مي��ل می كند t وزن بل��وغ جس��می هنگام��ی كه t، A
"k و n ني��ز پارامتره��ای مدل می باش��ند. داده ها با اس��تفاده از ن��رم افزار
)version 8/2( SAS و توسط PROC NLIN تجزیه گردیدند )16(.

تعداد 40 قطعه بلدرچين از هر یک از الین های HW، LW و ش��اهد 
در س��ن 32 و 42 روزگ��ی به ص��ورت تصادفی انتخاب و ب��ه منظور یافتن 
ش��اخصي براي بهبود نس��بت وزن س��ينه به كل الش��ه، عمق سينه آن ها 
توس��ط س��وزن مدرج و كوليس اندازه گيری گردید. بلدرچين های انتخابی 
پس از وزن كش��ی و اعمال 3 س��اعت گرس��نگی به منظور تخليه دس��تگاه 
گوارش، خونگيری و كش��تار گردیدند. به منظور اندازه گيری فراسنجه های 
خونی هماتوكریت، هموگلوبين، كلس��ترول و تری گليسرید از ورید گردنی  
بلدرچين ه��ا  خونگيری به عمل آمد. س��پس بلدرچين ها كش��تار و پركنی 
ش��ده و وزن الشه )ش��كم پر(، چربی حفره بطنی، كبد، سنگدان، بيضه ها و 
تخمدان ها برای هر پرنده به صورت انفرادی اندازه گيری ش��د. سپس اجزاء 
ران و س��ينه از الشه تفكيک و توزین گردیدند. پس از كشتار طول و عرض 
س��ينه با دقت 1 ميليمتر اندازه گيری گردید. داده ها با اس��تفاده از نرم افزار 

)version 8/2( SAS و رویه ANOVA تجزیه گردیدند )16(.

نتايج
وزن بدن: الگوی رش��د بلدرچين ها در ش��كل 1 نشان داده شده است. 
بي��ن دو جن��س در الی��ن HW و گروه ش��اهد در كل دوره رش��د تفاوت 
معنی داری از لحاظ وزن بدن مالحظه نش��د. ليكن در الین LW و از س��ن 
24 روزگی بلدرچين های ماده به طور معنی داری وزن بيش��تری نس��بت به 

.)p >0/05( بلدرچين های نر از خود نشان دادند
از س��ن 4 روزگی تا پایان دوره رش��د وزن بدن بلدرچين های ماده در  
الی��ن HW بيش��تر از الین LW بود، اما تف��اوت بلدرچين های ماده الین 
HW و گروه ش��اهد از س��ن 4 هفتگی آغاز گردید )p >0/05(. از س��ن 6 
روزگی تا پایان دوره رش��د وزن بدن بلدرچين های نر الین HW بيش��تر از 
الین LW بود اما تفاوت بلدرچين های نر الین HW و گروه ش��اهد از سن 
24 روزگی آغاز گردید )p >0/05(. این نتایج بيان می كنند كه الگوی رشد 

در الین LW بيشتر از الین HW تحت تاثير انتخاب قرار گرفته است.
اطالعات حاصل از تفكيک الشه در دو سن 32 و 41 روزگی به ترتيب 

در جداول شماره 1 و 2 آورده شده است.
وزن و ب�ازده الش�ه: وزن الش��ه بلدرچين های ماده در گروه ش��اهد 
در س��نين 32 و 42 روزگی نس��بت به بلدرچين های نر به طور معنی داری 
بيش��تر اس��ت )p >0/05(. بلدرچين های نر و ماده الین HW نيز به طور 
 LW  معنی داری الش��ه بزرگتری نس��بت به بلدرچين های مشابه در الین
و گروه ش��اهد در این س��نين  تولي��د نمودن��د )p >0/05(. بلدرچين های 
م��اده الین LW در س��ن 42 روزگی الش��ه س��بک تری نس��بت به گروه 
ش��اهد داش��تند )p >0/05(. ای��ن در حالی اس��ت ك��ه در بلدرچين های 
 ن��ر این الی��ن ای��ن تف��اوت در س��ن 32 روزگی ني��ز قابل مالحظ��ه بود 
)p >0/05(. در هر سه گروه بازده الشه )نسبت وزن مجموع ران و سينه به 
وزن الش��ه( بلدرچين های نر و ماده تفاوت معنی داری با یكدیگر نداش��ت. 
در س��ن 42 روزگی بازده الش��ه بلدرچين های الی��ن HW )نر و ماده( به 
طور معنی داری بيش��تر از بلدرچين های مشابه در گروه شاهد بود)0/05< 
p(، همچنين در این س��ن بازده الشه بلدرچين های الین LW )نر و ماده( 
به طور معنی داری كمتر از بلدرچين های مشابه در گروه شاهد)نر و ماده( 

