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   يافته برايتحقق  يريپذبرآورد پاسخ به انتخاب و وراثت

   ين ژاپنيدر بلدرچ يهفتگ 5و  4ن يوزن بدن در سن
  

  3و اردشير نجاتي جوارمي 2، محمد مرادي شهربابك*1هما اعرابي

  ، دانشجوي دكتري، استاد و دانشيار پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران3، 2، 1

  )19/3/89: تاريخ تصويب - 26/8/88: تاريخ دريافت(

  

  ده يچك

 
 يهفتگ 5و  4ن يوزن بدن در سن يپنج نسل، انتخاب واگرا برا ين پژوهش، در طيدر ا

. ديافته برآورد گرديتحقق  يريپذن وراثتيانجام و تفاوت انتخاب، پاسخ به انتخاب، همچن
اهش وزن بدن اختالف ش و كيافزا يانتخاب شده برا يهانين وزن بدن در اليانگيتفاوت م

پنج نسل انتخاب در نرها  يدر ط يزان پاسخ به انتخاب تجمعيم). P >01/0(دار داشت  يمعن
و  15/21ب يبه ترت يهفتگ 4ش وزن بدن در سن يافزا ين انتخاب شده برايال يهاو ماده

ن يا. گرم بود -15/28و  -14/22كاهش وزن بدن  ين انتخاب شده برايگرم و در ال 98/18
و  66/18ش وزن بدن يافزا ين انتخاب شده برايال يهادر نرها و ماده يهفتگ 5زان در سن يم

. گرم بود -47/29و  - 33/22كاهش وزن بدن  ين انتخاب شده برايال يگرم و برا 65/15
. باالتر از نرها بود يانتخاب يهانيها در تمام الافته وزن بدن مادهيتحقق  يريپذزان وراثتيم

كاهش وزن  يانتخاب شده برا يهانيال. افتيش سن انتخاب كاهش يزان آن با افزايمن يهمچن
ش وزن يافزا ين انتخاب شده براينسبت به ال يافته باالتريتحقق  يريپذوراثت يبدن دارا

ها در تمام ن جنسيها اختالف وزن بدن در بر نسليدر نسل چهارم، در سا به جز. بدن بودند
و گروه شاهد در  يانتخاب يهانين الين وزن بدن در بيانگين ميهمچن. وددار بيها معننيال
  .داشت) P >01/0( يداريها اختالف معندر تمام نسل يهفتگ 5و  4ن يسن
  

  يريپذ، تفاوت انتخاب، وراثتي، پاسخ به انتخاب تجمعين ژاپنيبلدرچ :يديكل يهاواژه
  .افتهيتحقق                         

 
  مقدمه

 مؤثرك ابزار يوزن بدن، به عنوان  يكيهبود ژنتب

 ياوانات مزرعهياز ح يدر برخ يش بهره وريجهت افزا

زان پاسخ به انتخاب و سرعت روند ياز آنجا كه م. باشديم

ثر از فاصله نسل أم متيبه طور مستق يكيرات ژنتييتغ

 يو بررس ينژادقات اصالحيانجام تحق يباشد، لذا برايم

فاصله  يوانات داراي، استفاده از حيكيژنت يهافراسنجه

نه اصالح نژاد در يل فراهم نمودن زمينسل كوتاه به دل

وانات با فاصله نسل يار كارآمدتر از حيمدت، بس يطوالن

هرچه فاصله نسل ). ,Marks 1991(باشند يم يطوالن

تر خواهد عيسر يكيرات ژنتييتر باشد تغكوتاه

 در مباحث ين ژاپنيبلدرچ  (Bourdon, 1997).بود

ك ابزار كارآمد مطرح ي، به عنوان ياصالح نژاد كاربرد

ع، فاصله نسل يسر يبلوغ جنس يدارارا يباشد، زيم

جثه  ،نييپا ينه نگهداريباال، هز يكوتاه، درصد تخمگذار

ش يافزا يبراقابل توجه پاسخ به انتخاب زان يو م كوچك

 (Nestor et al., 1996a).باشد يم وزن بدن

ن يبلدرچ يديتول يهافوق، شاخص يايرغم مزايعل

، سن كشتار و سرعت ييل غذايب تبدير ضرينظ يژاپن

 بر ين اساس سعيلذا بر ا. باشديرشد در حد مطلوب نم

 ي، پرندگانياصالح نژاد يهاآن است كه با انجام پژوهش

  كشتار به سن يباالتر و در زمان كمترد گردد كه با وزن يتول
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-Ayatollahi) داشته باشند يترل مناسبيب تبديز ضريبرسند و ن

Mehrgardi, 2008). ًش وزن يانتخاب جهت افزا معموال

در اكثر  يول. رديگيصورت م يهفتگ 6ا يو  5، 4در سن 

شتر مدنظر بوده يب يهفتگ 4قات انتخاب در سن يتحق

ن بوده و يين پرندگان پايدر ا يرا سن بلوغ جنسيز. است

باشد يم يبطئ يك ماهگيبعد از  ش وزن بدنيافزا

)1993 Marks,( .  

