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 چكيده

هـاي  شـكل منحنـي رشـد در اليـن     روي هفتگي بـر  4بدن در سن كوتاه مدت براي صفت وزن  ياين مطالعه به منظور بررسي تاثير انتخاب واگرا
و شـاهد در  ) LW(، سـبك وزن  )HW(شامل الين سنگين وزن مورد بررسي در اين تحقيق هاي مختلف الين. هاي ژاپني انجام گرديدچينرمختلف بلد

از پارامترهـاي تـابع    اليـن هـا  گـوي رشـد   به منظور بررسي و توصيف ال. هفتگي ايجاد شدند 4هاي ژاپني براي صفت وزن نسل انتخاب بلدرچين 7طي 
 76/8و  55/7، 08/8ترتيب برابر با به و شاهد  HW ،LWهاي در الين(تقريبا مشابه بود  الينوزن هچ در بلدرچين هاي هر سه . ريچارد استفاده گرديد

در . ه اسـت از هچ آغاز گرديد پسشاهد بالفاصله  هواز گر) LWو  HW( ي تحت انتخابهاانشعاب اليننتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه . )گرم
هـا  امـا در بـين اليـن   . مالحظه نشـد و سن و وزن بدن در نقطه عطف و وزن بلوغ جسمي  جنس تفاوتي از نظر متوسط نرخ رشدبين دو  و هادرون الين

ن داد كه انتخاب واگرا در كوتاه مـدت منجـر بـه تغييـر     تحقيق حاضر نشا نتايج .شتاز نظر پارامترهاي منحني رشد وجود داقابل مالحظه اي هاي تفاوت
، توصـيه مـي   ناشي از انتخاب در بلدرچين ژاپنيبه منظور پيشگيري از اثرات جانبي نامطلوب لذا . خواهد شدژاپني الگوي رشد و اجزاي الشه در بلدرچين 

  .اظ گرددانتخاب لح هاي شود تغييرات ايجاد شده در الگوي رشد پرنده ها نيز در برنامه
 

  رشد، تابع ريچاردژاپني، وزن بدن، منحني  انتخاب واگرا، بلدرچين: واژه هاي كليدي
 

  1 مقدمه 

اعـم از   يتحـت تـاثير عـواملي مختلفـ    حيوانات در بيولوژي، رشد 
در حيوانـات  رشـد  روند . قرار داردها متقابل آنات ژنتيك، محيط و اثر

صورت تغييـرات وزن بـدن    توان آن را بهو مي روندي غير خطي بوده
لذا . ، همراه با استفاده از مواد غذايي، توصيف نموددوره زندگيدر طي 
منجر به افزايش حجم، اندازه يـا شـكل   رشد در موجودات زنده  فرايند

گيـري وزن بـدن در   توان بـا انـدازه  اين تغييرات را مي. آنها خواهد شد
مـود و بـا اسـتفاده از    پيگيـري ن مورد بررسي قرار داد هاي منظم  دوره

رشد كـه  منحني هاي پارامتر. مورد بررسي قرار دادآنها را  توابع رياضي
از لحاظ بيولوژيكي قابل تفسير مي باشند مـي تواننـد تغييـرات ايجـاد     

از طرفي ). 3و2(وقايع تصادفي را از بين ببرند نيز شده توسط محيط و 
مناسـبي را بـراي   رشد فرصـت   نحنيهاي ممفاهيم بيولوژيكي پارامتر

هـاي  هاي اصـالح نـژادي از طريـق تعـديل فعاليـت     توسعه استراتژي

                                                            
به ترتيب دانشجوي سابق كارشناسي ارشـد، اسـتاديار و دانشـيار پـرديس      -3و2، 1

  كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران
                    Email:  hbeigi12@gmail.com:نويسنده مسئول -(*

(  

 عـالوه . نمايندمديريتي يا ساختار ژنتيكي شكل منحني رشد فراهم مي
اجازه مطالعه تفاوت بـين اليـن هـايي كـه سـاختار      رشد بع ، توااين بر

  .فراهم مي آورندنيز ژنتيكي متفاوتي دارند را 
در ارزيابي عملكـرد اقتصـادي دامـداران     هاارمهمترين معييكي از 

ت در عملكرد طيور در توليد گوشـ  پيشرفت). 8(توليد گوشت مي باشد 
به طور كلي  .چشمگير بوده استبسيار  طي سه دهه پاياني قرن بيستم

متخصصين اصالح نژاد بدون توجه بـه سـاختار زمـاني سـن انتخـاب      
وزن بدن در سن ثابتي نسبت به الگوي رشد گونه تحت انتخاب، براي 

ــد  ــام داده ان ــاب انج ــرات    .)6( انتخ ــه تغيي ــورت گرفت ــات ص آزمايش
اي را در شكل منحني رشد پرندگان انتخاب شده نشـان مـي    همبسته

انتخاب براي رشد در نقطـه عطـف منحنـي رشـد، يـا       ).23و 22(دهد 
تـر   ، منجر به انتقال نرخ رشد نمايي به سنين پايينبا اين نقطه نزديك
هاي فيزيولوژيكي بسـياري از جملـه   محدوديت ، كه اين امراست شده