.)p >0/01( بود
طول و عرض س�ينه: عرض س��ينه بلدرچين های ماده الین LW در 
سن 42 روزگی نسبت به بلدرچين های نر این الین به طور قابل مالحظه ای 
بيش��تر بود )p >0/05(، كه با توجه به باالتر بودن وزن بدن بلدرچين های 
ماده در مقایسه با بلدرچين های نر این تفاوت قابل توجيه است. طول سينه 
در الین HW )نر و ماده( و  در سن 32 روزگی به طور معنی داری بيشتر از 
بلدرچين های الین LW بود )p >0/05(. این در حالی است كه این تفاوت 

در سن 42 روزگی معنی دار نبود. 
وزن ران: بلدرچين ه��ای ن��ر و ماده الین HW به ط��ور معنی داری 

شكل 1 – منحنی های رشد الين ها به تفكيك جنس: الف( جنس ماده ب( جنس نر

بررسي خصوصيات الشه ...
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دارای وزن ران بيش��تری نسبت به بلدرچين های الین LW و گروه شاهد 
 LW بلدرچين های نر الین .)p >0/05( در سنين 32 و 42 روزگی بودند
)س��ن 32 و 42 روزگی( به طور قابل مالحظه ای وزن ران كمتری نس��بت 
به گروه ش��اهد داشتند )p >0/05(، این تفاوت در بلدرچين های ماده این 

 .)p >0/05( الین تنها در سن 42 روزگی قابل مالحظه بود
وزن چربی حفره بطنی: با توجه به آنكه در سن 32 روزگی بلدرچين ها 
هنوز به بلوغ جنس��ی نرسيده اند، لذا ميزان چربی حفره بطنی آن ها بسيار 
ناچيز بود، به همين دليل این صفت تنها در س��ن 42 روزگی اندازه گيری 
گردی��د و نتایج حاصل از این تحقيق نش��ان داد كه  بي��ن بلدرچين ها در 
درون و بين الین ها تفاوت قابل مالحظه ای از نظر وزن چربی حفره بطنی 

وجود ندارد.
وزن قلب، ريه و كبد: وزن قلب بلدرچين های الین HW در سنين 
32 و 42 روزگی در مقایسه با  بلدرچين های الین LW به طور معنی داری 
 LW همچنين وزن قل��ب بلدرچين های نر الین .)p >0/05( بيش��تر بود

در همين س��ن در مقایسه با بلدرچين های مشابه در گروه شاهد كمتر بود 
)p >0/05(. ای��ن تفاوت ها نش��ان دهنده این مطلب اس��ت كه انتخاب در 
جهت افزایش وزن  منجر به افزایش قابل مالحظه ای در وزن قلب نيز شده 
اس��ت. بلدرچين های ماده در هر سه گروه HW، LW و شاهد در مقایسه 
ب��ا بلدرچي��ن های نر دارای وزن كبد بيش��تری در س��ن 42 روزگی بودند 
)p >0/05(. وزن قل��ب بلدرچي��ن ها در الی��ن HW تفاوت قابل مالحظه 
ای با الین LW در س��نين مختلف از خود نش��ان داد. همچنين وزن قلب 
بلدرچين های شاهد در مقایسه با الین LW بيشتر بود. در خصوص ریه ها 
تنها بلدرچين های ماده گروه شاهد تفاوت قابل مالحظه ای با بلدرچين های 

مشابه در گروه LW از خود نشان دادند و سایر تفاوت ها معنی دار نبود.
دس�تگاه گ�وارش: بلدرچي��ن های م��اده الین HW در مقایس��ه با 
بلدرچين های نر این الین از وزن روده كوچک بيشتری در سنين 32 و 42 
روزگی برخوردار بودند )p >0/05(. بلدرچين های الین HW در مقایس��ه 
با الین LW )سن 32 و 42 روزگی( به طور معنی داری وزن روده كوچک 