صورت  Robert (1985)كه توسط  يقيطبق تحق

ن يدر ا يهفتگ 4وزن بدن در سن  يگرفت، انتخاب برا

شتر يش بينسل انتخاب منجر به افزا 40وان به دنبال يح

 Ayatollahi-Mehrgardi. ديبرابر در وزن بدن گرد 2از 

زان پاسخ به يمخاب واگرا، نسل انت 3به دنبال  (2008)

در  يهفتگ 4ش و كاهش وزن يانتخاب در دو جهت افزا

 هامادهدر  و گرم، - 77/14 و +52/25ب يبه ترت ها رانر

مقدار  نيهمچن. گزارش نمود گرم -98/14و + 04/26

به  هاو ماده هادر نر يهفتگ 5پاسخ به انتخاب وزن 

انتخاب  نيال يگرم برا+ 34/38و + 66/33 زانيم بيترت

گرم  -23/17و  - 82/16ش وزن و يافزا شده در جهت

 Marks. كاهش وزن بود ين انتخاب شده برايال يبرا

را  يهفتگ 4وزن بدن در  ينسل انتخاب برا 40، (1978)

وراسل يت %2ن خام به همراه يپروتئ% 20 يره حاويبا ج

انجام ) Pنيال(ن خام يپروتئ %28 يره حاويو ج) Tنيال(

 40 يپاسخ به انتخاب را برا Pنيال يهانيرچبلد. داد

 باًيگرم به تقر 90نسل ادامه دادند و وزن بدن آنها از 

 نين وزن بدن در اليانگيم يافت، وليش يگرم افزا 200

T  يشيافت و بعد از آن روند افزايش ينسل افزا 22تا 

ط مطلوب سبب يرا محيز. را نشان نداد يريچشمگ

 يهان در نسليهمچن. گرددير مپ برتيش بروز ژنوتيافزا

باشد يعمده م يهاژن تأثيرشتر تحت يه وزن بدن بياول

 .Nestor et al .ط كمتر استيآنها از مح يريپذتأثيركه 

نسل انتخاب نشان دادند كه پاسخ  7جه يدر نت (1982)

 LW 1)سبك وزن(ن يال يبه انتخاب در هر نسل برا

 ن امر بهيكه ا بود HW2) ن وزنيسنگ(ن يباالتر از ال

  . ل تفاوت انتخاب باالتر بوديدل

زان پاسخ به ين پژوهش محاسبه ميهدف از انجام ا

                                                                                   
1. Low Weight 
2. High Weight 

افته وزن يتحقق  يريپذانتخاب، تفاوت انتخاب و وراثت

ن يچهارم تا هشتم انتخاب در سن يهانسل يبدن در ط

  . بود ين ژاپنيدر بلدرچ يهفتگ 5و  4

  

