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رچين هاي ژاپنيبررسي همبستگي پارامترهاي تابع رشد ريچارد در بلد  

  ٣حسين مهربان ،٢، محمد مرادي شهر بابک ٢عباس پاکدل ،١يکحميد بي
دانشجوي دکتري ژنتيک و اصالح نژاد دام ٣و  هيات علميعضو  ٢دانش آموخته کارشناسي ارشد ژنتيک و اصالح نژاد دام ،  ١

 دانشگاه تهرانپرديس کشاورزي و منابع طبيعي 

  چکيده

پرنده  ١٨٦اطالعات رشد . ي اثر همبستگي بين پارامترهاي منحني رشد در بلدچين ژاپني انجام گرديداين تحقيق به منظور بررس
به منظور توصيف الگوي رشد بلدرچين ها از پارامتر هاي تابع رشد ريچارد استفاده . در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفت

ني با افزايش وزن بلوغ جسمي انحناي سيگموئيدي منحني کاهش نتايج بدست آمده نشان داد که در بلدرچين هاي ژاپ. گرديد
بلدرچين هايي که در مرحله افزايشي رشد خود به طور متوسط نرخ رشد . يافته الگوي رشد به حالت خطي نزديکتر مي گردد

نتايج اين . د مي گردندبيشتري دارند طول مرحله افزايشي رشد آن ها کوتاه تر بوده و با وزن بدني بشتري وارد مرحله کاهشي رش
هفتگي مي تواند سبب افزايش فشار رشد در اويل دوره گردد که ادامه اين  ٤مطالعه نشان داد که انتخاب در جهت افزايش وزن 

لذا پيشنهاد مي گردد به منظور پيشگيري . روند مي تواند منجر به بروز مشکالت مشابه در جوجه هاي گوشتي و بوقلمون ها گردد
جانبي نامطلوب ناشي از انتخاب در اين گونه، تغييرات ايجاد شده در شکل منحني رشد الين ها نيز در برنامه انتخاب  از اثرات

  .لحاظ گردد

 بلدرچين ژاپني، انتخاب منشعب، رشد، تابع ريچارد: کلمات کليدي

 مقدمه

شده نشان مي دهد، لذا بر اساس تحقيقات آزمايشات صورت گرفته تغييرات همبسته اي را در شکل منحني رشد پرندگان انتخاب 
انجام شده مي توان ادعا نمود که  انتخاب براي تغيير شکل منحني رشد ممکن بوده و اين روش ابزار مناسبي براي افزايش بازدهي 

اره از آن جايي که الگوي رشد توسط پارامترهاي موجود در تابع رشد توصيف مي گردد، اطالع در ب). ٢(توليد گوشت است 
اخيرا بلدرچين ). ٣(همبستگي بين پارامترهاي تابع رشد در انتخاب براي شکل منحني رشد از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد 

موضوع تحقيقات ) روز ٣٥فقط (هاي ژاپني به دليل مقاومت به بيماري ها، مديريت آسان و دارا بودن چرخه توليد مثلي کوتاه 
تا کنون تحفيفات اندکي در رابطه با همبستگي پارامترهاي منحني رشد در بلدرچين هاي ژاپني ). ١(گسترده اي قرار گرفته اند 

 . هدف از اين تحقيق بررسي همبستگي پارامترهاي تابع رشد در بلدرچين هاي ژاپني مي باشد. صورت گرفته است

  

  مواد و روش ها
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 ٤نسل و به صورت واگرا براي افزايش و کاهش وزن  ٧ه به مدت در اين مطالعه از يک گروه شاهد و دو الين بلدرچين ژاپني ک
 ٢٣٩،  HWاز الين  پرنده ١٣٤در زمان هچ تعداد . انتخاب شده بودند استفاده شد) LWو  HWبه ترتيب الين هاي (هفتگي 

بلدرچين ها . ندشد بر روي بستر انتقال داده پس از وزن کشي به صورت گروهي پرنده از گروه شاهد ٢٠١و  LWپرنده از الين 
وزن کشي بلدرچين ها در طي اين آزمايش  .روزگي وزن کشي آن ها آغاز گرديد ٤از سن سه روزگي شماره بال خورده و از سن 