چاقي همراه با سندرم مرگ ناگهـاني در طـي دوره رشـد و مشـكالت     
هاي گوشتي و بوقلمون را ايجـاد  هايي مانند جوجهدر گونه توليد مثلي

با توجه به اين مطلب كه انتخـاب در جهـت افـزايش     ).8(نموده است 
در سويه بلدرچين ژاپني به ويژه در ايران بدن نرخ رشد و افزايش وزن 

در مراحل ابتدايي كار قرار دارد، بررسي تغييرات ايجاد شـده در شـكل   
به منظـور در نظـر گـرفتن    نر و ماده دو جنس در هر منحني الين ها 
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-تغييرات در برنامه هاي انتخاب از اهميت خاصـي برخـوردار مـي   اين 
يرات ايجاد شده در الگـوي رشـد   هدف از اين تحقيق بررسي تغي. باشد

هفتگي مـي   4ا در اثر انتخاب واگرا براي وزن بدن در سن بلدرچين ه
  .باشد

 
  هامواد و روش

كه در آن هيچ انتخابي صـورت   شاهد اليندر اين مطالعه از يك 
نسل براي افـزايش و   7ژاپني كه به مدت  بلدرچين الينو دو  نگرفته

انتخـاب  ) LWو  HWهـاي  يـن به ترتيـب ال (هفتگي  4كاهش وزن 
جمـع آوري و   اليـن تخـم از هـر    450تعـداد  . شده بودند استفاده شد

درجــه ســانتيگراد بــه  22روز نگهــداري در دمــاي  4حــداكثر پــس از 
 اليـن از  پرنده 134در زمان هچ تعداد  .منتقل گرديد گيرجوجهدستگاه 

HW  ،239  الينپرنده از LW  از پـس   شـاهد  اليـن پرنده از  201و
جوجـه هـا از   . بروي بستر انتقال داده شـد  يالينوزن كشي به صورت 

روز اول بروي بستر و تحت شرايط كنترل شده از نظـر دمـا و تهويـه    
 NRCها بر اساس احتياجات ذكر شده در قرار گرفته و جيره غذايي آن

هـا از سـن سـه    بلـدرچين . ها قرار داده شـد تهيه و در اختيار آن ،)24(
هـا آغـاز   روزگـي وزن كشـي آن   4ه بال خورده و از سـن  روزگي شمار

وزن كشي بلدرچين ها در طي اين آزمايش به صورت انفـرادي   .گرديد
 بـه صـورت روزانـه   روزگـي   21 سـن  براي هر پرنده انجام گرفت و تا

، 32، 28، 24 ن كشـي فقـط در سـنين   گرفت و از اين به بعد وز انجام
كر است كه به منظور انـدازه  الزم به ذ. روزگي صورت گرفت 42و  35

ها از ها، جوجه بلدرچينگيري ميزان خوراك مصرفي انفرادي بلدرچين
روزگي به درون قفس منتقل شـدند، امـا بـه دليـل كـوچكي       21سن 

مناسـب بـودن شـرايط    و نـا  LW الينهاي ها بويژه بلدرچينبلدرچين
بسـتر  روزگي به درون  28ها مجددا در سن قفس براي آن ها بلدرچين

  .منتقل شدند
از  اليـن  3هـاي  بلدرچين دبه منظور بررسي و توصيف الگوي رش

اسـتفاده گرديـد كـه    )  Richards, 1959( پارامترهاي تـابع ريچـارد   
  .شكل كلي اين مدل به شرح زير مي باشد

  
 ضـمنا در ايـن مـدل    . اسـت  k>0و  n>  ،n≠0-1كه در ايـن مـدل   

Y(t) وزن پرنده در سنt ،A  وزن بلوغ جسمي هنگامي كهt به سمت 

ميل مي كند، كه به طور كلي متوسـط وزن بـدن در زمـان بلـوغ        
جسمي است و مستقل از تغييرات وزن بـدن در اثـر تغييـرات محـيط     

ضـريب ثابـت تـابع مـي باشـد و فاقـد تفسـير         bخارجي مـي باشـد،   
لـوغ  نرخ تغييرات خطـي تـابع لگـاريتمي ب    Kبيولوژيكي خاصي است، 

جسمي در واحد زمان يا شاخص بلوغ است و اين شـاخص نـرخ بلـوغ    
يعني نـرخ دسـت يـافتن بـه     (كند را در منحني رشد براورد ميجسمي 

A( ،n     پارامتر شكل كه تعيين كننده جايگاه نقطـه عطـف در منحنـي
رشد مي باشد و اين پـارامتر درجـه بلـوغ جسـمي را در نقطـه عطـف       

 SASدر نـرم افـزار    NLINرويـه   از. منحني رشـد نشـان مـي دهـد    
)version 8.2(        به منظور بـرازش تـابع ريچـارد بـه داده هـاي رشـد

  .استفاده گرديد
 پس از برازش تابع رشد و بدست آوردن پارامترهاي آن، وزن بدن

)y*  ( و سن )t*  (        در نقطـه عطـف منحنـي رشـد توسـط روابـط زيـر
  :گرديدمحاسبه 

