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چکيده
 برآورد و امکانسنجی انتخاب فراسنجههاي ژنتيکی براي بخش واريانس باقیمانده و بخش ميانگين صفت وزن بدن در،هدف از اين پژوهش
 فراسنجههاي ژنتيکی با استفاده از. روزگی استفاده شد28  رکورد وزن بدن بلدرچين در سن2629  در اين بررسی شمار.بلدرچين ژاپنی بود
 واريانس ژنتيک افزايشی. برآورد شدASREML 4.0  در نرمافزارDouble Hierarchical Generalized Linear Model مدل آماري
 انحراف معيار.)P<0/01(  و از نظر آماري معنیدار بودند0/18  و189/55 برآوردشده براي بخش ميانگين و بخش واريانس باقیمانده به ترتيب
 يعنی کاهش در ميانگين ارزشهاي اصالحی بخش واريانس باقیمانده به ميزان يک انحراف، بود0/42 افزايشی بخش واريانس باقیمانده برابر
 وراثتپذيري برآوردشده براي بخش. روزگی میشود28  درصد افزايش در ميزان يکنواختی وزن بدن در42 معيار ژنتيک افزايشی سبب
 بهرغم کم بودن وراثتپذيري بخش واريانس.) بود0/02( ) بيشتر از وراثتپذيري برآوردشده براي بخش واريانس باقیمانده0/51( ميانگين
) بين ارزش0/094(  همبستگی رتبهاي اسپيرمن کمتري.)P<0/01(  اين ميزان از نظر آماري نسبت به صفر تفاوت معنیداري داشت،باقیمانده
) بين ارزش0/09(  همبستگی ژنتيکی نامطلوب و کم.هاي اصالحی برآوردشده براي بخش ميانگين و بخش واريانس باقیمانده به دست آمد
 بخش واريانس باقیماندۀ، نتايج اين بررسی نشان داد. برآورد شد،هاي اصالحی بخش ميانگين با ارزشهاي اصالحی بخش واريانس باقیمانده
 تحت کنترل اثر ژنتيک افزايشی بوده که میتوان با انتخاب ژنتيکی ميزان يکنواختی گله براي اين، روزگی28 صفت وزن بدن بلدرچين در
.صفت را افزايش داد
. يکنواختی وزن، وزن بدن، واريانس بخش باقیمانده، بلدرچين ژاپنی:واژههای کليدی
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ABSTRACT
The aim of this research was to estimate genetic parameters for mean and residual of body weight in Japanese quail.
A total of 2629 quail body weight records at 28 days old were used in this research. Double hierarchical generalized
linear model (DHGLM) was used to estimate (co) variance components using ASREML 4.0 software. Additive
genetic variance for mean and residual were 189.59 and 0.18, respectively and were statistically significant (p<0.01).
The genetic standard deviation for residual of body weight was 0.42. Therefore decreasing estimated breeding value
of residual by 1 genetic standard deviation can increase the uniformity of body weight at 28 days old by 42%.
Heritability for mean (0.51) was larger than the heritability for the residual (0.02). Although heritability for residual
was low but it was significant (p<0.01). The Spearman rank correlation between estimated breeding values in mean
and dispersion was low (0.094). Low and unfavorable genetic correlation (0.09) was obtained between mean and
residual. The results obtained in this research show the residual of body weight records at 28 days old is under control
of additive genetic variance and uniformity can be achieved by means of genetic selection.
Keywords: Body weight, Japanese quail, residual variance, uniformity of body weight.
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مقدمه
هدف از اصالح نژاد در دام و طیور بهبود کمی وکیفی
برخی از صفات مانند تولید شیر و وزن بدن و  ...در
سطح جامعۀ موردنظر است .لیکن برای برخی از صفات
نه تنها افزایش میانگین صفات بلکه افزایش یکنواختی
آنها نیز اهمیت دارد .بهعنوان مثال ،افزایش
یکنواختی وزن بدن در جوجههای گوشتی از نظر
اقتصادی اهمیت فراوانی دارد ،چراکه فروش
جوجههای خیلی سبک و خیلی سنگین در کشتارگاه،
به دلیل نداشتن بازارپسندی با چالشهایی همراه است
( .)Mulder, 2008یکنواختی وزن بدن در گونههای
دیگری مانند گاو گوشتی نیز اهمیت دارد ،بهطوریکه
در کشور برزیل قیمت گاوهای گوشتی هنگام کشتار
بر پایۀ یکنواختی در صفات وزن الشه ،چربی بدن و
ترکیبهای الشه تعیین میشود ( Neves et al.,
 .)2011راهبرد (استراتژی)های مدیریتی و نظامهای
آمیزشی مختلفی در جهت افزایش یکنواختی در
صفات اقتصادی در اصالح نژاد دام و طیور استفاده
شده است .بهعنوان مثال ،ایجاد رگه (الین)های
همخون سبب افزایش یکنواختی صفات میشود.
همچنین آمیزشهای غیرخویشاوندی سبب افزایش
یکنواختی در افراد نسل اول میشود ولی این راهبردها
در کاهش تنوع پدیدگانی (فنوتیپی) یا افزایش
یکنواختی صفات مؤثر نیستند ).(Hohenboken, 1985
تفاوت بین حیوانها از نظر همگنی برای یک صفت به
دلیل تفاوت در واریانس باقیماندة آن صفت است و
این فرض که واریانس باقیماندة صفت توسط اثر
ژنتیک افزایشی کنترل میشود ،در نتایج بررسیهای
مختلفی گزارش شده است ( ;Neves et al, 2011
 .)Mulder, 2008; Gutiérrez et al, 2006انتخاب در
جهت کاهش واریانس باقیمانده سبب افزایش
یکنواختی افراد برای صفت مورد نظر میشود .بهعنوان
مثال ،انتخاب در جهت کاهش واریانس باقیمانده
شمار نوزادان متولدشده و وزن بدن در خرگوش سبب
پاسخ ژنتیکی مناسب برای افزایش یکنواختی در این
صفات شده است ( ;Martinez Alvaro, 2014
 .)Garreau et al., 2008از دیدگاه ژنتیک مولکولی نیز