، ٢٤ و از اين به بعد وزن کشي فقط در سنين به صورت روزانهروزگي  ٢١ سن به صورت انفرادي براي هر پرنده انجام گرفت و تا
  . روزگي صورت گرفت ٤٢و  ٣٥، ٣٢، ٢٨

به منظور بررسي و توصيف الگوي رشد بلدرچين ها از پارامترهاي تابع ريچارد استفاده گرديد که شکل کلي اين مدل به شرح زير 
  :              مي باشد

  
به  tکه وزن بلوغ جسمي هنگامي  t ،Aوزن پرنده در سن Y(t) ضمنا در اين مدل . است k>0و  n>  ،n≠0-١که در اين مدل 

در نقطه عطف منحني )  *t( و سن ) *y(در اين تابع وزن بدن  . پارامترهاي مدل مي باشند nو  b ،kميل مي کند و   ∞سمت 
  :    رشد توسط روابط زير محاسبه مي گردد

  
  :متوسط نرخ قطعي رشد در طي دوه ر شد برحسب گرم در روز از رابطه زير محاسبه گرديد

  
متوسط نرخ رشد تا نقطه عطف منحني رشد براي هر پرنده به صورت ضريب تابعيت خطي وزن بدن از سن تا نقطه عطف منحني 

پارامترهاي پرت با استفاده  .آناليز گرديد PROC NLINو توسط ) ٥( SASداده هاي رشد با استفاده از نرم افزار . محاسبه گرديد
  :   حذف گرديد و جهت آناليز پارامترهاي منحني رشد از مدل زير استفاده گرديد) مانده هابراساس باقي( Box Plotاز روش 

                                                       
اثر ، LSijام،  j، اثر جنس Sj ;ام i، اثر الين  Li ;ام jام و جنس  iام تابع رشد در الين  i، پارامتر ijkβ ;، ميانگينµکه در آن 

به دليل کم بودن تعداد بلدرچين ها و برآورد دقيق همبستگي . خطاي آزمايشي مي باشد eijkام و  jام و جنس  iمتقابل الين 
پارامترهاي تابع رشد، کليه پارامترها ابتدا براي اثرات الين، جنس و اثر متقابل الين و جنس تصحيح شده و سپس همبستگي ها 

  آناليز گرديدند  GLMرويه و ) ٥( SASپارامترها با استفاده از  نرم افزار . برآورد گرديدند

  نتايج و بحث
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همانطور که مالحظه مي شود در اوايل دوره رشد کمترين تنوع . نشان داده شده است ١الگوي رشد بلدرچين ها در شکل شماره 
  .ه بلوغ جسمي اين تنوع افزايش مي يابداز لحاظ الگوي رشد بين  بلدرچين ها وجود دارد اما با نزديک شدن ب
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الگوي رشد بلدرچين ها، منحني هايي که با رنگ قرمز نشان داده شده اند بيانگر الگوي هاي رشد پيش بيني شده توسط  ١-شکل 
  .مي باشند تابع رشد ريچارد

  

اراي همبستگي مثبت و معني داري وزن بلوغ جسمي د. نشان داده شده است ١همبستگي هاي بين پارامترها در جدول شماره 
)٠١/٠ p< ( با پارامترk  منحني رشد مي باشد) در مطالعه اي که بروي جوجه هاي ) ١٩٩١(همکاران  وکنيزتووا ). ١جدول شماره

ايش نيز افز kهرچه ميزان انحناي منحني سيگموئيدي افزايش يابد ميزان پارامتر گوشتي و اردک ها انجام دادند گزارش نمودند که 
  .مي آورد و طول دوره رشد کوتاه تر خواهد بودپايين تري بدست  و وزن خود را در سن جسمي يافته و پرنده وزن بلوغ
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  همبستگي بين پارامترهاي تابع رشد ريچارد ١-جدول 