    
در طي دوه ر شد برحسب گـرم در روز از رابطـه    متوسط نرخ رشد
  :زير محاسبه گرديد

  
  :توسط رابطه زير محاسبه گرديد tدرصد بلوغ جسمي نيز در سن 

  
 :جهت آناليز پارامترهاي منحني رشد از مدل آماري زير

 
ام  iيـن  ام تابع رشد در ال i، پارامتر ijkβ ;، ميانگينµكه در مدل فوق 

اثـر متقابـل   ، LSijام،  j، اثر جـنس  Sj ;ام i، اثر الين  Li ;ام jو جنس 
  .خطاي آزمايشي مي باشد eijkام و  jام و جنس  iالين 

ــا اســتفاده از نــرم افــزار  ــاليز ) SAS )version 8.2داده هــا ب آن
  .گرديدند

  
  نتايج

  هامقايسه دو جنس در درون الين
به ترتيب در شكل هـاي   الينه هاي سبلدرچينرشد هاي منحني

همچنين اطالعات مربوط به پارامترهاي . ارائه شده است 2و  1شماره 
خالصـه   1جـدول  ها بـه تفكيـك جـنس و اليـن در     منحني رشد آن

  . گرديده است
و در كل دوره رشد بين دو جنس از نظر وزن بدن،  HWدر الين 

عطـف،   وزن بلوغ، سن رسيدن بـه نقطـه عطـف، وزن بـدن در نقطـه     
و درصـد بلـوغ جسـمي    رشـد  متوسط نرخ رشد، حداكثر نرخ رشد، نرخ 

  .تفاوت معني داري وجود نداشت
روزگي وزن بدن جنس ماده بـه طـور    24و از سن  LWدر الين 

معني داري بيشتر از جنس نر بود، الزم به ذكر است كه جنس ماده در 
 28 تـا  24روزگـي و همچنـين در سـن     18تا  15اين الين در سنين 
بيشتري نسبت به جنس نر بود اما از لحاظ نرخ رشد روزگي داراي نرخ 
بيشـتري   رشدروزگي داراي نرخ  9تا  5فقط در سنين  رشد جنس ماده

 . )>05/0P(بود 
 )>05/0P(بـه طـور معنـي داري     شـاهد نيـز   الينجنس ماده در 

ديرتر از جنس نر به نقطه عطف منحني رشد رسـيده و در ايـن نقطـه    
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    . ن بيشتري نيز داردوزن بد

  
  جنس نر) جنس ماده ب) الف: ها به تفكيك جنسهاي رشد الينمنحني – 1شكل 

  

  
  نر) ماده ب) الف: ها به تفكيك جنسرشد الين نرخ - 2شكل 

  

  هاها در بين اليندر الين هاي مختلف و مقايسه آن هاي نر و مادهبلدرچن مقادير پارامترهاي منحني رشد -1 جدول
  ماده    نر  سجن

  HW LW C HW LW  C الين
A 

1  a41/276  cb46/211 c4/224    a8/283  cb35/219  c231 

k a0838/0a1045/0a0909/0 a0735/0 b0909/0  b1133/0 

n a07/0a285/0a1242/0 a1263/0- b129/0  c3293/0 

y* a31/98  cb15/79  2 c* 03/82    a8/92  b3/81  a33/91  

t* a85/17a64/17 b*35/16  a04/17  a5/17  a57/17  

V* a57/7 cb12/6 c99/6  a61/7  b53/6  a29/7  

V3 a1/5 cb12/4 c73/4  a17/5  b37/4  a5  

U4
4 a045/0a062/0a062/0 a05/0  b076/0  a063/0  

Uinf
5 a3661/0 a393/0 a3762/0   a335/0  b3807/0  ba4085/0  

   )P >05/0( غيرمشترك داراي اختالف معني دار مي باشند يانگين هاي هر رديف با حروفم -1           
  بين دو جنس در يك الين) >05/0P(وجود تفاوت معني دار  -2          
  دوره رشد متوسط سرعت رشد در طي -3         
  ر روزگي و سن رسيدن به نقطه عطف، ساي 4در سن ) 100(به ترتيب درصد بلوغ جسمي  -5و4         
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  .ها شرح داده شده اندها در بخش مواد و روشپارامتر          
  

شـاهد، فـاز خطـي رشـد در      اليـن اين نتايج بيان مي كند كه در 
هاي نر بوده و تر از بلدرچينبلدرچين هاي ماده حدود يك روز طوالني

هاي نر با وزن بدن بيشتري وارد بلدرچين هاي ماده نسبت به بلدرچين
  .ي رشد خود مي گردندفاز غير خط

همبستگي بين پارامترهاي منحني رشد به تفكيك الين و جـنس  
مقادير عددي اكثر ضريب همبسـتگي در  . ارائه شده است 2 جدولدر 

خـي  در ذيل به بر. يگر مشابه مي باشدبين دو جنس و هر الين با يكد
  . ها اشاره شده استاز تفاوت