 هامواد و روش

 D1 ياهنين پژوهش اليدر ا

 4ش وزن يافزا(

 5ش وزن يافزا( B1، )يهفتگ 4كاهش وزن ( D2 ،)يهفتگ

مورد استفاده و ) يهفتگ 5كاهش وزن (  B2و) يهفتگ

ها حاصل سه نسل نين اليا .تحت انتخاب قرار گرفت

بودند ) Ayatollahi-Mehrgardi )2008توسط انتخاب 

 يگروه علوم دام يو پژوهش يكه در مزرعه آموزش

دانشگاه تهران انجام  يعيو منابع طب يكشاورزس يپرد

به عنوان گروه شاهد در نظر  C3ت ين جمعيهمچن. شد

. بود يزش تصادفيگرفته شد كه حاصل سه نسل آم

، يكشز در سه سالن جوجهين پژوهش نيمراحل انجام ا

و  يستگاه آموزشيپرورش و تخمگذار موجود در ا

 3در هر نسل  هاتخم. رفتيانجام پذ يعلوم دام يپژوهش

شده  يك هفته، جمع آوريبه مدت  يخ متواليتفر 4 يال

كه (در نسل چهارم  به جز. صورت گرفت يو جوجه كش

ها، ر نسليدر سا) افتنديها در بستر پرورش جوجه

متر  2×1به ابعاد  ييهاخ شده به قفسيتفر يهاجوجه

 200ها در هر قفس تعداد جوجه. افتنديمربع انتقال 

 يهانيدر النده، ين نسل آيانتخاب مولد يبرا .قطعه بود

D1  وD2 يهانيو در الان هفته چهارم، يدر پاB1  وB2 

به صورت مجزا و  ،هاهمه جوجهان هفته پنجم، يدر پا

ك گرم، يبا دقت  يتاليجيد يله ترازويبوس يانفراد

ن انتخاب يتعداد و نسبت انتخاب مولد. شدند يكش وزن

ش و كاهش يافزا ياب شده براانتخ يهانيشده در ال

ب در يبه ترت يهفتگ 5و  يهفتگ 4وزن بدن در سن 

   .نشان داده شده است 2و  1هاي  لجدو

ن مورد نظر در هر يبعد از انتخاب پرندگان در سن

 ين انتخاب شده به سالن تخمگذاريها، مولدنيك از الي

در گروه شاهد در  يانفراد يكشبعد از وزن. منتقل شدند

پرنده  150، در مجموع يهفتگ 5ز يو ن يهفتگ 4 نيسن

نده در نظر يبه عنوان والد نسل آ يبه صورت تصادف

ن در يبه نر در قفس مولد نسبت تعداد ماده. گرفته شد

تا قبل از  وك در نظر گرفته شد يسالن تخمگذار دو به 

  .نشدند يآورجمع يكشجوجه يها براتخم ي،روزگ 60
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ن انتخاب يمولد ان و نسبت انتخابتعداد پرندگ -1 جدول

  يهفتگ 4شده در سن 

  نسل

 الين

D1  
 D2 

 نسبت انتخاب تعداد نسبت انتخاب  تعداد

 ماده نر ماده ماده  نر مخلوط

 26/0 12/0 294 44/0 22/0  331  چهارم

 26/0 12/0 783 44/0 22/0 908  پنجم

 24/0 11/0 642 29/0 15/0 472  ششم

 28/0 14/0 693 28/0 14/0 1742  هفتم

 - - 1375 -  - 1831  هشتم

  

 
  ن انتخاب شده يمولد تعداد و نسبت انتخاب -2 جدول

  يهفتگ 5در سن 

  نسل

 الين

B1  B2 

 نسبت انتخاب تعداد نسبت انتخاب  تعداد

 ماده نر ماده ماده  نر  مخلوط

 46/0 20/0 268 49/0 20/0 199  چهارم

 46/0 20/0 397 49/0 20/0 627  پنجم

 33/0 12/0 410 44/0 20/0 983  ششم

 39/0 19/0 306 39/0 20/0 811  هفتم

 - - 1036 -  - 1110  هشتم

  

  هال دادهيه و تحليتجز

شامل تفاوت انتخاب،  يمورد بررس يهافراسنجه

. افته بوديتحقق  يريپذپاسخ به انتخاب، وراثت

انتخاب به  م پاسخ بهيافته از تقسيتحقق  يريپذ وراثت

آمد  به دستپنج نسل انتخاب  يتفاوت انتخاب در ط

(Falconer, 1960) .زان پاسخ به انتخاب ين ميهمچن

 ديح گرديط با شاهد تصحيح اثرات محيتصح يبرا

)1996 Marks,(. ر يها با مدل زل دادهيه و تحليتجز

  :انجام شد
 yijkl=µ+Li+Sj+Hk+Gl+eijkl        

  