شاهدHWLWالين

نرمادهنرمادهنرمادهجنس

a189/31±13/9 A161/5±24/4*b140/25±18 B176/33±15/4 c166/69±17/8 C§21/5±194/31وزن بدن )گرم(

)cm ( 0/16±1/45عمق سينه a1/45±0/19 A1/29±0/19* bc1/16±0/15 B1/36±0/16 ac1/33±0/14 C

a 162/29±15/2 A141/85±20/4*bc120/25±19 B151/64±15/6 bc146/64±15 C 17/9±169/14وزن الشه )گرم(

a30/29±4/4 A25/11±4*bc21/34±4/2 B27/19±3/1 bc25/5±4 C 4/5±29/7وزن ران ) گرم(

a1/3±0/2 A1/03±0/2 bc0/93±0/2 BC1/18±/1 ac1/2±0/2 AD 0/2±1/2وزن قلب )گرم(

a1/3±0/2 A2/01±0/5 a2/01±0/4 A2/24±0/3 a2/19±0/4 A 0/4±2/22وزن ریه ) گرم(

a4/32±0/5 A4/21±0/7*ac3/45±0/6 BC4/04±1 bc4/18±0/3 AD 0/8±4/71وزن كبد ) گرم(

a6/83±1/3 A6/43±1*bc5/55±1/3 BC7/29±1/2 ac7/18±1/2 AD* 1/6±7/81وزن روده كوچک

a0/71±0/14 A0/9±0/9 a0/59±0/1 BC0/86±0/2*a0/68±0/1 AD*0/13±0/8وزن پيش معده

a4/28±0/4 A4/31±0/5*bc3/76±0/5 BC4/92±0/7*ad4/29±0/5 AD*0/7±5/07وزن سنگدان

a44/13±4/6 A38/11 ±6/4*bc32/5±4/8 B44/31±5/1*ad40/6±4/2 C*6/5±45/13وزن سينه )گرم(

)cm(0/2±6/7طول سينه a5/99±0/2 A5/72±0/3 bc5/59±0/2 BC5/91±0/4 ac5/72±0/3 BC

a4/24±0/2 A4/11±0/2 a3/93±0/3 AB4/25±0/3 a4/32±0/7 AC 0/4±4/27عرض سينه

-a-0/12±0/05 bc-0/16±0/1 ac 0/1±0/2وزن تخمدان ها

A-0/3±0/2 BC-0/56±0/3 AD 0/4±0/7-وزن بيضه ها)گرم(

a45/9±3/2 A44/5±1/7 ac44/9±3/8 A47/16±3/8 bd45/8±2/3 A 2/8±44/67بازده الشه )درصد(

جدول 1 - اطالعات حاصل از تفكيك الشه بلدرچين ها در سن 32 روزگی

§از حروف بزرگ و كوچك به ترتيب برای مقايسه جنس نر و ماده در بين الين ها استفاده شده است، ميانگين هايی كه با حروف متفاوت نشان داده شده اند 

دارای تفاوت معنی دار )p >0/05( با يكديگر می باشند.
*وجود تفاوت معنی دار بين دو جنس در الين مورد نظر
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شاهدHWLWالين

نرمادهنرمادهنرمادهجنس

a219/55±22/8 A192/23±20/2*bc173/89±16/3 B219/12±19/1 ad201/22±21/9 C§22/2±229/16وزن بدن )گرم(

)cm ( 0/15±1/87عمق سينه a1/79±0/15 A1/57±0/1 b1/58±0/1 BC1/72±0/1 c1/75±0/1 AD

a174/75±16/5 A146/17±15/4*b133/7±14/7 B167/47±15/3 c158/83±15/9 C 13±179/73وزن الشه )گرم(