و وزن بدن در نقطه ) Aپارامتر (همبستگي بين وزن بلوغ جسمي 

در بلـدچين هـاي مـاده اليـن شـاهد      )  *yپارامتر (عطف منحني رشد 
باشد، در حاليكه در بلدرچين هاي نـر ايـن اليـن    دار ميمثبت و معني

ها در بلـدرچين هـاي نـر و مـاده     اين همبستگي. هبستگي ناچيز است
اي هـ امـا در بلـدرچين  . نيز دقيقا همين روند را نشان دادند HWالين 
-در دو جنس مثبت و معني *yو  Aارتباط بين پارامترهاي  LWالين 
هاي فوق منشـا ژنتيكـي داشـته    اگر همبستگي). P<0.5(باشد دار مي

توان نتيجه گيري نمود كـه انتخـاب در جهـت كـاهش وزن     باشند مي
هـاي  در بلـدرچين  *yو  Aبدن منجر به تقويت ارتباط بين پارامترهاي 

  .نر شده است
  

  1همبستگي بين پارامترهاي تابع رشد ريچارد در بلدرچين هاي نر و ماده الين هاي مختلف - 2 لجدو

 HWالين
 A k n y* t*  V  Uinf 
A 1  2**75/0 -  **66/0 -  3*48/0  21/0  14/0  **66/0 -  
k **86/0 -  1 **93/0 003/0 02/0  38/0  **93/0  
n **82/0 -  **94/0 1 21/0 32/0  32/0  **1  
y* 11/0-  *45/0 **58/0 1 **79/0  **59/0  21/0  
t* 04/0-  14/0 4/0 **74/0 1  21/0  32/0  
V 26/0-  **64/0 *47/0 *46/0 14/0-  1  32/0  

Uinf
**82/0 -  **94/0 **1 **58/0 4/0  *47/0  1  

 LWالين
 A k n y* t*  V  Uinf 
A 1  **67/0- **67/0- **42/0 14/0  15/0  **67/0 -  
k **85/0 -  1 **88/0 14/0 15/0-  **49/0  **88/0  
n **75/0 -  **95/0 1 28/0 16/0  26/0  **1  
y* **5/0  11/0- 08/0 1 **51/0  **53/0  28/0  
t* **43/0  23/0- 01/0- **71/0 1  26/0-  16/0  
V 07/0-  **41/0 **42/0 **48/0 05/0-  1  26/0  

Uinf
**75/0 -  **95/0 **1 08/0 01/0-  **42/0  1  

 الين شاهد

 A k n y* t*  V  Uinf 
A 1  **89/0- **82/0- **65/0 **65/0  *4/0  **82/0 -  
k **74/0 -  1 **93/0 *35/0- **51/0 -  **59/0  **93/0  
n **74/0 -  **89/0 1 16/0- 23/0-  **44/0  **1  
y* 15/0  26/0 **38/0 1 **77/0  05/0  16/0-  
t* 03/0-  04/0 **39/0 **69/0 1  **44/0 -  23/0-  
V 04/0  **53/0 29/0 *38/0 25/0-  1  **44/0  

Uinf
**74/0 -  **89/0 **1 **38/0 **39/0  29/0  1  

  .اعداد باالي قطر بيانگر جنس ماده و اعداد پايين قطر بيانگر جنس نر مي باشند - 1
   05/0و  01/0به ترتيب همبستگي معني دار در سطوح آماري  -3و2

  در سن رسيدن به نقطه عطف) 100(درصد بلوغ جسمي  - 4
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و متوسط نـرخ  ) Aپارامتر (ارتباط بين دو پارامتر وزن بلوغ جسمي 
دار صرفا در جنس مـاده اليـن شـاهد مثبـت و معنـي     ) Vپارامتر(رشد 

برآورد گرديد در حالي كه در جنس نر ايـن اليـن و نيـز در بلـدرچين     
داري بين ايـن دو  ارتباط معني LWو  HWهاي نر و ماده الين هاي 

لذا مي توان نتيجه گرفت كـه بلـدرچين   ). >05/0P(پارامتر يافت نشد 
توسط نرخ رشد بيشتري دارند، داراي وزن بلوغ هاي ماده وحشي كه م

جسمي بيشتري نيز مي باشند اما در اثر انتخاب مصنوعي ايـن رابطـه   
 .دستخوش تغيير شده است

و سن رسـيدن  ) Aپارامتر (ارتباط بين دو پارامتر وزن بلوغ جسمي 
در جـنس مـاده اليـن كنتـرل     )  *tپارامتر(به نقطه عطف منحني رشد 

حالي است كه اين ارتباط در جـنس نـر ايـن     اين درنسبتا قوي است، 
شـاهد   اليـن بـه عبـارت ديگـر در    . نزديك به صـفر مـي باشـد    الين

اي كه داراي وزن بلوغ جسمي بيشتري مي باشـند،  بلدرچين هاي ماده
نتيجه اين بلـدرچين هـا   ها در نقطه عطف بيشتر مي باشد و درسن آن

