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  ارزيابي توابع رشد در الين هاي مختلف بلدرچين ژاپني

  ٤،حسين مهربان٣محمد مرادي شهر بابک ،٢يکحميد بي،١عباس پاکدل
دانشجوي دکتري ژنتيک و اصالح نژاد دام ٤و دانش آموخته کارشناسي ارشد ژنتيک و اصالح نژاد دام٢،هيات علميعضو  ٣و١

 ندانشگاه تهراپرديس کشاورزي و منابع طبيعي 

  

  چکيده

هاي الين.هاي مختلف بلدرچين ژاپني انجام گرديداين تحقيق به منظور برازش بهترين تابع جهت توصيف الگوي رشد در الين
 ٤هاي ژاپني براي صفت وزن نسل انتخاب بلدرچين ٧و شاهد در طي ) LW(، سبک وزن )HW(مختلف شامل الين سنگين وزن 

و  Akaike’sيين تصحيح شده، ميانگين و انحراف معيار خطاي نسبي و معيارهاي ضرايب تبيين و تب.هفتگي ايجاد شدند
SchwarzBayesian به منظور ارزيابي صحت برازش توابع رشد ريچاردز، گمپرتز، لجيستيک و ون برتاالنفي استفاده گرديد .

هاي برازشي در الين ه طور کلي آمارهب. توابع گمپرتز و لجيستيک برخالف ساير توابع برازش مناسبي در هر سه الين نداشتند
HW نتايج کلي . نشان دادند که به ترتيب توابع ريچاردز، ون برتاالنفي، گمپرتز و لجيستيک بهترين برازش را در اين الين دارند

سه با تابع ها در مقايبود، به جز اين که تابع لجيستيک برازش بهتري به دادهHWالين و شاهد مشابه LWهايبدست آمده در الين
داراي (در پايان نتيجه گرفته شد که توابع رشد منعطف به عنوان شکل کلي توابع ساده تر ..ون برتاالنفي در اين الين ها داشت

  .نمايندهايژاپني ارائه مي، توصيف بهتري از ارتباط وزن بدن و سن در بلدرچين)نقطه عطف ثابت

  اب منشعبتوابع رشد، بلدرچين، رشد، انتخ :کلمات کليدي

  مقدمه

اخيرا تحقيقات صورت گرفته در صنعت طيور بيشتر برروي بلدرچين متمرکز . باشدرشد صفت بسيار مهمي در صنعت طيور مي
از گذشته توابع رياضي ). ٦(هاي اندک نگهداري و فاصله نسل کوتاه در اين پرنده مي باشد شده است، که دليل عمده آن هزينه

هريک از توابع ). ٢(جهت توصيف ارتباط بين وزن بدن و سن در طيور مورد استفاده قرار گرفته اند " توابع رشد"تحت عنوان 
توابع رشد گمپرتز و : رشد خصوصياتي دارند که بايد پيش از انتخاب آن ها جهت توصيف داده ها مورد بررسي قرار گيرند

اين توابع ). ٤(درصد وزن بلوغ جسمي مي باشند  ٣٧و  ٥٠لجيستيک داراي شکل ثابت همراه با نقطه عطفي به ترتيب در حدود 
نتايج مطالعات صورت گرفته در گونه . باشندمي) داراي نقطه عطف متغير(پارامتري انواع خاصي از تابع انعطاف پذير ريچاردز 

مطالعه حاظر به منظور ).٣(هاي مختلف طيور نشان داده است که انتخاب تابع رشد وابسته به گونه، سويه و حتي الين مي باشد 
  .هاي مختلف بلدرچين ژاپنيصورت گرفتبرازش بهترين تابع جهت توصيف الگوي رشد در الين
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  مواد و روش ها

نسل و به صورت واگرا براي افزايش و کاهش وزن  ٧و دو الين بلدرچين ژاپني که به مدت ) C(در اين مطالعه از يک الين شاهد 
. در ايستگاه دامپروري دانشگاه تهران تحت انتخاب قرار گرفته بودند، استفاده شد) LWو  HWبه ترتيب الين هاي (هفتگي  ٤

درجه سانتيگراد به دستگاه ستر منتقل  ٢٢روز نگهداري در دماي  ٤تخم از هر الين جمع آوري و حداکثر پس از  ٤٥٠تعداد 
اخذ و پس از وزن کشي پرنده از الين شاهد  ٢٠١و  LWپرنده از الين  ٢٣٩،  HWپرندهاز الين  ١٣٤در زمان هچ تعداد .گرديد

جوجه ها از روز اول بروي بستر و تحت شرايط کنترل شده از نظر دما و تهويه قرار . بروي بستر انتقال داده شد به صورت گروهي
روزگي  ٤ده و از سن بلدرچين ها از سن سه روزگي  بال خور. گرفته و رژيم غذايي آن ها بر اساس جيره استاندارد تهيه گرديد