ك از صفات مورد يط به هر مشاهده مربو yijklكه 

ن جهت يام iاثر Li ن صفت مورد نظر، يانگيمµ مطالعه، 

، Glخ، ين تفريامk اثر  Hkن جنس، يام jاثر  Sj انتخاب، 

ه يتجز يبرا. باشديمانده مياثر باق eijkl ن نسل و يام lاثر 

  استفاده  GLMه ي، رو SASها از نرم افزارداده

  .ديگرد

  ج و بحثينتا

  وزن بدنن يانگيم

پنج نسل انتخاب واگرا  يرات وزن بدن طييروند تغ

ها در در نرها و ماده يهفتگ 5و  4ن يوزن در سن يبرا

به دنبال هشت نسل . نشان داده شده است 1 شكل

ن يانگي، ميهفتگ 4وزن بدن در سن  يانتخاب واگرا برا

ز با شاهد يگر و نيكديبا  D2و  D1 يهانيوزن بدن در ال

ن روند، در مورد يا). P ≥01/0(دار داشت  يمعناختالف 

. ز صادق بوديو شاهد مربوط به آنها ن B2و  B1يهانيال

ها از نرها در تمام ن وزن بدن مادهيانگين ميهمچن

در  .باالتر بود) در نسل چهارم به جز(ها ها و نسل نيال

ش حاضر پرندگان در نسل چهارم، به علت نامناسب يآزما

ش ي، افزايطيد عوامل محيرات شدييتغره و يبودن ج

وانات نسل قبل را نشان ندادند و تنها وزن بدن يوزن ح

در نسل . دار داشتيگروه شاهد اختالف معنبا D2  نيال

ز ط ويپنجم در اثر بهبود مح ا ستفاده   يره حاويج ا

ز يواگرا و ن يهانين وزن بدن در اليانگيمن، يپروتئ% 26

ن وزن بدن گروه يانگيش ميافزا .افتيش يشاهد افزا

ش وزن بدن در ياز افزا يدهد كه بخشيشاهد نشان م

از نسل  .بود يطيرات محييل تغيبه دل يانتخاب يهانيال

 يهاپنجم تا ششم، ميانگين وزن بدن در نرها و ماده

ش وزن يب افزايافت و شيش يب كمي افزايبا ش D1نيال

 D1 نين مرحله نسبت به اليبدن در گروه شاهد در ا

منجر به  ح نسبت به شاهد،يپس از تصحكمتر بود كه 

. شد D1 نيدر ال در اثر انتخاب ش وزن بدنيافزا

كاهش  D2 نيال يهاهمچنين وزن بدن نرها و ماده

ن وزن بدن يانگيش ميزان افزايم يهفتگ 5در سن . افتي

ن يا. شتر بودين واگرا نسبت به گروه شاهد بيدر هر دو ال

و عدم  B1 نيپاسخ به انتخاب مثبت در ال امر منجر به

دليل . دين نسل گرديدر ا B2 نيپاسخ به انتخاب در ال

ممكن  B2عدم پاسخ به انتخاب در نسل ششم در الين 

 يو رانش تصادف يطيط محيبهبود شرابه دليل است 

ز يو ن HW نياز نسل ششم تا هفتم وزن بدن در ال. باشد

ش يبت به نسل قبل افزانس يب تند تريبا ش C3 گروه

 HW نين وزن بدن در اليانگيش ميب افزاياما ش. افتي

ن وزن بدن يانگين نسل ميدر ا. شتر از گروه شاهد بوديب

 را نشان نداد و هنگامي يچگونه كاهشيه LW نيدر ال

 ، در اثر انتخابكه نسبت به گروه شاهد تصحيح شد
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 يدر نسل هفتم برا بدن ن وزنيانگيم. كاهش يافت

ز گروه شاهد در هر دو سن انتخاب، يواگرا و ن يهانيال

پرندگان  يباالتر از نسل هشتم بود كه علت آن برخوردار

. باشديسه با نسل هشتم ميكمتر در مقا ياز تنش حرارت

هاي واگرا و در نسل هشتم ميانگين وزن بدن در الين

كاهش وزن بدن در گروه شاهد . افتيگروه شاهد كاهش 

كمتر  D2بيشتر و در مقايسه با الين  D1الين  نسبت به

شرفت يواگرا با پ يهانين وزن بدن اليانگيتفاوت م. بود

انتخاب براي وزن  تأثيرافت كه نشانه يش يها افزانسل

با  B2 نين كاهش وزن بدن در اليهمچن .بدن مي باشد

كاهش . رخ داد يقبل يهانسبت به نسل يب تندتريش

 .شتر بوديبآن  ينسبت به نرها B2 نيال يهاماده وزن

Marks (1996) يمؤثرار يط عامل بسيان نمود كه محيب 

ط مطلوب يزان پاسخ به انتخاب است و محيم يبر رو

ط نامطلوب سبب يش پاسخ به انتخاب و محيباعث افزا

   .گردديكاهش آن م

  