امـا ايـن ارتبـاط در    . تـري مـي باشـند   داراي فاز خطي رشـد طـوالني  
هـاي  اين روند در بلدرچين. برقرار نمي باشد الينهاي نر اين بلدرچين
 LWبــرعكس مــي باشــد، بــه عبــارت ديگــر در اليــن   LWاليــن 
باشند، طول ميهاي نري كه داراي وزن بلوغ جسمي بيشتري  بلدرچين

اما اين ارتبـاط در جـنس مـاده ايـن     . فاز خطي رشد بيشتري نيز دارند
لذا . بر قرار نمي باشد HWالين  هاي نر و مادهين و نيز در بلدرچينال

چنانچه اين ارتباط ژنتيكي فرض گردد مي توان ادعا نمود كه انتخاب 
هفتگي منجر به كاهش ارتبـاط بـين ايـن دو     4در جهت افزايش وزن 

  . پارامتر در بلدرچين هاي نر و ماده خواهد شد
و متوسـط نـرخ رشـد    ) *Y(ف نقطه عطـ  ارتباط بين وزن بدن در

دار هاي نر مثبت و معنيكنترل و صرفا در بلدرچين الين در) Vپارامتر(
 LWو  HWبود، در حاليكه اين ارتباط در بلدرچين هاي اليـن هـاي   

لذا احتمال . )>05/0P(در هر دو جنس مثبت و معني دار برآورد گرديد 
يـن دو پـارامتر در   مي رود كه انتخاب واگرا سبب افزايش ارتباط بين ا

   .هاي ماده شده باشدبلدرچين
  

  هامقايسه دو جنس در بين الين
هـاي  با وجود اينكه از نظر وزن بدن بين بلـدرچين : جنس ماده

ــا  6شــاهد از ســن  اليــنو  HWمــاده اليــن  روزگــي تفــاوت  24ت
 10تـا   4از سـن   HWداري وجود ندارد، اما بلدرچين هاي الين  معني

بيشــتري رشــد داراي نــرخ  )>05/0P(داري نــيروزگــي بــه طــور مع
روزگـي در   20تـا   11از سن رشد الزم به ذكر است كه نرخ . باشند مي
روزگي تا پايـان دوره   21از سن  اتقريبا مشابه است اما مجدد اليندو 
با وجود . )>05/0P(شاهد مي باشد  الينبيشتر از  HWشد در الين ر

هـاي  يان دوره رشـد در بلـدرچين  هفتگي تا پا 3از سن رشد اينكه نرخ 

شاهد اسـت، امـا ايـن     الينبيشتر از جنس مشابه در  HWماده الين 
هفتگـي در   4يعني از سـن   ،دار در نرخ رشد يك هفته بعدتفاوت معني

وزن بدن نمايان شده و از اين سن تا پايان دوره رشد بلـدرچين هـاي   
 اليـن ماده وزن بدن بيشتري نسبت به بلدرچين هاي  HWماده الين 

داري ها به طـور معنـي  شاهد دارند، به نحوي كه وزن بلوغ جسمي آن
)05/0P<(  باشدشاهد مي الينبيشتر از .  

، )>05/0P( بـه طـور معنـي داري    HWهاي ماده اليـن  بلدرچين
و درصد بلوغ جسمي كمتري در نقطه عطف  n، پارامتر kداراي پارامتر 

نشان ميدهند كه بلدرچين هـاي  اين نتايج . باشندمنحني رشد خود مي
شاهد ديرتر به بلوغ جسـمي رسـيده و    اليننسبت به  HWماده الين 

  .در اين سن داراي وزن بيشتري مي باشند
بـه طـور    LWنسـبت بـه اليـن     HWبلدرچين هاي ماه اليـن   
داراي وزن بلـوغ جسـمي، وزن بـدن در نقطـه      )>05/0P(داري  معني

بيشـتري  رشـد  حـداكثر نـرخ    عطف منحني رشد، متوسط نرخ رشـد و 
دار موجـود در بـين   هـاي معنـي  همچنين با توجه به تفـاوت . باشند مي

توان چنين استنباط نمود مي LWو  HWهاي هاي ماده الينبلدرچين
در طـول دوره رشـد خـود نسـبت بـه       HWهاي ماده الين كه جوجه

داراي متوسط نرخ رشد و نيز حـداكثر نـرخ    LWهاي ماده الين جوجه
ها در نقطه عطـف منحنـي   شد بيشتري بوده و درنتيجه وزن بدن آنر

  .ها بيشتر مي باشدرشد و وزن بلوغ جسمي آن
روزگي به  35تا  4از سن  LWهاي ماده الين چينروزن بدن بلد 

شاهد مي  الينكمتر از بلدرچين هاي ماده  )>05/0P( داريطور معني
داري سمي تفاوت معنـي روزگي تا زمان بلوغ ج 35ليكن از سن . باشد

  . وجود ندارد الينبين وزن بدن در دو 
هاي ماده منحني رشد در بلدرچين kبيشتر بودن معني دار پارامتر 

بيــانگر ايــن مطلــب اســت كــه  LWشــاهد نســبت بــه اليــن  اليــن
شاهد زودتر به بلوغ جسمي خـود دسـت مـي     الينهاي ماده  بلدرچين