شواهدی مبنی بر اینکه بخش واریانس باقیماندة
صفت تحت کنترل اثر ژنتیک افزایشی است ،وجود
دارد .بهعنوان مثال ،برخی ژنهای نامزد (کاندیدا) در
ژنگان (ژنوم) مگس سرکه مکانیابی شدهاند که
واریانس باقیماندة صفات چندی را در اینگونه کنترل
میکنند (.)Sørensen et al., 2015
دو روش آماری برای برآورد اجزای واریانس و
ارزش اصالحی برای بخش واریانس باقیماندة یک
صفت ارائه شده است .روش اول به یک روش دو
مرحلهای معروف است و روش دوم استفاده از
مدلهای ساختاری ( )Structural Modelاست .در
روش دو مرحلهای ،در آغاز صفت با استفاده از یک
مدل حیوانی یک متغیره تجزیه میشود تا برای هر
مشاهده ،باقیماندة ( ) برآورد شود ،آنگاه در مرحلۀ
دوم های بهدستآمده را به توان دو رسانده و  lnآنها
محاسبه میشود .سپس مقادیر ) ( lnرا بهعنوان
مشاهده استفاده کرده و با استفاده از یک مدل
حیوانی ،اجزای واریانس و ارزشهای اصالحی برای
بخش باقیماندة صفت برآورد میشود ( Neves et al.,
 .)2011استفاده از روش دو مرحلهای برای برآورد
اجزای واریانس بخش باقیمانده ،ممکن است سبب
ایجاد اریبی در برآورد اجزای واریانس شود ،زیرا نبود
قطعیت در برآورد باقیماندهها در مرحلۀ اول در هنگام
استفاده از آنها بهعنوان مشاهده در مرحلۀ دوم در
نظر گرفته نمیشود ( .)Rönnegård et al., 2013روش
آماری دوم برای برآورد اجزای واریانس بخش
باقیمانده ،استفاده از مدلهای ساختاری 1است .در
این روش بهطور همزمان در یک تجزیه ،اجزای
واریانس برای بخش باقیمانده و بخش میانگین صفت
برآورد میشود .لذا اریبی ناشی از نبود قطعیت در
برآورد اجزای واریانس که در روش اول به آن اشاره
شد ،در این روش وجود ندارد .در اصالح دام برای
نخستین بار  )2010( Rönnegård et al.روش Double
.Hierarchical Generalized Linear Model
) (DHGLMرا برای برآورد همزمان اجزای واریانس
برای بخش میانگین و واریانس باقیمانده ارائه کردند،
1. Structural Model
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ولی عیب این الگوریتم این بود که قادر به برآورد
همبستگی ژنتیکی بین ارزش اصالحی بخش میانگین
و واریانس باقیمانده نبود)2012( Felleki et al. .
الگوریتم ارائهشده توسط  )2010( Rönnegård et al.را
گسترش داده و توانستند با استفاده از روش
) ،(DHGLMافزون بر برآورد همزمان اجزای واریانس
برای بخش میانگین و واریانس باقیمانده ،همبستگی
ژنتیکی بین بخش میانگین و واریانس باقیمانده را نیز
برآورد کنند.
هدف از این تحقیق ،برآورد اجزای واریانس و
کوواریانس برای بخش میانگین و بخش واریانس
باقیماندة صفت وزن بدن بلدرچین ژاپنی در 28
روزگی با استفاده از روش  DHGLMبود.
مواد و روشها
پرندههای آزمایشی و دادهها