110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260

4 5 6 7 8
نسل

م)
گر

) 
ي

گ
فت

ه
ر 

ها
چ
ر 
 د

ن
د
ن ب

وز
ن 

گي
يان

م

D1ه���� D1د� ه���� 
C3 ه���� C3 د� ه����

D2ه���� D2د� ه���� 
        

110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260

4 5 6 7 8
نسل

م)
گر

) 
ي

تگ
هف

ج 
پن

ر 
 د

ن
د
ن ب

وز
ن 

گي
يان

م

B1 ه����  B1 د� ه����

C3 ه���� C3 د� ه����

B2 ه���� B2 د� ه����  
  ين ژاپنيپنج نسل انتخاب واگرا در بلدرچ يدر طرات وزن بدن ييروند تغ - 1 شكل

 
Moritsu et al. (1997)  نسل انتخاب  31به دنبال

، وزن بدن در نرها و يهفتگ 4وزن بدن در سن  يبرا

گرم  199و  191ب يرا به ترت HW نيال يهاماده

و  40ب يبه ترت LWنين مقدار در اليگزارش نمود كه ا

نسل  30به دنبال  Aggrey et al. (2003) .گرم بود 44

، يهفتگ 4وزن بدن در سن  يانتخاب واگرا بر رو

ها در ها و مادهار وزن بدن نرين و انحراف معيانگيم

زان يب ميو شاهد را به ترت HW ،LW يها نيال

 ،18/179±99/10و  08/11±37/171

و  87/84±44/6و  82/49±15/8و  19/8±19/48

-Ayatollahi. گرم گزارش دادند 54/7±14/87

Mehrgardi (2008) يبه دنبال سه نسل انتخاب برا 

ن وزن بدن يانگي، ميهفتگ 5ش وزن بدن در سن يافزا

گرم و در  68/273و  01/255ب يها را به ترتنرها و ماده

  . گرم گزارش نمود 71/234و  77/220گروه شاهد 

  پاسخ به انتخابروند 

 زان پاسخ به انتخاب وزن بدنيرات مييروند تغ

ن خام يانگيبر اساس م، )گروه شاهد يح شده برايتصح(

پنجم تا هشتم  يهانسل يدر ط يهفتگ 5و  4ن يدر سن

  .نشان داده شده است 2 در شكل

 يهانسل يزان پاسخ به انتخاب وزن بدن در طيم

ب يبه ترت D1نيال يهاپنجم تا هشتم در نرها و ماده

 83/4و  07/7و  46/8 ،52/8و  85/3، 07/2و  00/4برابر 

ها زان پاسخ به انتخاب در تمام نسليم .گرم بود 32/1و 

نوسان بود  يمختلف دارا يهانسل ياما در ط. مثبت بود

 يريگ، اشتباه نمونهيل رانش تصادفيتواند به دليكه م

ا عوامل يرات تفاوت انتخاب و يين، تغيانگيدر برآورد م

، يطيد محح نوسات و رونيتصح يالبته برا. باشد يطيمح

ن مشخصه در يزان اين ميهمچن. ديگرداستفاده  شاهداز 

، 91/0و  00/4ب برابر يبه ترت D2نيال يهانرها و ماده

 -95/8و  -77/3و  -21/10و  -34/6، -91/9و  - 02/16

زان پاسخ به انتخاب وزن بدن در يم. آمد به دستگرم 

 B1نيال يهاپنجم تا هشتم در نرها و ماده يهانسل يط

   ، )43/9  و  30/9( ، )- 34/4  و  -50/8( برابر  ب يبه ترت
  

  



 377  ... پذيري تحقق يافتهبرآورد پاسخ به انتخاب و وراثت :و همكاراناعرابي   

  

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

5 6 7 8

نسل

ن 
وز

ب 
خا

نت
ه ا

خ ب
س

پا

م)
گر

) 
ي

تگ
هف

ج 
پن

B1 ��� ه���� B1 ��� ه�� 	د��

B2 ��� ه���� B2 ��� ه�� 	د��

       

-20

-15

-10

-5

0

5

10

5 6 7 8

نسل

ن 
وز

ب 
خا

نت
ه ا

خ ب
س

پا

م)
گر

) 
ي

تگ
هف

ر 
ها

چ

D1 ��� ه���� D1��� ه�� 	د��

D2 ��� ه���� D2 ��� ه�� 	دد��
  

  ين ژاپنيپنج نسل انتخاب واگرا در بلدرچ يط) گروه شاهد يح شده برايتصح(روند پاسخ به انتخاب وزن بدن  - 2 شكل

  