  . يابند
نـرخ   )>05/0P( دارافزايش معنـي  با وجود اينكه روند: جنس نر

 18شاهد از سـن   اليننسبت به  HWدر بلدرچين هاي نر الين رشد 
روزگي خاتمه مي يابـد، امـا ايـن تفـاوت در      35روزگي آغاز و در سن 

روزگـي آغـاز و تـا وزن     24از سن  HWهاي الين وزن بدن بلدرچين
جدول (ي بلوغ جسمي ادامه مي يابد، به نحوي كه در زمان بلوغ جسم

گرم وزن بـدن بيشـتري    52در حدود  HWبلدرچين هاي نر الين ) 1
هـاي  بلـدرچين همچنـين  . شاهد دارند الينهاي نر نسبت به بلدرچين

و حـداكثر  رشـد  در طي دوره رشد خود داراي متوسط نرخ  HWالين 
بيشتري بوده و فاز خطي رشد آن ها حـدود يـك و نـيم روز    رشد نرخ 

لذا با وزن بدن بيشتري وارد فاز غير خطي رشد  طوالني تر مي باشد و
 اليـن الزم به ذكر است كـه چـون در دو    .)>05/0P(خود مي گردند 



  43      رشد در بلدرچين ژاپنيمنحني شكل هفتگي بر  4براي وزن بدن تاثير انتخاب واگرا 

و درصـد بلـوغ جسـمي در نقـاط      kداري از لحاظ پارامتر تفاوت معني
از نظـر   اليـن توان گفت بـين دو  مختلف منحني رشد وجود ندارد، مي

  .داري وجود نداردنرخ دست يابي به بلوغ جسمي تفاوت معني
روزگي تـا پايـان دوره رشـد     4از سن  HWهاي نر الين بلدرچين

رشـد  ، داراي نـرخ  )>05/0P( داريبـه طـور معنـي   ) روزگـي  42سن (
مي باشند، كه  LWهاي مشابه در الين بيشتري در مقايسه با بلدرچين

روزگـي   6روز بعد، يعني از سـن   2دار خود را حدود اين امر تاثير معني
از  HWهـاي نـر اليـن    گذارد، به نحوي كه بلـدرچين وزن بدن مي بر

وزن  )>05/0P( داريروزگي تا وزن بلوغ جسمي به طور معنـي  6سن 
 همچنـين . دارنـد  LWبيشتري نسبت بـه بلـدرچين هـاي نـر اليـن      

در طي دوره رشد خود داراي متوسط نـرخ   HWهاي نر الين بلدرچين
و بـا وزن بـدن    )1جـدول  ( بيشـتري بـوده  رشـد  و حداكثر نـرخ  رشد 

  . )>05/0P(گردند مي بيشتري وارد فاز غير خطي رشد خود
روزگي تـا پايـان دوره رشـد     4از سن  LWهاي نر الين بلدرچين

رشـد  ، داراي نـرخ  )>05/0P( بـه طـور معنـي داري   ) روزگي 42سن (
شاهد مي باشند، اما  الينهاي مشابه در كمتري در مقايسه با بلدرچين

دار خـود را  تاثير معني LWالين رشد دار در نرخ ر بودن معنياين كمت
گـذارد، بـه   روزگي بـر وزن بـدن مـي    6روز بعد، يعني از سن  2حدود 

روزگـي   42روزگي تا  6از سن  LWنحوي كه بلدرچين هاي نر الين 
وزن كمتـــري در مقايســـه بـــا  )>05/0P( بـــه طـــور معنـــي داري

تفـاوت   اليـن هاي دو ين بلدرچينشاهد دارند، اما ب الينهاي  بلدرچين
 جدولهمانطور كه در . داري از نظر وزن بلوغ جسمي وجود نداردمعني

 LWهاي نر الين نيز نشان داده شده است، فاز خطي رشد بلدرچين 1
شـاهد   اليـن هـاي مشـابه در   از بلدرچين تردر حدود يك روز طوالني

تفـاوت   اليـن  الزم به ذكر است كه چـون در دو . )>05/0P(باشد  مي
و درصد بلوغ جسـمي در نقـاط مختلـف     kداري از لحاظ پارامتر  معني

از نظر نرخ دست  الينمنحني رشد وجود ندارد، مي توان گفت بين دو 
  .وجود ندارد ييابي به بلوغ جسمي تفاوت

  
  بحث

... شد مثل توابع رشد گمپرتـز، لجسـتيك، لـوپز و    برخي از توابع ر
باشند كه دليل ي در توصيف الگوي رشد ميداراي انعطاف پذيري اندك

و از اسـت  عمده آن وابستگي نقطه عطف منحني به وزن بلوغ جسمي 
 در طي دوره رشدكه آنجا كه پرندگاني مانند بلدرچين و جوجه گوشتي 

به ندرت به بلوغ جسمي مي رسند، اين امر يكي از نواقص عمـده   خود
رشد ريچـارد بـه دليـل    منحني ). 12( در اين مدل هاي رشد مي باشد