جمعیت بلدرچین مورد استفاده در این تحقیق از
مزرعهای در شهرستان یزد تهیه شد .جمعیت مورد
نظر تحت هیچ برنامۀ انتخابی قرار نگرفته بود .از
جمعیت یادشده  117پرنده بهطور تصادفی انتخاب و
برای همۀ آنها شمارة پا نصب شد .سپس پرندهها با
نسبت جنسی  1به ( 2نر به ماده) در قفسهای
انفرادی قرار گرفتند .تخم بلدرچینها بهطور روزانه
گردآوری و برای تشکیل شجره بر پایۀ شمارة مادر
شمارهگذاری شدند .پس از نگهداری تخمها به مدت
هفت روز در دمای  15درجۀ سلسیوس و رطوبت 70
درصد ،تخمها برای  14روز در محل خواباندن تخممرغ
( )setterدستگاه جوجهکشی قرار گرفتند .سپس
تخمهای هر مادر به حفرههای جداگانهای در
سینیهای دستگاه جوجهکشی (هچری) منتقل و به
مدت سه روز در آن دستگاه قرار داده شدند .در هنگام
تفریخ (در آمدن از تخم) برای جوجهها با استفاده از
صفحههای پالستیکی شمارهدار ،شمارة پا نصب شد و
جوجهها در بشقاب (پن)های گروهی با  60پرنده به
ازای هر مترمربع پرورش داده شدند .پرندهها در طی
دورة پرورش به  24ساعت نور و یک جیرة تجاری
استاندارد شامل  26درصد پروتئین و  2900کیلو
کالری انرژی قابل سوختوساز (متابولیسم) بهطور آزاد
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دسترسی داشتند .برای دستیابی به شمار بیشتر جوجه
به ازای هر خانواده ،در هر نسل دو مرحلۀ جوجهکشی
(هچ) وجود داشت و انتخاب برای وزن بدن در سن 28
روزگی ( )W28سه نسل متوالی (نسلهای جداگانه)
انجام شد .در هر دو مرحلۀ جوجهکشی W28
اندازهگیری شد .انتخاب جوجههای برتر بهعنوان
والدین نسل بعد بر پایۀ ارزشهای اصالحی و با
استفاده از نرمافزار (Gilmor et al., 2014) ASREML
انجام شد.
روش آماری