ادامه يافت، و از اين به بعد وز ن کشي فقط در روزگي  ٢١ وزن کشي بلدرچين ها تاسن.وزن کشي انفرادي آن ها آغاز گرديد
  .روزگي صورت گرفت ٤٢و  ٣٥، ٣٢، ٢٨، ٢٤سنين

  ).١جدول (ها استفاده گرديد هاي وزن بدن بلدر چينتابع رشد جهت برازش بر داده ٧از 

  هاتوابع مورد استفاده در برازش بر وزن بدن بلدرچين -١جدول

  شرح  ١تابع

    ريچاردز
    ون برتاالنفي

  گمپرتز
  

  لجيستيک
  

١wt  : در سن ) گرم(وزن بدنt ،β : ،ونرخ رشد ذاتيγ  :،پارامترهاي مدلM :وزن بلوغ جسمي  

  :مورد استفاده قرار گرفتندمعيارهاي زير به منظور ارزيابي صحت برازش توابع رشد 

  .مجموع مربعات کل مي باشد SSTمجموع مربعات خطا و : SSE، که : ضريب تبيين

  .تعداد پارامترها مي باشد kتعداد مشاهدات و : n، که : ضريب تبيين اصالح شده

  .وزن بدن پيشبيني شده مي باشد:  و  وزن بدن مشاهده شده:  ، که : خطاي نسبي
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  .تعداد پارامترها مي باشد kمجموع مربعات خطاو : SSE تعداد مشاهدات،:  n، که = Akaike :(AIC)معيار 

 .ترها مي باشدتعداد پارام kمجموع مربعات خطا و : SSE تعداد مشاهدات،:  n، کهSchwarz Bayesian ،(BIC)معيار 

در ) نر و ماده(مشخص نمود که از نظر الگوي رشد  بين دو جنس ) ١٣٨٨بيکي و همکاران، (نتايج حاصل در مطالعات پيشين 
  .بنابر اين مطالعه حاضر بدون در نظر گرفتن جنسيت بلدرچين ها انجام گرديد. داري وجود ندارددرون الين ها تفاوت معني

  :وابع رشد مختلف با مدل زير آناليز گرديداطالعات حاصل از برازش ت

ijiij eay    

  .باقيمانده مي باشدام و  iاثر الين  ميانگين جامعه،  ام ، iامين پرنده از الين  jمشاهده  که در آن 

 .گرديدند آناليز) ٨(SASداده ها با استفاده از نرم افزار 

  نتايج و بحث

  .نشان داده شده است ٢کيفيت برازش توابع مورد استفاده در هر سه الين در جدول 

  تابع در الين هاي تحت انتخاب و گروه شاهد ٧کيفيت برازش  -٢جدول 

        RE       الين  تابع

  ٨٩٤٤/٥٩  ٠٥٤٤٩/٥٨  ٠٦٤٨٩٥/٠  ٠٧١/٠  ٩٤٩٣٦٧/٠  ٩٨٢٥٤/٠  ٩٦٣٣/٣١ HW  لجستيک

  ٧٦٣٧/٤٧  ٩٢٦/٤٣  ٠٣٨٨٩/٠  ٠٣٥١٩/٠  ٩٧٨٨/٠  ٥٧٠٥/٩٩  ٣٣٩/١٢  HW  ريچاردز

  ٦٩٧/٥٨  ٨٥٥٧٣/٥٦  ٠٩٩٢٧٦/٠  ٠٨٨٢٦/٠  ٩٦٠٧١/٠  ٩٨٦٣٧/٠  ٣٧١٩٨/٢٣  HW  گمپرتز

ون 
  برتاالنفي

HW  ٥٥٦٥/٥١  ٧٣٨٩٣/٤٨  ٠٦٨١٩٨/٠  ٠٥٧٣٥٧٥/٠  ٩٧٤٠٢٤/٠  ٩٩٣٤/٠  ٢٩٣٩٣/١٥  

  ٠٣٨٢٢/٤٧  ٢٣٥٣/٤٥  ٠٦٣٩٠٧٤١/٠  ٠٦٤٤٣٩/٠  ٩٤٨٢٥٣/٠  ٩٨٢٣٥٦/٠  ٧٧٣٨٩/١٧ LW  لجستيک

  ٣٨٦٣/٣٦  ٦٥٠٦/٣٢  ٠٣٥١٨٨/٠  ٠٣٣٣٧٦/٠  ٩٧١٤١١/٠  ٩٩٤٢/٠  ٧٠٥١٢/٩  LW  ريچاردز
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  ٧٥٥٨٠٦/٥٠  ٩٥٢٩٥/٤٨  ٠٩٣٣٣٣/٠  ٠٨٨٧٧٧/٠  ٩٤٠٧٠٥/٠  ٩٧٩٧٨٥/٠  ٩٨٨١٣٤/١٩  LW  گمپرتز