 A k  n  Vinf  vmax  v  yinf  tinf  

A  ١                

k  **١  - ٧٤/٠              

n  **١  ٨٩/٠**  - ٦٧/٠            

Vinf  **١  - ٠٤/٠  ٢١/٠**  ٢٢/٠          

vmax  ١  ٨٤/٠**  ١٩/٠*  ٤/٠**  ١٢/٠        

v  ١  ٨٤/٠**  ٨٥/٠**  ٢٣/٠**  ٤٦/٠**  ٠٥/٠      

yinf  **١  ٤٧/٠**  ٤٧/٠**  ٣٢/٠**  ٣٢/٠**  ٢١/٠**  ٣٩/٠    

tinf  ١  ٦٢/٠**  - ٢٨/٠**  ٦٢/٠**  - ٤٣/٠**  ٣/٠**  - ٠٩/٠  ١٦/٠  

  مي باشد ٠٥/٠و  ٠١/٠ماري بيانگر معني داري همبستگي به ترتيب در سطوح آ *و  **

نشان مي دهد که در بلدرچين هاي ژاپني با افزايش وزن ) ١جدول (منحني  kهمبستگي منفي بين وزن بلوغ جسمي و پارامتر 
نکته قابل توجه استقالل وزن بلوغ جسمي از متوسط نرخ رشد در طي . بلوغ جسمي الگوي رشد به حالت خطي نزديکتر مي گردد

، در واقع اين امر )١جدول شماره (ود وزن بلوغ جسمي با متوسط نرخ رشد در مرحله رشد افزايشي مي باشد دوره رشد با وج
بيان مي کتد که بلدرچين هايي که وزن بلوغ جسمي بيشتري دارند بخش قابل توجهي از رشد خود را در فاز افزايشي رشد انجام 

نتايج مشابهي در ). yinfو  Aهمبستگي مثبت بين وزن (خود مي گردند داده درنتيجه با وزن  بيشتري وارد مرحله کاهشي رشد 
يکي از معيارهاي ارزيابي رشد سن رسيدن به . توسط ساير محققين گزارش شده است) ٤(و جوجه هاي گوشتي ) ٢(بلدرچين ها 

يدن به نقطه عطف بيانگر در اين نقطه نرخ رشد به مقدار بيشينه خود مي رسد و سن رس). ٢(نقطه عطف منحني رشد مي باشد 
نتايج بدست آمده نشان داد که بلدرچين هايي که در مرحله افزايشي رشد خود به طور . طول مرحله افزايشي رشد مي باشد

متوسط نرخ رشد بيشتري دارند طول مرحله افزايشي رشد آن ها کوتاه تر بوده و با وزن بدني بشتري وارد مرحله کاهشي رشد مي 
پارامتر . نتايج مشابهي را در بلدرچين هاي انتخابي براي افزايش نرخ رشد گزارش نمودند) ٢٠٠٥(و همکاران  ١٥لوبالسيگ. گردند

 ٠٥/٠(همبستگي مثبت و معني دار ). ٣(شکل در تابع رشد ريچارد توصيف کننده جايگاه نقطه عطف در منحني رشد مي باشد 

                                                             
15 Balcioglu 
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p< (ي رشد پارامتر شکل با سن دست يابي به نقطه عطف منحن) وکنيزتووا . اين امر را مورد تاييد قرار مي دهد) ١جدول شماره 
  نتايج مشابهي را در جوجه هاي گوشتي و اردک ها گزارش نمودند) ١٩٩١(همکاران 

  نتيجه گيري

ي گردد هفتگي مي تواند سبب افزايش فشار رشد در اويل دوره م ٤نتايج اين مطالعه نشان داد که انتخاب در جهت افزايش وزن  
لذا پيشنهاد مي گردد به . که ادامه اين روند مي تواند منجر به بروز مشکالت مشابه در جوجه هاي گوشتي و بوقلمون ها گردد

منظور پيشگيري از اثرات جانبي نامطلوب ناشي از انتخاب در اين گونه، تغييرات ايجاد شده در شکل منحني رشد الين ها نيز در 
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Abstract 
A study was conducted to investigate of correlations between parameters of Richards function in Japanese 
quails. Growth data of total 574 birds were used in this study. Parameters of Richards function were used 
to describe the growth curve of quails. Curvature of growth curve was higher in quails that had higher 
asymptote BW; this quails also had higher average growth rate to inflection point, maximum growth rate 
and average growth rate throughout growth period (vinf) and came to their descending growth phase with 
higher BW. With increasing shape parameter in Richards function, ascending growth phase was longer 
while vinf was increased and quails whit lower BW came to their descending growth phase. Results of 
this study indicated that selection to increase 4-wk BW is caused high growth rate at early period of 
growth which can be caused similar occurred problems in broilers and turkeys. Therefore it may be 
suggested that in order to prevent undesirable side effect of selection in this species, shape of growth 
curve must be considered in selection programs. 
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