برای برآورد اجزای واریانس برای بخش میانگین و
بخش واریانس باقیماندة صفت  W28از مدل آماری
 DHGLMکه توسط  )2010( Rönnegård et al.و
الگوریتم ( Iterative Reweighted Least Square
 (IRWLSکه توسط  )2012( Felleki et al.ارائه شده
است ،با استفاده از نرمافزار  Rو ASREML 4.0
) (Gilmour et al., 2014استفاده شد .الگوریتم مورد
استفاده به شرح زیر است:
مرحلۀ  -1در آغاز  W28با استفاده از مدل آماری
زیر تجزیه شد تا واریانس باقیمانده ( ) برآورد شود.
در مدل باال  :βبردار اثر ثابت جنس و مرحلۀ
جوجهکشی؛  :aبردار اثر تصادفی ژنتیک افزایشی پرنده
که  :Aماتریس روابط
با توزیع نرمال
خویشاوندی افزایشی،

 :واریانس ژنتیک افزایشی:e ،

بردار باقیمانده با توزیع نرمال

و

:

واریانس باقیمانده و  Z ،Xو Wماتریس طرح هستند.
مرحلۀ  W28 -2با استفاده از یک مدل خطی
وزنی 1تجزیه شد که در این مدل وزن داده شده
بهصورت

= Ⱳ بود که

میزان برآورد شده در

مرحلۀ اول بود .مدل آماری مورد استفاده در این
مرحله همسان مدل مورد استفاده در مرحلۀ  1بود ،با
این تفاوت که در مرحلۀ  2از Ⱳ بهعنوان عامل وزنی،
برای تجزیۀ صفت  W28استفاده شد .نظر به اینکه

1. Weighted linear mixed model
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توان دوم

توزیع گاما دارد ،برای برآورد نااریب اجزای

واریانس برای باقیماندهها ،در آغاز
( .)Felleki et al.,2012از

تبدیل خطی شد

(واریانس باقیمانده برای

برآورد وراثتپذیری

وراثتپذیری بخش میانگین (
محاسبه شد:

) بهصورت زیر

بخش میانگین صفت) و مقادیر  :میزان باقیمانده
برای هر مشاهده (ستون  3در فایل  .yhtدر خروجی
 )ASREMLو  :قطر اصلی ماتریس ( hatستون  4در
فایل  .yhtدر خروجی  )ASREMLکه در مرحلۀ دوم
که تبدیل خطی
برآورده شدهاند استفاده شد تا
ها است ،بهصورت زیر محاسبه شود:
,ɲ

,

=

,

و
مرحلۀ  W28 -3با عامل وزنی Ⱳ ( = Ⱳ که
با عامل وزنی
در مرحلۀ اول برآورد شد) و
(محاسبهشده در مرحلۀ دوم) با استفاده از مدل
 weighted bivariate linear mixed modelتجزیه
شدند .در این مدل تمام اثر ثابت برای صفت  W28و
یکسان و همسان مدل مرحلۀ  1است.
مرحلۀ  -4از خروجی  ASREMLدر مرحلۀ سوم
که با استفاده از مدل weighted bivariate linear
 mixed modelتجزیه شد مقادیر ( ، ،واریانس
باقیمانده برای بخش میانگین صفت) را استخراج و
مقادیر زیر محاسبه شدند:
, ɲ

,

=

,

و
(برآورد شده در مرحلۀ  )4با عامل
مرحلۀ -5
(برآورد شده در مرحلۀ  )4و صفت W28
وزنی
(رکورد پدیدگانی پرنده) ،با عامل وزنی Ⱳ
بهدستآمده از رابطۀ )  Ⱳ = - exp (-که میزان
در فایل  yhtخروجی
برآورد شده برای متغیر
 ASREMLدر مرحلۀ  4است ،بهصورت دو صفته با
استفاده از مدل weighted bivariate linear mixed
 modelتجزیه شد.
مرحلۀ  -6مرحلۀ  4تا  5تا زمان همگرایی تکرار
شدند .همگرایی هنگامی است که واریانس باقیمانده
برآوردشده برای بخش میانگین صفت برابر  1باشد.