a35/63±7/3 A27/99±3/1 b26/8±3 BC32/58±3 c30/53±4 BC 3±35/23وزن ران ) گرم(

a1/83±0/38 A1/33±0/1 bc1/29±0/1 BC1/57±0/3 ad1/61±0/4 AD 0/3±1/73وزن قلب )گرم(

a2/27±0/52 A2/01±0/4 bc1/85±0/5 BC2/38±0/6 ad2/17±0/4 AC 0/2±2/25وزن ریه ) گرم(

a4/34±0/82 A3/97±0/7*bc3/34±0/6 BC5/07±1/3 ad*3/89±0/8 AC*1±5/15وزن كبد ) گرم(

a6/55±1/4 A5/78±1/4 bc5/05±0/7 BC6/38±1/8 bc5/52±1/3 AD*2/1±7/9وزن روده كوچک

a0/78±0/1 A0/81±0/1*a0/67±0/07 BC1/04±0/6 a0/66±0/1 AD 0/2±0/88وزن پيش معده

a4/3±0/5 A4/46±0/7*a3/74±0/4 BC4/62±1/1 a4/13±0/8 AC*0/7±5/04وزن سنگدان

a1/39±1/2 A1/16±0/7 a1/02±0/8 A1/4±1/2 a1/05±0/7 A 1/1±1/65وزن چربی حفره بطنی

a51/79±6/9 A44/18±4/4*b40/54±3/4 B49/96±11/1 c47/08±4/9 C 5/5±56/4وزن سينه )گرم(

)cm(0/6±5/64طول سينه a5/78±0/6 A 5/37±0/5 a5/49±0/3 A5/63±0/5 a5/71±0/5 A

a4/5±0/4 A4/32±0/27*ac4/09±0/22 BC4/22 ±0/8 bc4/32±0/4 AC 0/4±4/69عرض سينه

-a-0/32 ±0/2 a-0/36±0/2 a 0/3±0/47وزن تخمدان ها

A-1/39±1/3 AC-1/94±1/2 A 1/1±2/21-وزن بيضه ها)گرم(

a50/34±4/3 A49/4±2/3 b50/65±2/9 B49/35±7/5 c49/26±2/7 C 2/2±51بازده الشه )درصد(

جدول 2 - اطالعات حاصل از تفكيك الشه بلدرچين ها در سن 42 روزگی

§از حروف بزرگ و كوچك به ترتيب برای مقايسه جنس نر و ماده در بين الين ها استفاده شده است، ميانگين هايی كه با حروف متفاوت نشان داده شده اند 

دارای تفاوت معنی دار )p >0/05( با يكديگر می باشند.
*وجود تفاوت معنی دار بين دو جنس در الين مورد نظر

بيشتری دارند )p >0/05(. در الین های HW و LW بلدرچين های ماده 
 .)p >0/05( در مقایس��ه بلدرچين های نر وزن سنگدان بيش��تری داشتند
همچنين وزن سنگدان بلدرچين های نر الین HW )سن 32 و 42 روزگی( 
به طور معنی داری بيش��تر از بلدرچين های مش��ابه در الین LW می باشد 
)p >0/05(. در گروه كنترل، بلدرچين های ماده )سن 32 و 42 روزگی( به 
طور معنی داری پيش معده سنگين تری نسبت به بلدرچين های نر داشتند 
)p >0/05(. بلدرچين های نر الین HW )س��ن 32 و 42 روزگی( به طور 
معنی داری وزن پيش معده بيشتری نسبت به بلدرچين های مشابه در الین 

.)p >0/05( داشتند LW
 HW دس�تگاه توليد مثلی: در س��ن 32 روزگی بلدرچين های الین
 ،.)p >0/05( وزن بيضه و تخمدان بيش��تری داشتند LW نس��بت به الین
اما این تفاوت در س��ن 42 روزگی معنی دار نبود. در س��ن 32 روزگی نيز 
 وزن بيض��ه ه��ای الین LW به طور معنی داری كمت��ر از گروه كنترل بود 

)p >0/05( اما این تفاوت نيز در سن 42 روزگی معنی دار نبود. 
فراس�نجه های خون�ی: مي��زان فراس��نجه های خون��ی هماتوكریت، 
هموگلوبين، كلس��ترول و تری گليسرید الین های مختلف در شكل 2 نشان 
داده شده است. همانطور كه در این شكل نيز مالحظه می شود به طور كلی 
با افزایش سن ميزان فراسنجه های خونی افزایش می یابد كه این افزایش در 
فراس��نجه های هماتوكریت، هموگلوبين و كلس��ترول معنی دار بود )0/01< 
p(. به منظور مقایس��ه فراس��نجه های خونی الین ها با یكدیگر، ميزان این 
فراس��نجه ها در س��ن 42 روزگی به تفكيک الین و در ش��كل 3 آورده شده 

