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 اثر الين و جنس بر پارامترهاي منحني رشد در بلدرچين هاي ژاپني

 ٣، حسين مهربان٢، محمد مرادي شهر بابک ٢، عباس پاکدل١حميد بيکي

دانشجوي دکتري ژنتيک و اصالح نژاد دام ٣عضو هيات علمي و  ٢دانش آموخته کارشناسي ارشد ژنتيک و اصالح نژاد دام ،  ١
  ي دانشگاه تهرانپرديس کشاورزي و منابع طبيع

   چکيده

الين هاي مختلف . اين تحقيق به منظور بررسي اثر الين و جنس بر روي پارامترهاي منحني رشد در بلدچين ژاپني انجام گرديد
هفتگي  ٤نسل انتخاب براي صفت وزن  ٧و شاهد در طي ) LW(، سبک وزن )HW(بلدرچين ژاپني  شامل الين سنگين وزن 

پارامترهاي تابع به طور . توصيف الگوي رشد بلدرچين ها از پارامتر هاي تابع رشد ريچارد استفاده گرديد به منظور. ايجاد شدند
و الين شاهد به  LWدر مقايسه با بلدرچين هاي الين  HWمعني داري تحت تاثير انتخاب قرار گرفته بودند بلدرچين هاي الين 

بدن در نقطه عطف، بيشترين نرخ رشد، متوسط نرخ رشد و وزن بلوغ  طور معني داري از متوسط نرخ رشد تا نقطه عطف، وزن
هفتگي سبب افزايش  ٤نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که انتخاب در جهت افزايش وزن . جسمي بيشتري برخوردار بودند

آنچه در جوجه هاي گوشتي و فشار رشد در اويل دوره گرديده است که ادامه اين روند مي تواند منجر به بروز مشکالتي، مشابه 
بوقلمون ها مالحظه شده است گردد لذا پيشنهاد مي گردد به منظور پيشگيري از اثرات جانبي نامطلوب ناشي از انتخاب در اين 

  .گونه، با اصالح روشهاي انتخاب، تغييرات ايجاد شده در شکل منحني رشد الين ها بنحو مطلوب اصالح گردد

  اپني، انتخاب منشعب، وزن بدن، رشد، تابع ريچاردبلدرچين ژ :کلمات کليدي

  مقدمه

انتخاب براي رشد در نقطه عطف . پيشرفت عملکرد طيور در توليد گوشت در طي سه دهه پاياني قرن بيستم چشمگير بوده است
جه هاي گوشتي به طور ، يا نزديکي آن، منجر به انتقال نرخ رشد نمايي به سنين پايينتر مي گردد، که اين امر در جو منحني رشد

کاهش تدريجي سن انتخاب ). ١(کلي با انتقال سن رسيدن به نقطه عطف در طي دو هفته نخست پس از هچ شرح داده مي شود 
منجر به ايجاد محدوديت هاي فيزيولوژيکي ) سال گذشته ٣٠به طور متوسط يک روزدر هر سال در طي (در جوجه گوشتي 

). ٦(سندرم مرگ ناگهاني در طي دوره رشد و مشکالت توليد مثلي در گله هاي والد شده است  بسياري از جمله چاقي همراه با
تا کنون تحفيفات اندکي در رابطه با تغيير  .لذا به منظور بهبود بازدهي توليد گوشت لخم معيار انتخاب جديدي مورد نياز مي باشد

هدف از اين . و جنس در بلدرچين هاي ژاپني صورت گرفته استپارامترهاي منحني رشد در اثر انتخاب و تفاوت الگوي رشد د
  .  تحقيق بررسي اثر الين و جنس بر روي پارامترهاي منحني رشد در بلدرچين هاي ژاپني مي باشد
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  مواد و روش ها

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

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

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

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

به  tهنگامي که وزن بلوغ جسمي  t ،Aوزن پرنده در سن Y(t) ضمنا در اين مدل . است k>0و  n>  ،n≠0-١که در اين مدل 
ميل مي کند، که به طور کلي متوسط وزن بدن در زمان بلوغ جسمي است و مستقل از تغييرات وزن بدن در اثر تغييرات   ∞سمت 

نرخ تغييرات خطي تابع  Kضريب ثابت تابع مي باشد و فاقد تفسير بيولوژيکي خاصي است،  bمحيط خارجي مي باشد، 
ان يا شاخص بلوغ است و اين شاخص نرخ بلوغ جسمي را در منحني رشد برآورد مي کند لگاريتمي بلوغ جسمي در واحد زم

پارامتر شکل که تعيين کننده جايگاه نقطه عطف در منحني رشد مي باشد و اين پارامتر درجه  A( ،nيعني نرخ دست يافتن به (
در نقطه عطف منحني رشد )  *t( و سن ) *y(در اين تابع وزن بدن  . بلوغ جسمي را در نقطه عطف منحني رشد نشان مي دهد