واریانس
که  :واریانس افزایشی برآوردشده و
پدیدگانی برای صفت  W28در خروجی فایل  .asrدر
نرمافزار  ASREMLاست .نکتۀ بسیار مهم این است
که در الگوریتم  IRWLSوقتی تجزیۀ دو صفته انجام
میشود ،واریانس باقیمانده برای بخش میانگین برابر
یا نزدیک  1برآورد میشود در این حالت برای محاسبۀ
واریانس پدیدگانی باید واریانس باقیماندة واقعی ( E
 squareیا ) بهصورت زیر محاسبه شود:
در آغاز در فایل  .yhtدر خروجی  ASREMLدر
ستون دوم  Yhatمربوط به بخش باقیمانده را ذخیره و
آنگاه  expاین مقادیر را حساب و در نهایت میانگین
حسابی این مقادیر محاسبه میشوند که میزان
بهدستآمده است.
وراثتپذیری بخش باقیمانده ( ) بهصورت زیر
محاسبه میشود (:)Mulder et al., 2007

که  :واریانس پدیدگانی صفت  W28به توان دو و
از رابطۀ
واریانس
=

)] -

 :واریانس ژنتیک افزایشی برآوردشده برای
که
برابر است با واریانس باقیماندة
بخش باقیمانده،
واقعی ( E squareیا ) برای صفت  W28به توان دو
و

=

است.

نتايج و بحث
اجزای واریانس برآوردشده برای بخش میانگین و
بخش واریانس باقیماندة صفت وزن بدن در 28
روزگی در جدول  1ارائه شده است .واریانس افزایشی
برآوردشده برای بخش میانگین و بخش واریانس
باقیمانده به ترتیب  189/55و  0/18بود .میزان
واریانسهای برآوردشده ،معنیدار هستند ،بهطوریکه
نسبت واریانس برآوردشده به اشتباه معیار ،بزرگتر از
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 6بود .انحراف معیار افزایشی بخش واریانس باقیمانده
(  ) 2adبرابر  0/42بود .ارزشهای اصالحی بخش
واریانس باقیماندة توزیع گاما دارد و ) =1/42exp( a v
ارزشهای