است.
س��طح كلس��ترول خون بلدرچين های الین HW به طور معنی داری 
 .)P> 0/05( و گروه ش��اهد می باش��د LW بيش��تر از بلدرچين های الین
اما بين س��ه گروه از نظر س��ایر فرانسجه ها )هماتوكریت، هموگلوبين و تری 
گليسرید( تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج حاصل از مقایسه جنس ها 

بررسي خصوصيات الشه ...
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نيز نش��ان داد كه سطح كلسترول، هموگلوبين و هماتوكریت بلدرچين های 
نر و ماده در س��ن 42 روزگی مش��ابه می باش��د. ليكن بلدرچين های ماده 
به طور معنی داری دارای س��طح تری گليس��رید خون بيش��تری نسبت به 
بلدرچي��ن های نر بودند كه علت ای��ن امر را می توان به آغاز تخم گذاری در 

این جنس مربوط دانست.

بحث
نتایج حاصل از این تحقيق نش��ان داد كه الگوی رش��د بلدرچين های 
ن��ر و ماده در الین های مختلف در نتيجه انتخاب واگرا برای وزن 4 هفتگی 
تح��ت تاثي��ر قرار گرفته اس��ت كه این مي��زان در الی��ن LW ملموس تر 
می باشد. این نتایج با نتایج Hyankova و همكاران )2001( مغایرت دارد. 
Hyankova و همكاران )2001( گزارش كردند كه پس از 6 نسل انتخاب 
واگرا برای وزن 4 هفتگی، الگوی رشد در بلدرچين های نر و ماده الین های 

تحت انتخاب و گروه شاهد تقریباً مشابه می باشد 
در جوجه های گوش��تی وزن جنس نر بيش��تر از جن��س ماده گزارش 

شده است. ليكن در بلدرچين های ژاپنی ماده ها سنگين تر از نرها می باشند 
ك��ه این تفاوت در حدود س��ن 3 تا 4 هفتگی آش��كار می گردد. این تفاوت 
بي��ن دو جنس به طور اساس��ی مرتبط با وزن بيش��تر تخمدان ها و كبد در 
جنس ماده می باش��د )12(. در این تحقيق بازده الشه )نسبت وزن مجموع 
ران و س��ينه به وزن الش��ه( درهریک از س��ه گروه بلدرچين های نر و ماده 
تف��اوت معنی داری با هم نداش��ت. ليكن بر اس��اس مطالعات صورت گرفته 
توسط س��ایر محققين بازده الش��ه بلدرچين های نر بيشتر از ماده می باشد 
)4(. Tserveini-Gousi و Yannakopoulos )1986( گزارش كردند 
كه بازده الش��ه بيش��تر در جنس نر ممكن اس��ت مرتبط با وزن كمتر كبد 
 و دس��تگاه گ��وارش در این جن��س باش��د. Caron )1990( عالوه بر علل 
ف��وق الذكر اختالف ناش��ی از وزن كبد، تخم ه��ا و تخمدان ها را در جنس 
ماده از علل بيش��تر بودن بازده الشه در جنس نر گزارش كردند. Oguz و 
همكاران )1996( گزارش كردند كه علی رغم باالتر بودن وزن الش��ه الین 
HW در مقایس��ه با ش��اهد بازده الش��ه در هر دو الین و ه��ر دو جنس با 
یكدیگر مش��ابه ب��ود. Abplanalp و Collins )1963( تفاوت بين وزن 

شكل 3 -  ميزان فراسنجه های خونی الين های تحت انتخاب و گروه شاهد در سن 42 روزگی يكسان نبودن حروف )a,b( بيانگر وجود تفاوت 

معنی دار )p >0/01( بين الين ها می باشد

شكل 2 -  مقايسه فراسنجه های خونی در الين های تحت انتخاب و گروه شاهد در سنين 32 و 42 روزگی، يكسان نبودن حروف )a,b( بيانگر وجود 