                                                            :      توسط روابط زير محاسبه مي گردد

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

رشد تا نقطه عطف منحني رشد براي هر پرنده به صورت ضريب تابعيت خطي وزن بدن از سن تا نقطه عطف منحني  متوسط نرخ
  . آناليز گرديد PROC NLINو توسط ) ٧( SASداده هاي رشد با استفاده از نرم افزار . محاسبه گرديد

گرديد و جهت آناليز پارامترهاي منحني رشد از اين حذف ) براساس باقيمانده ها( Box Plotپارامترهاي پرت با استفاده از روش 
  :                                           مدل استفاده گرديد

، اثر LSijام،  j، اثر جنس Sj ;ام i، اثر الين  Li ;ام jام و جنس  iام تابع رشد در الين  k، پارامتر ijkβ ;، ميانگينµکه در آن 
  . خطاي آزمايشي مي باشد eijkام و  jام و جنس  iمتقابل الين 

  نتايج و بحث
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همانطور که مالحظه مي شود انتخاب در جهت . ارائه گرديده است ١نتايج آناليز آماري پارامتر هاي تابع ريچارد در جدول شماره 
رشد را تحت تاتثر قرار داده  هفتگي کليه پارامترهاي تابع رشد ريچارد و همچنين اکثر صفات منحني ٤افزايش و کاهش وزن 

تغيير در الگوي رشد بلدرچين هاي ژاپني در اثر انتخاب منشعب کوتاه مدت توسط هيانکووا و همکاران ). ١جدول شماره (است 
  .نيز گزارش شده است) ٢٠٠١(

  نتايج آناليز آماري پارامتر هاي تابع رشد ريچارد  -١جدول

  
 پارامتر

 جنس  الين  آناليز واريانس

 نر ماده  شاهد HW LW  جنس×الين جنس الين
A ** Ns Ns  a

٥٧/٢٨٩±٩٨/٥ 
b

٠٣/٢٠٠±٩٢/٤ 
c

٨٥/٢٢٧±٨٦/٣ 
 ٢٩/٢٣٣±٤٧/٥ ٠١/٢٤٥±٦٥١/٤ 

k ** Ns Ns  a٠٦/٠±٠٠/٠ b٠٩٧/٠±٠٠/٠ b٠٨٨/٠±٠٠/٠ ٠٨٦/٠±٠٠/٠  ٠٩/٠±٠٠/٠ 
n ** Ns Ns  a

١٥٥/٠±٠٤/٠- 
b١٨٤/٠±٠٤/٠ b٠٧٢٨/٠±٠٤/٠ ٠٥١٧/٠±٠٣/٠  ١٥٨/٠±٠٤/٠ 

Vinf٢ ** Ns Ns  a٣٩/٦±٠٧/٠ b٩٦/٤±١/٠ c٦١/٥±٠٩/٠ ٧٧/٥±٠٩/٠  ٧٢/٥±٠٨/٠ 
yinf ** * **  a٦/٩٤±٩٥/١ b٠٨/٧٦±٥٣/١ c٧٤/٨٣±٣٨/١ ٠٥/٨٨±٢٧/١  ٩٩/٨٦±١٥/١ 
tinf Ns Ns Ns  ٧٨/١٦±٢٤/٠ ٢٩/١٧±٢٥/٠  ٩٧/١٦±٢٨/٠ ٩١/١٦±٢٨/٠ ٢٢/١٧±٣٥/٠ 
v ** Ns Ns  a١٧/٥±٠٨/٠ b٢٣/٤±٠٩/٠ c٦٧/٤±٠٨/٠ ٨٧/٤±٠٧/٠  ٩/٤±٠٧/٠ 

vmax ** * Ns  a٦٢/٧±١٢/٠ b٣١/٦±١٤/٠ c٨٥/٦±١١/٠ ٢٢/٧±١١/٠  ١٧/٧±١/٠ 

ميانگين . متوسط نرخ رشد تا نقطه عطف منحني، ساير عاليم در بخش مواد و روش ها شرح داده شده اند ٢خطاي استاندارد،  ١
 .با يکديگر دارند ٠٥/٠هايي که با حروف متفاوت مشخص شده اند تفاوت معني داري در سطح 

در اين نقطه نرخ رشد به مقدار بيشينه خود ). ٤(اشد يکي از معيارهاي ارزيابي رشد، سن رسيدن به نقطه عطف منحني رشد مي ب
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که . از طرف ديگر سن رسيدن به نقطه عطف بيانگر طول مرحله افزايشي رشد است. مي رسد