( exp( a v +0/42است ،بنابراین اگر میانگین
اصالحی برآوردشده برای بخش واریانس باقیمانده
(  ) a vبه میزان یک انحراف معیار ژنتیک افزایشی
کاهش یابد ،میزان یکنواختی وزن بدن در بلدرچین
ژاپنی در جمعیت مورد نظر 42 ،درصد افزایش
مییابد .وراثتپذیری برآوردشده برای بخش میانگین
( )0/51بیشتر از وراثتپذیری برآوردشده برای بخش
واریانس باقیمانده ( )0/02بود .بهرغم پایین بودن
وراثتپذیری بخش واریانس باقیمانده ،این میزان از
نظر آماری نسبت به  0معنیدار بود ،زیرا واریانس
افزایشی برآوردشده برای بخش واریانس باقیمانده
معنیدار بود (.)P<0/01
نتایج همسانی در ارتباط با پایین بودن
وراثتپذیری بخش واریانس باقیمانده نسبت به
وراثتپذیری بخش میانگین برای میزان تولید شیر و
شمار یاختههای بدنی در گاو شیری ( Rönnegård et
 ،)al., 2013صفت رشد در گاو گوشتی ( Neves et al.,
 ،)2011وزن بدن در جوجۀ گوشتی ( Mulder et al.,
 )2009و وزن بدن در خرگوش ()Bodin et al., 2010
گزارش شده است .پایین بودن وراثتپذیری بخش
واریانس باقیمانده بیانگر آن است که برای برآورد
صحیحتر ارزشهای اصالحی برای بخش باقیمانده،
میزان اطالعات و رکوردهای بیشتری مورد نیاز است .با
این وجود نتایج بهدستآمده از این بررسی نشان
میدهد ،واریانس ژنتیکی قابلتوجهی برای بخش
واریانس باقیمانده وجود دارد و امکان انتخاب برای
افزایش یکنواختی وزن بدن در  28روزگی در بلدرچین
ژاپنی وجود دارد ،بهطوریکه کاهش یک انحراف معیار
در ارزشهای اصالحی بخش واریانس باقیمانده سبب
 42درصد افزایش در یکنواختی صفت میشود .برای
صفات وزن بدن در جوجههای گوشتی در نتایج
پژوهشی گزارش شده است ،یک نسل انتخاب برای
افزایش یکنواختی میتواند میزان یکنواختی را  20تا
 30درصد افزایش دهد که تا حدودی با نتایج این
بررسی همخوانی دارد .همچنین در نتایج پژوهش
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دیگری گزارش شده است ،یک انحراف معیار کاهش
در ارزش اصالحی بخش واریانس باقیماندة صفات
میزان تولید شیر و شمار یاختههای بدنی ،یکنواختی
این صفات را به میزان  20درصد افزایش میدهد
( .)Rönnegård et al., 2013میزان افزایش یکنواختی
صفت فاصلۀ زایش تا نخستین تلقیح در نتیجۀ کاهش
یک انحراف معیار در ارزش اصالحی بخش باقیمانده،
 12درصد گزارش شده است (.)Ghiasi et al., 2016
در این تحقیق همبستگی ژنتیکی بین ارزشهای
اصالحی بخش میانگین با ارزشهای اصالحی بخش
واریانس باقیماندة  0/09برآورد شد .شکل  1نیز
بیانگر ارتباط ضعیف بین ارزشهای اصالحی
برآوردشده برای بخش میانگین و بخش واریانس
باقیمانده است .عالمت همبستگی برآوردشده مثبت
است و چون هدف افزایش وزن بدن در  28روزگی و
کاهش ارزشهای اصالحی بخش واریانس باقیمانده
برای افزایش یکنواختی بوده است ،این همبستگی بین
بخش واریانس باقیمانده و بخش میانگین نامطلوب
است ،بهطوریکه انتخاب برای افزایش وزن بدن در
 28روزگی سبب کاهش یکنواختی در گله میشود و
برعکس انتخاب در جهت افزایش یکنواختی میتواند
سبب کاهش وزن بدن در  28روزگی شود .نظر به
اینکه میزان همبستگی ژنتیکی برآوردشده پایین است،
تأثیر انتخاب برای افزایش یکنواختی بر وزن بدن در
 28روزگی و برعکس ،کمترین است .همبستگی
رتبهای اسپیرمن پایینی ( )0/094بین ارزشهای
اصالحی برآورد شده برای بخش میانگین و بخش
واریانس باقیمانده محاسبه شد .این میزان از
همبستگی رتبهای اسپیرمن بیانگر آن است که اگر
حیوانها بر پایۀ ارزشهای اصالحی برآوردشده برای
بخش میانگین رتبهبندی شوند ،رتبۀ این حیوانها بر
پایۀ ارزشهای اصالحی برآوردشده برای بخش
واریانس باقیمانده تا حدودی ،متفاوت خواهد بود.
نتایج بهدستآمده از شکل  1و همبستگی رتبهای
اسپیرمن تأییدکنندة میزان همبستگی ژنتیکی پایین
برآوردشده بین ارزش اصالحی بخش واریانس
باقیمانده و بخش میانگین وزن بدن در  28روزگی در
بلدرچین ژاپنی است.