ن يهمچن. گرم بود) -66/9و  62/3(، )22/20و  24/14(

به  B2نيال ين مشخصه در نرها و ماده هايزان ايم

 -28/13(، )14/8و  90/1(، )-30/2و  90/1(ب برابر يترت

. آمد به دستگرم ) -17/29و  - 85/12( ،)-57/5و 

Baylan et al. (2009) زان پاسخ به انتخاب نرها و يم

 يهفتگ 5ش وزن يافزا يانتخاب شده بران يهاي الماده

گرم به دست آورد؛  5و  7/3ب يرا در نسل پنجم به ترت

گرم  9/21و  1/15زان آن در نسل ششم يكه ميدر حال

ت در نسل پنجم، سبب عدم يكم جمع مؤثراندازه . بود

 يهاماده به جز( يهفتگ 5 سن يپاسخ به انتخاب برا

 يهان پاسخ به انتخاب مادهيهمچن. ديگرد) B2ن يال

سخ به زان پايم. بود يز منفيدر نسل هشتم ن B1نيال

در  واگرا، يها نيالدر ها نرها و ماده انتخاب وزن بدن

كه به علت  دنوسان بو يمختلف دارا يهانسل يط

از نظر فراهم نمودن درجه حرارت ( يطيرات محييتغ

ن مختلف يسن يهال حضور جوجهينه پرورش به دليبه

و مختلف  يهات در نسليو اندازه جمع) به طور همزمان

ها ت مادهيحساس. باشديوزن بدن م يروبر  آنها  تأثير

شتر بوده و رشد آنها كاهش يط نامطلوب بيط محيدر شرا

ط نامطلوب يگردند در محيافته و دچار افت وزن بدن مي

- نيال يهاماده) يدر نسل هشتم در اثر استرس حرارت(

LW  وHW  در مقابل گروه شاهد مربوط به خود كاهش

ش ين امر سبب افزايه اك )1شكل( نشان دادند يشتريب

 يهاو كاهش پاسخ در ماده LW  نيال يهاپاسخ در ماده

  ).2شكل(د يگرد HW  نيال

   افتهيتحقق  يريپذوراثتروند 

وزن بدن در  افتهيتحقق  يريپذرات وراثتييروند تغ

نشان  3 پنجم تا هشتم انتخاب در شكل يهانسل يط

فته وزن بدن ايتحقق  يريپذمقدار وراثت. داده شده است

پنجم تا هشتم به  يهانسل يدر ط D1 نيال يدر نرها

، B1نيال ينرها ،18/0و  3/0،  17/0، 15/0ب برابر يترت

، -D2 ،22/0نيال ينرها ،14/0و  54/0، 34/0، -30/0

 - B2 ،08/0-  ،09/0نيال يو نرها17/0و  32/0،  85/0

زان آن در يكه ميدر حال. آمد به دست 36/0و  4/0

 29/0، 55/0، 11/0ب معادل ي، به ترتD1 نيال يها دهما

و  B1 ،28/0- ،55/0 ،03/1 نيال يهاماده ،06/0و 

و  D2 ،05/0- ،75/0 ،65/0 نيال يهاماده،  -54/0

 97/0و  B2 ،14/0 ،5/0- ،25/0 نيال يهامادهو  54/0

 يافته در طيتحقق  يريپذزان وراثتيم). 3شكل(بود 

نوسان  يها داراز در داخل جنسين مختلف و يها نسل

  .بود

وزن بدن در  يريپذزان وراثتيها منيدر تمام ال

مختلف، در اثر  يهاها باالتر از نرها بود كه در نسلماده

كه به يبه طور. نوسان بود يمتفاوت، دارا يهاطيمح

ن يانگيتفاوت م D2ي هانيموازات كاهش وزن بدن در ال

كه يافته و هنگاميها كاهش هن نرها و ماديوزن بدن ب

ح يمحاسبه پاسخ به انتخاب با گروه شاهد تصح يبرا

ها از نرها باالتر در ماده يريپذزان وراثتيگردند ميم

 يح تر براياد صحيل دوم و به احتمال زيدل. گردديم

   توان يها نسبت به نرها را مدر ماده يريپذش وراثتيافزا
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  ين ژاپنيپنج نسل انتخاب در بلدرچ يط) گروه شاهد يح شده برايتصح(به انتخاب وزن بدن  روند پاسخ - 3 شكل

  