تفاوت معنی دار )p >0/01( بين دو سن می باشد.
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الشه و كل وزن بدن را مورد بررسی قرار داده و گزارش كردند كه در جنس 
نر، حدود 25 درصد از تفاوت بين وزن الشه و وزن كل بدن می تواند ناشی 
از مجموعه وزن كبد و بيضه ها باشد و در ماده ها نيز در حدود 45 درصد از 

این تفاوت، مرتبط با وزن كبد و تخمدان ها و تخم ها می باشد. 
ران و س��ينه ارزش��مندترین قس��مت های الش��ه بلدرچين می باشند. 
افزای��ش وزن ران و س��ينه همراه با افزایش وزن الش��ه، مطلوب می باش��د. 
 نتایج حاصل از این تحقيق نش��ان داد كه بلدرچين های الین HW به طور 
 معنی داری وزن ران و سينه بيشتری نسبت به بلدرچين های الین LW دارند 
هم��كاران  و   Oguz و   )Tserreini-Gousi 1986( )p  >05/0(
)1996( وزن و ارتف��اع س��ينه و همچنين وزن و ابع��اد ران )طول و عرض( 
 را در بلدرچين های گروه HW نس��بت به گروه شاهد بيشتر گزارش كردند 
 Yannakopoulos و Tserreini-Gousi این نتایج با نتایج .)p >0/01(
)1986( و همچنين Oguz و همكاران )1996( مغایرت دارد، آن ها گزارش 
كردند كه بين دو جنس از نظر ابعاد سينه تفاوت معنی داری وجود ندارد. 

در جوجه های گوش��تی، در بين دو جنس از لحاظ تركيب الشه تفاوت 
قابل مالحظه ای وجود دارد. ميزان چربی ش��كمی در جوجه های گوش��تی 
ماده بيش��تر از نرها می باش��د و این تفاوت در زمان بلوغ جنس��ی افزایش 
می یاب��د )10(. در ای��ن تحقيق بين دو جن��س در درون الین ها و نيز بين 
الین ه��ا تفاوت معنی داری از نظر چربی حفره بطنی مالحظه نش��د، این در 
حالی اس��ت كه نتایج مطالعات صورت گرفته نشان ميدهد كه انتخاب برای 
افزای��ش وزن 4 هفتگ��ی در بلدرچين ژاپنی منجر ب��ه افزایش چربی حفره 
بطن��ی می گ��ردد )18 ،12 ،4(. Caron و هم��كاران )1990( و Tolle و 
همكاران )1991( با انجام تجزیه در سنين 35 و 45 روزگی مالحظه كردند 
 ك��ه چربی حف��ره بطنی در الین های انتخابی، در جنس ماده بيش��تر از نر 
می باش��د. Sadjadi و همكاران )1980( گ��زارش كردند كه چربی حفره 
 )1990( Marks .بطنی در الین ش��اهد در جنس نر بيش��تر از ماده ب��ود
گ��زارش كرد كه انتخاب برای افزایش وزن در بلدرچين های ژاپنی منجر به 
افزایش ذخيره چربی حف��ره بطنی در بلدرچين های نر می گردد. Oguz و 
همكاران )1996( بلدرچين ها را در سن 42 روزگی كشتار نموده و گزارش 
كردن��د ك��ه ميزان چربی حفره بطن��ی در الین HW به ط��ور معنی داری 
بيش��تر از الین ش��اهد می باش��د آن ها همچنين ميزان چربی حفره بطنی 
را در بلدرچين ه��ای نر الین HW بيش��تر از بلدرچين ه��ای ماده گزارش 
نمودن��د، اما در آزمایش آن ها در گروه ش��اهد بي��ن دوجنس از نظر چربی 
حفره بطنی تفاوت چندانی وجود نداش��ت، آن ها گزارش نمودند كه تفاوت 
بين دو جنس از لحاظ چربی حفره بطنی در ز مان بلوغ جنس��ی به مراتب 

بيشتر می باشد. 
كبد ارگان اصلی س��نتز چرب��ی در طيور می باش��د. در تحقيق صورت 
گرفت��ه توس��ط ابپالنال��پ و Collins )1963( و Maeda و هم��كاران 
)1986( مالحظه ش��د كه  بلدرچين های ماده وزن كبد بيشتری نسبت به 
بلدرچين ه��ای نر دارند. ليكن در تحقي��ق حاضر وزن كبد در بلدرچين های 
نر الین HW )س��ن 32 و 42 روزگی( به طور قابل مالحظه ای بيش��تر از 
بلدرچين های الین LW بود )p >0/05(. این نتایج با نتایج سایر مطالعات 