 ١٧تقريبا در سن  در هر سه الين(سن رسيدن به نقطه عطف منحني رشد با انتخاب واگراي کوتاه مدت تحت تاثير قرار نمي گيرد 
). ١جدول (و بعبارت ديگر الين هاي مختلف از نظر طول مرحله افزايشي رشد با يکديگر تفاوت معني داري نداشتند )روزگي

روزگي در  ١/١٦(روز زودتر ١نسبت به گروه شاهد حدود  HWگزارش کردند که بلدرچين هاي الين ) ١٩٩١(آنتوني و همکاران 
نسبت به گروه  LWنقطه عطف منحني رشد دست مي يابند اين در حالي است که اين سن در الين به ) روزگي ١٧مقايسه با 

کاهش سن رسيدن به نقطه عطف را در ) ١٩٩١(و همکاران  کنيزتووا. اتفاق خواهد افتاد) روزگي ٥/٢٦(روز ديرتر  ٩شاهد تقريبا 
  .زارش نمودنداثر انتخاب براي افزايش وزن بدن در جوجه هاي گوشتي و اردک ها گ
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نتايج حاصل از اين تحقيق ). ٤(پارامتر شکل در تابع رشد ريچارد توصيف کننده جايگاه نقطه عطف در منحني رشد مي باشد 
نشان داد که اين پارامتر به طور معني داري تحت تاثير انتخاب قرار گرفته است، اما هنوز تغيير ايجاد شده در اين پارامتر جايگاه 

   ).١جدول شماره (ر بلدرچين هاي تحت انتخاب تغيير نداده است نقطه عطف را د

در مطالعه اي که بر روي جوجه هاي گوشتي و اردک ها انجام دادند گزارش نمودند که هرچه ميزان  )١٩٩١(کنيزتووا و همکاران 
جسمي خود را در سن پايين تري نيز افزايش يافته و پرنده وزن بلوغ  kانحناي منحني سيگموئيدي افزايش يابد ميزان پارامتر 

هفتگي انحناي الگوي رشد بلدرچين ها را  ٤نتايج مطالعه حاظر نشان داد که انتخاب در جهت افزايش وزن . بدست خواهد آورد
هفتگي سبب افزايش انحناي الگوي رشد در بلدرچين  ٤اين در حالي است که انتخاب در جهت کاهش وزن . کاهش داده است
و شاهد  LWدر طول مرحله افزايشي رشد خود، نسبت به الين هاي  HWبلدرچين هاي الين . ب شده استهاي تحت انتخا

متوسط نرخ رشد بيشتري داشته و در نتيجه با وزن بدن بيشتري نسبت به دو الين ديگر وارد مرحله کاهشي رشد خود مي گردند 
)٠١/٠ p< .( همچنين متوسط نرخ رشد در بلدرچين هاي الينHW نتايج مشابهي توسط هيانکووا و . شتر از دو الين ديگر بودبي

 .گزارش شده است) ٢٠٠١(همکاران  

معني دار بود ) نرخ رشد در نقطه عطف(اثر جنس تنها در رابطه با وزن بدن در نقطه عطف منحني رشد و بيشترين نرخ رشد 
)٠١/٠p<(نس نر بيشتر بود و اين جنس با وزن بدن بيشتري وارد ، به نحوي که بيشينه رشد بلدرچين هاي ماده در مقايسه با ج

 .مطابقت دارد) ١٩٩٠(نتايج فوق با نتايج  مارکس . مرحله کاهشي رشد خود شده اند

  نتيجه گيري 

هفتگي بيشترين فشار رشد در بلدرچين هاي تحت انتخاب  ٤نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد انتخاب در جهت افزايش وزن 
لذا مي توان پيش بيني نمود که ادامه انتخاب در جهت افزايش . متمرکز نموده است) تا نقطه عطف(وايل دوره رشد را بر روي ا

هفتگي در بلدرچين هاي ژاپني مي تواند منجر به بروز ناهنجاري هايي نظير آنچه در جوجه هاي گوشتي و بوقلمون ها  ٤وزن 
ظور پيشگيري از اثرات جانبي نامطلوب ناشي از انتخاب در اين گونه، تغييرات لذا الزم است به من). ٦(گزارش شده است، نمايد 

 . ايجاد شده در شکل منحني رشد الين ها نيز در برنامه انتخاب لحاظ گردد
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Abstract 

A study was conducted to investigate the effect of short-term divergent selection on growth curve 
parameters in Japanese quails. Quail lines utilized were two divergently selected for high (HW) and low 
(LW) 4-week body weight (BW) and also a control line (C). Parameters of Richards function were used to 
describe the growth curve of quails. Parameter of Richards function was significantly affected by 
selection. In compared to LW and C line, quails in HW line had significantly higher average growth curve 
to inflection point, BW at inflection point, maximum growth rate and asymptotic value of BW. 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.  
Key words: Japanese quail, Divergent selection, Body weight, growth, Richards function 