ك نمونه يتنها  چرا كه اوالً. نسبت داد يبه رانش تصادف

 يهان وجود داشت لذا ممكن بود با تعداد نمونهياز هر ال

 .شديحاصل م يمتفاوت يهان، پاسخيشتر از هر اليب

 يها نيها در الن نرها و مادهيب يريذپ، تفاوت وراثتاًيثان

ش وزن بدن يشتر از افزايكاهش وزن بدن ب يبرا يانتخاب

تواند به دليل رانش تفاوت زياد در اين الين مي. بود

 باشد مؤثرتصادفي در اثر كوچك بودن اندازه 

)Falconer, 1960 .(يهانكه در نسليل سوم ايدل 

ها متفاوت و ماده در نرها يريپذوراثت يبندمختلف رتبه

ها و در برخي ديگر بود يعني اينكه در برخي از نسل ماده

ن پژوهش، يدر ا. پذيري باالتري بودندنرها داراي وراثت

افته محاسبه شده خارج از يتحقق  يهايريپذوراثت

آمد كه مشابه  به دست يريپذوراثت يعيدامنه طب

اند به تويباشد كه ميم Baylan et al. (2009)گزارش 

ز، يها ناز گزارش يدر برخ. باشد يطيط محيل شرايدل

گزارش افته يتحقق  يريپذوراثت يبرا يمنف يهاارزش

  ).Kocak et al., 1995 & Nacar et al., 1999(دادند 

   يپاسخ به انتخاب تجمع

افته و پاسخ به انتخاب يتحقق  يريپذزان وراثتيم

پنج نسل  يح شده نسبت به شاهد، در طيتصح يتجمع

زان پاسخ يم. نشان داده شده است 3 انتخاب در جدول

 ينرها يپنج نسل انتخاب برا يدر ط يبه انتخاب تجمع

 ،- 14/22، 15/21ب يبه ترت B2و   D1 ،D2،B1نيال

 ،98/18ب يها به ترتو در ماده - 33/22و  66/18

  .آمد به دستگرم  - 47/29و 65/15، - 15/28

Tozluca (1993) يبه انتخاب برا زان پاسخيم 

ها را باالتر از در ماده يهفتگ 4ش وزن بدن در سن يافزا

). گرم 95/18سه با يدر مقا 37/20(نرها گزارش نمود 

Baylan et al. (2009) نيزان پاسخ به انتخاب را در اليم 

   نسل  يبرا ي هفتگ  5 وزن   شيافزا ي برا انتخاب شده

  

  تجمعي تصحيح شده پاسخ به انتخاب  پذيري تحقق يافته ووراثت -3جدول 

  هفتگي 5و  4در طي پنج نسل انتخاب براي وزن بدن در سنين 

 صفات مورد مطالعه جنس ح شدهيپاسخ به انتخاب تصح تفاوت انتخاب افتهيتحقق  يريپذوراثت

 نر 15/21 95/103 20/0
 يهفتگ 4ش وزن يافزا

 ماده 98/18 31/80 24/0

 نر -14/22 -02/79 28/0
 يهفتگ  4كاهش وزن  

 ماده -15/28 -97/64 43/0

 نر 66/18 35/107 17/0
 يهفتگ 5ش وزن يافزا

 ماده 65/15 3/70 22/0

 نر -33/22 -72/115 19/0
 يهفتگ  5كاهش وزن  

 ماده -47/29 -76/84 35/0
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گرم به  5و  7/3ب يها به ترتپنجم را در نرها و ماده