قیاسی و خالداری :برآورد و امکانسنجی انتخاب فراسنجههای ژنتیکی برای افزایش ...
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جدول  .1اجزای واریانس و فراسنجههای ژنتیکی برای بخش میانگین و بخش واریانس باقیماندة صفت وزن بدن در  28روزگی
Table 1. Variance component and genetic parameters for mean and residual of body weight at 28d of age
Spearman rank
correlation
ρ = 0.094

Genetic
correlation

Heritability
0.51

= 0.09

0.02

Parameters
Phenotypic
variance
= 367.51
= 1.17

Residual
variance
= 177.96

= 189.55

= 0.99

= 0.18

Trait

Additive genetic
variance

Mean of trait
Residual of trait

شکل  .1ارتباط بین ارزشهای اصالحی بخش میانگین و بخش واریانس باقیمانده
Figure 1. Relationship between estimated breeding values for mean and residual

بنابراین بخش واریانس باقیمانده و بخش میانگین
صفت وزن بدن بلدرچین در  28روزگی را میتوان
بهعنوان دو صفت جداگانه در نظر گرفت که
همبستگی ژنتیکی ضعیف و نامطلوبی بین آنها وجود
دارد .لذا برای بهبود همزمان این دو صفت از
شاخصهای انتخاب معمولی نمیتوان استفاده کرد
بلکه باید از شاخصهای انتخاب محدودشده برای
افزایش وزن بدن و افزایش یکنواختی (انتخاب در
جهت کاهش ارزشهای اصالحی بخش باقیمانده)
استفاده کرد .در نتایج پژوهشی نیز برای صفت وزن
بدن در جوجه گوشتی ،همبستگی ژنتیکی منفی و
مطلوبی بین بخش واریانس باقیمانده و بخش میانگین
گزارش شده است که با نتایج بهدستآمده از این
تحقیق همخوانی ندارد ( .)Mulder et al., 2009برای
صفت قطر فیبر الیاف در شتر آلپاکا ،همبستگی
ژنتیکی مثبت و مطلوبی بین بخش واریانس باقیمانده
و بخش میانگین گزارش شده است ( Morante et al.,
 .)2009همانطور که مالحظه میشود همبستگی

ژنتیکی برآوردشده بین بخش واریانس باقیمانده و
بخش میانگین صفات ،گاهی مطلوب و گاهی نامطلوب
است .هرگاه هدف افزایش میانگین صفت باشد،
همبستگی منفی مطلوب است ،چراکه با افزایش
میانگین ،ارزش اصالحی بخش واریانس باقیمانده
کاهشیافته و یکنواختی صفت زیاد میشود و هرگاه
هدف کاهش میانگین صفت باشد ،همبستگی مثبت
مطلوب است ،زیرا با کاهش میزان میانگین ،ارزش
اصالحی بخش واریانس باقیمانده نیز کاهش مییابد،
لذا همزمان یکنواختی نیز افزایش مییابد.
نتیجهگیری

نتایج این بررسی نشان داد ،بخش واریانس باقیماندة
صفت وزن بدن بلدرچین ژاپنی در  28روزگی تحت
کنترل تأثیر ژنتیک افزایشی است .بهرغم اینکه
وراثتپذیری پایینی برای بخش واریانس باقیمانده
برآورد شد ،ولی واریانس ژنتیک افزایشی قابلتوجهی
برآورد شد ،بهطوریکه یک انحراف معیار کاهش در
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،میانگین و بخش واریانس باقیمانده برآورد شد
بنابراین انتخاب تنها برای افزایش وزن بدن میتواند تا
.حدودی سبب افزایش غیریکنواختی در گله شود

واریانس ژنتیک افزایشی بخش واریانس باقیماندة
سبب افزایش قابلتوجهی در یکنواختی این صفت
 همبستگی ژنتیکی کم و نامطلوبی بین بخش.میشود
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