ون 
  برتاالنفي

LW  ٦٢١٦/٤٢  ٨٢٦٣/٣٩  ٠٦٠٩١١٧/٠  ٠٥٥١٨٦٢/٠  ٩٦٠٦٣٧/٠  ٩٩٠٠٠٢/٠  ٢٥٣٨١/١٣  

  ٧٤٩٧٤/٥٠  ٩٤٧٢/٤٨  ٠٦١١٤٥١٦/٠  ٠٥٧٤٠٣/٠  ٩٦٨٩٧/٠  ٩٨٩٤٣٤/٠  ٨٩٤٤١٩/٢١  شاهد  لجستيک

  ٥٢٣٥/٤٢  ٧٦٧٥/٣٦  ٠٥١٤٩٧/٠  ٠٣٧١٨/٠  ٩٧٩٢٩٢/٠  ٩٩٥٨٠٢/٠  ٥١٤٤٩٧/٩  شاهد  ريچاردز

  ١٤٧٦٨/٥٢  ٣٤٥١٥/٥٠  ٠٩١٥١/٠  ٠٧٣١١٢/٠  ٩٦٧٩٧/٠  ٩٨٩٠٨٨/٠  ٩٨٧٨١١/١٨  شاهد  گمپرتز

ون 
  برتاالنفي

  ٤٤١٨٤/٤٣  ٦٤٩٠٦/٤٠  ٠٦٣٨٢١٢/٠  ٠٤٦١٦٧٦/٠  ٩٧٧٢٥/٠  ٩٩٤٢٢٢/٠  ٥٠٢١١١/١١  شاهد

  

و  R2ها حداقل و معيارهاي در آن MSEو  AIC ،BIC ، ،REهاي دهند که معيارتوابعي بهترين برازش را نشان مي
Adj.R2هاي برازشي در الين به طور کلي آماره.در آن ها حداکثر باشدHW  نشان دادند که به ترتيب توابع ريچاردز، ون

الين و شاهد مشابه LWهاينتايج کلي بدست آمده در الين. برتاالنفي، گمپرتز و لجيستيک بهترين برازش را در اين الين دارند
HW نتايج فوق .ها داردالين ون برتاالنفي در اينها در مقايسه با تابع مي باشند، به جز اين که تابع لجيستيک برازش بهتري به داده

دهد توابع داراي نقطه عطف ثابت مانند گمپرتز و لجيستيک در مقايسه با تابع رشد انعطاف پذير ريچاردز برازش خوبي نشان مي
اين نتايج با نتايج گزارش شده توسط کنيزتووا و همکاران . دهندهاي مختلف بلدرچين ژاپني ارائه نميهاي رشد الينبر داده

که تابع رشد ريچاردز را با موفقيت بر داده هاي رشد مشاهده  شده طيور برازش داده بودند ) ٢٠٠٥(و سزر و ترهان ) ١٩٩١(
توابع رشد ريچاردز، گمپرتز، لجيستيک و ون برتاالنفي را بر داده هاي هفتگي رشد ) ٢٠١٠(نارينک و همکاران . مطابقت دارد

گزارش نمودند که تابع رشد گمپرتز بهترين برازش را بر الگوي رشد برلدرچين ها ارائه  آن ها. بلدرچين هاي ژاپني، برازش دادند
  .مي دهد

، توصيف )داراي نقطه عطف ثابت(در پايان مي توان نتيجه گيري نمود که توابع رشد منعطف به عنوان شکل کلي توابع ساده تر 
 .نمايندميهاي ژاپني ارائه بهتري از ارتباط وزن بدن و سن در بلدرچين

 منابع
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Abstract:  

The aim of present study was to fit the best predictive model to describe the growth curve of different 
Japanese quail lines and also to investigate the effect of short-term divergent selection on the growth 
curve parameters in the Japanese quails. The quail lines utilized in the current study were two divergently 
selected lines for high (HW) and low (LW) 4-wk body weight (BW) and a control line (C). Determination 
and adjusted determination coefficients, relative error mean and standard deviation, mean square 
error,Akaike’s information criteria and Schwarz Bayesian information criteria were used to evaluate the 
accuracy of prediction with the growth functions of Richards, Gompertz, Logistic and Von Bertalanffy 
growth functions. Based on the model behavior, the Gompertz and logistic functions were not able to 
show a suitable fit for all three lines, but the other growth functions provided an excellent fit. The overall 
goodness of fit statistics in the HW line showed that the Richards function has the best fit to the data 
followed by Von Bertalanffy, Gompertz and Logistic equations, respectively. The overall results in LW 
and C lines were similar to HW line, except that Logistic function provides a better fit to the data than 
Von Bertalanffy. In conclusion consideration of flexible growth functions as an alternative to simpler 
equations (with a fixed inflection point) to describe the relationship between body weight and age are 
recommended in Japanese quails. 

Key words: growth functions, quail, growth, divergent selection 