 1/15زان آن در نسل ششم يكه م يدست آورد؛ در حال

 يهازان پاسخ به انتخاب در مادهيم. گرم بود 9/21و 

HW تر بود كه باز هم نييق حاضر از نرها پايدر تحق

ها در مقابل نرها به شتر مادهيت بيتوان به حساسيم

ط يكه محيكه هنگاميبه طور. نام برد يطيعوامل مح

نرها دچار  ها در مقابلباشد وزن بدن مادهينامطلوب م

ن عامل سبب كاهش يهم. شوديم يشتريكاهش ب

ن يسه با نرها در اليها در مقازان پاسخ به انتخاب مادهيم

زان يم LW نيط نامطلوب در اليگردد اما مح يمذكور م

چون (دهد يش ميها افزاپاسخ به انتخاب را در ماده

شتر از نرها كاهش يها بهن وزن بدن را در ماديانگيم

 LW نيزان پاسخ به انتخاب در الين ميهمچن ).دده يم

زان پاسخ يج مشابه مين نتايا. به دست آمد HWباالتر از 

 يهفتگ 5ح شده وزن بدن در سن يبه انتخاب تصح

 Ayatollahi-Mehrgardi (2008)باشد كه توسط  يم

 يزان پاسخ به انتخاب وزن بدن برايم. گزارش شده است

 يهفتگ 5باالتر از وزن  يتگهف 4ها در سن نرها و ماده

 هااز پرنده يتعداد يهفتگ 5را در سن يز. آمد به دست

 هنوز به سن بلوغ يده و تعداديرس يبه سن بلوغ جنس

خطا  ن عامل سببياند و ممكن است كه ا دهينرس يجنس

  .گردددر انتخاب 

  افتهيتحقق  يريپذوراثت

 افتهيتحقق  يريپذزان وراثتيم 3 با توجه به جدول

 ،D1 يهانينرها در ال يپنج نسل انتخاب برا يدر ط

D2 ،B1  وB2 بود  19/0و  17/0، 28/0، 20/0ب يبه ترت

 ،43/0، 24/0ب يمذكور به ترت يهانيها در الو در ماده

 يافته برايتحقق  يريپذوراثتزان يم. بود 35/0و  22/0

باالتر از  سن انتخابدر هر دو  LW نيال يهانرها و ماده

 يهاد تخميتولل يتواند به دلين امر ميا. بود HWروه گ

ش وزن يافزا ين انتخاب شده برايبزرگ و دوزرده در ال

ن وزن يكه سنگ يپرندگان چرا كه معموالً. بدن باشد

جه يد نموده و در نتيتول يشتريزرده ب دو يهابودند تخم

زان مشاركت آنها در نسل بعد يد جوجه كمتر، ميبا تول

  ليدل  .ديگرد انتخاب   به و سبب كاهش پاسخ كمتر بود

 يهانيزان پاسخ به انتخاب در اليباالتر بودن م يدوم برا

LW يهانينسبت به الHW ت يل حساسيتواند به دليم

 يطيرات محيياد به تغيز يكيارزش ژنت يباالتر افراد دارا

ن يبنابرا .كم باشد يكيارزش ژنت ينسبت به افراد دارا

زان پاسخ يرد ميط بد قرار گيپ برتر در محيژنوت هرگاه

ج مشابه ين نتايا. ابدييپ كاهش ميبه انتخاب آن ژنوت

 نيهمچن. باشديم Nestor et al. (1982) گزارش

Ayatollahi-Mehrgardi (2008) زان يكه ميهنگام

را  يهفتگ 5افته وزن بدن در سن يتحقق  يريپذوراثت

 HWباالتر از  LWنيح نمود، در الينسبت به شاهد تصح

 يهار با گزارشيج مغاين نتاين ايهمچن. گزارش داد

Nestor (1996b)  و Darden et al. (1988)  باشديم .

ها افته وزن بدن در مادهيتحقق  يريپذزان وراثتيم

 يها ج با گزارشين نتايا. آمد به دستباالتر از نرها 

Baylan et al. (2009) وChahil & Johnson (1974) 

گزارش شده  يريپذ زان وراثتيمطابقت داشته و با م

 .رت داشتيمغا Caron et al. (1990)توسط 

Ayatollahi-Mehrgardi (2008) يريپذزان وراثتيم 

 HW نيال يها ماده يهفتگ 5و  4افته وزن بدن يتحقق 

زان آن در يكه م يرا باالتر از نرها گزارش نمود؛ در حال

كاهش وزن بدن در هر دو  ياانتخاب شده بر يهاگروه

. ها مشابه اعالم نمودسن تحت انتخاب را در نرها و ماده

زان پاسخ به انتخاب وزن بدن در يق حاضر، ميدر تحق

ش وزن بدن كمتر از يافزا يانتخاب شده برا يهانيال

زان پاسخ به انتخاب و يم. آمد به دستكاهش وزن بدن 

تخاب كاهش ش سن انيوزن بدن با افزا يريپذوراثت

زان يدر م ياديز تأثيرط انتخاب ين محيهمچن. افتي

  . افته دارديتحقق  يريپذ پاسخ به انتخاب و وراثت

  

  يسپاسگزار

و منابع  يس كشاورزيپرد ياز معاونت پژوهش

ستگاه ين اعتبارات و كاركنان ايمأدر رابطه با ت يعيطب

 يس كشاورزيپرد يگروه علوم دام يقاتيو تحق يپژوهش

 يارين پژوهش يدانشگاه تهران كه در ا يعيبع طبو منا

  .گردديم يرساندند، تشكر و قدردان
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