+ تـا   -1كه دامنه تغييرات آن از  )nپارامتر ( دارا بودن پارامتر شكل
باشـد، داراي انعطـاف    -1ر بـا صـفر و  بتواند برااين پارامتر نمي است و

 .باشـد شـكل مـي   Sپذيري بسيار مناسبي در توصيف الگوهـاي رشـد   
پاسـخ بـه   بيان كردند كـه پـارامتر شـكل در     ،)9(همكاران و بيرسبين 

تمايل زيـادي بـه   در مقايسه با وزن بلوغ و نرخ رشد و تغييرات محيط 
و مـي توانـد بـه منظـور مطالعـه اثـرات       تغيير از خود نشان مي دهـد  

كند كه بيان مي اين امر. وي رشد مورد استفاده قرار بگيردرمحيطي بر
ممكـن اسـت در   ....) ، گمپرتـز  نظير(هاي ثابت هاي رشد با شكلمدل
رشـد كـارايي الزم را    بروياي و محيطي ه با مطالعه اثرات تغذيهرابط

همچنين منحني رشدي كه توسط پارامتر شكل توصيف . نداشته باشند
تواند منعكس كننده ساختار تركيب بدن باشـد و لـذا بـه    شده باشد مي

 توانـد مـي  منظور دستكاري تركيبات مطلوب بدن در يك سـن خـاص  
نين ساير تحقيقات نيز نشان داده است كـه  همچ .مورد توجه قرار گيرد

تغييرات در پارامتر شكل با تغييرات در بازدهي انرژي پرندگان مـرتبط  
الزم به ذكر است كه با وجود انعطاف پذيري گسـترده   ).26(مي باشد 

مدل رشد ريچارد، هنوز اين مدل به طورگسـترده بـراي مطالعـه رشـد     
دشـواري  كـه ممكـن اسـت     ،)14و12( اسـت  شدهطيور استفاده قرار ن

  .پارامتري به داده هاي رشد باشد 4ازش مدل رشد بر
در مطالعات صورت گرفته نتايج ضد و نقيضـي در رابطـه بـا وزن    

 LWبيشتر از الين  HWبرخي آن را در الين  است، هچ گزارش شده
گـزارش   ،)13(و برخي آن را در الين هاي تحت انتخاب مشابه  ،)21(

نسـل انتخـاب بـراي     5پـس از   ،)1995(همكـاران   واوگوز . كرده اند
ــزايش وزن  ــچ وزن     4اف ــان ه ــه در زم ــد ك ــزارش كردن ــي گ هفتگ

در مطالـه  . بيشتر از گـروه شـاهد مـي باشـد     HWهاي الين  بلدرچين
در . وزن هچ در بلدرچين هاي هر سه گروه تقريبـا مشـابه بـود    حاضر

بلـدرچين   اين مطالعه نسبت وزن در زمان هچ به وزن بلوغ جسمي در
مـي   LWو  HWبيشتر از بلدرچين هاي الين هاي  هاي گروه شاهد

نسـل   12پـس از   ،)5(و همكـاران  آنتـوني   اين نتايج بـا نتـايج  . باشد
هفتگـي مشـابه مـي     8انتخاب واگرا به منظور افزايش و كاهش وزن 

  . باشد
انشعاب الين ها از گروه شاهد بالفاصله پس از هـچ آغـاز گرديـد    

در  ).25و  13(ت قبلـي منطبـق مـي باشـد     اعبا نتايج مطالكه اين امر 
ها بين دو جنس تفاوتي از نظر نـرخ رشـد در   درون الين حاضرمطالعه 
هـاي مـاده   اينست كه بلدرچين البته انتظار. ره رشد وجود نداردطي دو

نرخ رشد بيشتري در طي دوره رشد خود نسبت به نرها داشـته باشـند   
آميزشي در برنامه انتخـاب بلـدرچين هـا در     اما به دليل اينكه سيستم

 2آزمايش ما به گونه اي بوده است كه در آن به ازاي هر بلدرچين نـر  
بلدرچين ماده در درون قفس قرار داده مي شد، لذا شـدت انتخـاب در   
جنس نر بيشتر از ماده ها بوده و يكسان بودن نرخ رشـد در دو جـنس   

  . جنس نر نسبت دادرا مي توان به شدت انتخاب بيشتر در 
بـه طـور معنـي     HWمتوسط نرخ رشد در بلدرچين هاي نر الين 

در . و شاهد بود LWهاي مشابه در الين هاي داري بيشتر از بلدرچين
به طور معني داري بيشـتر   HWجنس ماده متوسط نرخ رشد در الين 

بـه طـور    LWهـاي مـاده اليـن    همچنين بلدرچين. بود LWاز الين 
راي نرخ رشد كمتري نسبت بـه جـنس مشـابه در گـروه     داري دامعني

اثر انتخاب كوتاه مدت براي  ،)7(و همكاران  Balcioglu  .شاهد بودند
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آن ها . هاي ژاپني مورد مطالعه قرار دادندهفتگي را در بلدرچين 5وزن 
هـاي  ها در بيشتر از بلدرچينهاي نر را در كليه اليننرخ رشد بلدرچين

