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عنوان مقاله:
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خالصه مقاله:
برای برآورد مولفه های واریانس و وراثت پذیری صفات کیفیت داخلی تخم مرغ، ۱۰۰۰ تخم مرغ از نسل
نهم مرغان مرکز مرغ بومی خراسان رضوی، در سن ۲۸ و ۲۹ هفتگی جمع آوری و کیفیت اجزای داخلی

آنها اندازه گیری شد. ۶ مدل حیوانی تک صفتی برای تخمین وراثت پذیری صفات قطر زرده، ارتفاع زرده،
وزن زرده، شاخص زرده، قطر سفیده، ارتفاع سفیده، وزن سفیده، شاخص سفیده و واحد ها و مقایسه

شدند. این صفات با استفاده از روش آماری بیزی توسط نرم افزار Gibbs۳f۹۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند. مدل مناسب برای هر صفت با استفاده از معیار اطالعاتی انحراف تعیین شد. مقادیر وراثتپذیری

مستقیم براساس مدل مناسب از ۰۸ / ۰ برای صفت ارتفاع سفیده تا ۲۷ / ۰ برای صفت شاخص زرده
تخمین زده شدند. همچنین وراثت پذیری مادری نیز از ۰۳ / ۰ برای صفت شاخص زرده تا ۱۳ / ۰ برای

صفت ارتفاع سفیده بدست آمد . نتایج نشان داد که نادیده گرفتن اثرات مادری در مدل، منجر به برآورد
اریب وراثت- پذیری مستقیم برای بیشتر صفات مورد بررسی می شود.

کلمات کلیدی:
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لینک ثابت ثبت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://www.civilica.com/Paper-PDCONF01-PDCONF01_234.html

این صفحه به معنای تاییدیه نمایه سازی مقاله در پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد. در هر لحظه به
منظور تایید اصالت این گواهی می توانید وضعیت ثبت مقاله را از طریق لینک فوق به صورت آنالین کنترل

نمایید.
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