انجام شده مشابه می باشد )10، 21(. 
بيشتر بودن وزن بيضه و تخمدان در الین HW نسبت به LW و كمتر 
بودن وزن بيضه ها در الین LW نس��بت به گروه شاهد نشان دهنده این امر 

است كه بلدرچين های الین HW زودتر از الین LW و بلدرچين های الین 
LW  دیرتر از گروه ش��اهد به بلوغ جنس��ی خود دس��ت می یابند. ليكن در 
س��ن 42 روزگی بلدرچين های الین LW نيز به بلوغ جنسی رسيده لذا در 
این س��ن بين الین ها تفاوتی از نظ��ر وزن بيضه ها و تخمدان ها وجود ندارد. 
 HW بر اس��اس مطالعات انجام شده وزن بيضه ها در بلدرچين های نر الین

سنگين تر از الین شاهد می باشد )6، 11، 13(.
وقوع بيماری های قلبی  در انس��ان به ميزان زیادی با س��طح كلسترول 
و اس��يدهای چرب دریافتی مرتبط می باش��د )19(. لذا در س��ال های اخير 
تالش های زیادی به منظور تعدیل س��طح كلس��ترول و اسيدهای چرب در 
محصوالت طيور انجام شده است )20(. Salma و همكاران )2007( ارتباط 
مثبتی بين س��طح كلس��ترول خ��ون و بافت )ران و س��ينه( در جوجه های 
گوش��تی گزارش كردن��د. Musa و همكاران )2006( گ��زارش كردند كه 
س��طح كلسترول خون در جوجه های گوشتی كه بازده الشه بيشتری دارند، 
بيشتر از جوجه های چاق می باشد، اما در این جوجه ها بين دو جنس تفاوت 
معنی داری از نظر س��طح كلس��ترول و تری گليس��رید خون وج��ود ندارد. 
همچني��ن آن ها گزارش نمودند كه درجوجه های چاق، جنس نر ميزان تری 
گليس��رید خون بيش��تری نس��بت به جنس ماده دارد، اما از نظر كلسترول 
بي��ن دو جنس تف��اوت معنی داری وجود ن��دارد. در مطالعه حاضر با وجود 
این كه بلدرچين های ماده س��طح تری گليس��رید خون بيش��تری نسبت به 
بلدرچين های نر داشتند، اما سطح كلسترول، هموگلوبين و هماتوكریت در 
بلدرچين های دو جنس تقریبا یكس��ان ب��ود. Soften و همكاران )1973( 
مي��زان هماتوكری��ت را بلدرچين های نر و ماده یكس��ان گ��زارش نمودند. 
همچني��ن آن ها گزارش كردند كه بلدرچين های نر نس��بت به ماده به طور 

.)p >0/05( معنی داری هموگلوبين خون بيشتری دارد
 

نتيجه گيری
 ب��ا توجه به نتایج این پژوهش می توان چنين نتيجه گرفت كه انتخاب 
واگرا در كوتاه مدت منجر به تغيير الگوی رشد و صفات الشه در بلدرچين ها 
خواهد ش��د. با توجه به این مطلب كه انتخاب در جهت افزایش نرخ رشد و 
افزایش وزن در س��ویه بلدرچين ژاپنی ب��ه ویژه در ایران در مراحل ابتدایی 
كار قرار دارد الزم است به منظور پيشگيری از اثرات جانبی نامطلوب ناشی 
از انتخاب در این گونه، نظير موارد گزارش شده در جوجه های گوشتی )2(، 
الزم اس��ت تغييرات ایجاد شده در الگوی رش��د و اجزاء الشه نيز در برنامه 

انتخاب لحاظ گردد.

پاورقی ها 
1- Jagular vein
2- Hyankova
3- Tserveni-gousi
4- Yannakopoulos
5- Caron
6- Oguz
8- Colins
9- Toelle
10- Sadjadi

بررسي خصوصيات الشه ...
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11- Marks
12- Maeda
13- Cardiovascular disease
14- Salma
15- Musa
16- Soften
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