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خالصه مقاله:
برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات الشه بلدرچین سفید انگلیسی، ۷۲ جفت بلدرچین بطور تصادفی از

جمعیت پایه انتخاب شدند. نتاج تولید شده (۹۵۸ پرنده) برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات الشه
استفاده شد. وزن سینه، وزن ران، وزن پشت و وزن الشه به طور معنیداری تحت تاثیر جنس قرار داشت

(۰۱/۰>P)، نبودند جنس تاثیر تحت پشت درصد و ران درصد ،سینه درصد ولی(۰۵/۰<P). خالف بر ،االبته
بقیه صفات بازده الشه برای دو جنس معنیدار بود (P<۰۵/۰). در این مطالعه کمترین وراثتپذیری برای

درصد الشه و باالترین برای وزن ران به ترتیب ۰۴۸/۰±۰۳/۰ و ۲۸/۰±۰۶/۰ برآورد شد. همبستگیهای
ژنتیکی بین صفات الشه ( سینه، ران، پشت و الشه) مثبت و باال بودند، در حالی که همبستگیهای ژنتیکی

بین سینه با درصد ران و درصد پشت، درصد ران با درصد پشت منفی و پائین بودند. همبستگی فنوتیپی
درصد الشه با دیگر صفات بجز درصد سینه،که روندی رو به پائین داشت، مثبت و باال بود. همچنین،

همبستگی فنوتیپی بین صفات الشه ( سینه، ران، پشت و الشه) مثبت و باال (۸۱/۰ تا۹۵/۰) و بین درصد
سینه، درصد ران ، درصد پشت و درصد الشه منفی بود(۰۹/۰- تا۸۰/۰-).
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لینک ثابت ثبت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://www.civilica.com/Paper-MAST01-MAST01_527.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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