ايـن محققـان گـزارش كردنـد كـه نـرخ رشـد        . ماده گـزارش كردنـد  
هفتگـي بـه    5هاي ماده در الين انتخابي براي افـزايش وزن  بلدرچين

همچنين . گروه شاهد مي باشد داري بيشتر از جنس ماده درطور معني
 HWداري در نرخ رشد جـنس نـر اليـن    در اين مطالعه كاهش معني

  .نسب به گروه شاهد مالحظه گرديد
تـا پايـان دوره   ) روزگـي  4(از ابتـدا   HWاده الين هاي مبلدرچين

داشـتند   LWنرخ رشـد بيشـتري نسـبت بـه اليـن      ) روزگي 42(رشد 
)05/0P<( .     نرخ رشد در بلـدرچين هـاي مـاده اليـنLW   7از سـن 

روزگي به طور معني داري كمتر از گروه شـاهد بـود    20روزگي تا سن 
)05/0P<( . در بلـدرچين هـاي نـر اليـن      رشـد نرخHW   4در سـن 

بيشتر از  داريروزگي به طور معني 35تا  18روزگي و همچنين از سن 
بلـدرچين  . )>05/0P(بلدرچين هاي مشابه در گروه شـاهد مـي باشـد    

روزگـي تـا پايـان دوره رشـد بـه       4از سن  LWو  HWهاي نر الين 
هاي مشـابه در  بيشتر و كمتري در مقايسه با بلدرچين رشدترتيب نرخ 

نتايج پژوهش هاي صورت گرفته بـروي  . )>05/0P(د بودن LWالين 
هاي ژاپني نشان مي دهد كـه در چهـار هفتـه اول دوره    رشد بلدرچين

 LWبيشـتر از اليـن    HWپرورش سرعت رشد بلدرچين هاي اليـن  
هفتگي ميزان رشـد در بلـدرچين    4تا  3بوده، و از سن  ،)18و  14،10(

رخي محققان افزايش ب). 14(مي باشد  HWبيشتر از  LWهاي الين 
و گروه شـاهد را در طـي    LWنسبت به الين  HWنرخ رشد در الين 

افـزايش نـرخ   ). 21و  19(روز اول دوره پرورش گزارش كرده انـد   14
 گروه انتخاب شده نسبت به گروه شاهد در جوجه هـاي گوشـتي   رشد

كه اين امر منجر بـه انتقـال نقطـه    . نيز مشاهده شده است ،)30و 19(
به عبـارت ديگـر   ). 31(حني رشد به سنين پايينتر خواهد شد عطف من

انتخاب براي وزن كمتر در سنين پايين تر منجر به افزايش دوره رشـد  
همراه با افزايش وزن كمتر و انتقال نقطه عطف به سـنين بـاالتر مـي    

  ). 6و  4(گردد 
بـدون تفكيـك   (در مطالعه ما بين بلدرچين هاي الين سـه گـروه   

داري از نظر سن رسـيدن بـه نقطـه عطـف وجـود      يعنمتفاوت ) جنس
گزارش كردند كه بلدرچين هاي اليـن   ،)5(و همكاران آنتوني . نداشت

HW     نسبت به گروه شاهد حدود زودتر به نقطه عطـف منحنـي رشـد
نسبت به  LWدست مي يابند اين در حالي است كه اين سن در الين 

   .گروه شاهد افزايش پيدا كرد
نسبت وزن بدن در نقطـه عطـف بـه وزن بلـوغ     ضر در مطالعه حا

داري كمتـر از  بـه طـور معنـي    HWجسمي در بلدرچين هـاي اليـن   
، )5(و همكـاران  آنتـوني  . )>05/0P(بلدرچين هاي دو گروه ديگر بود 
نسـبت وزن بـدن در   ها آندر مطالعه  نتايج متفاوتي را گزارش نمودند،

بيشـترين   HWالين نقطه عطف منحني رشد به وزن بلوغ جسمي در 
  .كمترين ميزان بود LWو در الين 

در اين مطالعه بين دو جنس تفاوتي از نظر درصـد بلـوغ در نقطـه    
، )13(و همكـاران  هيـانكوا  عطف مشاهده نشد، اين در حالي است كه 

در  را درصد بلوغ در نقطه عطـف در الين هاي تحت انتخاب و شاهد، 
  .دندگزارش نموجنس نر بيشتر از جنس ماده 

الگـوي رشـد در دو   نتايج بدست آمده در اين مطالعه نشان داد كه 
و شـاهد تقريبـا    HWجنس نر و ماده در طي دوره رشد در الين هاي 

روزگـي وزن   24جنس نر از سن  LWو تنها در الين  مشابه مي باشد
و همكـاران   هيـانكوا  .بدن بيشتري نسبت به جنس ماده دارا مي باشد

د در دو جـنس نـر و   كه با وجود اينكه الگوي رش گزارش كردند ،)13(
هاي تحت انتخاب و گروه شاهد تقريبا ه رشد در الينماده در طي دور
  مشابه مي باشد

در مطاله ما در هر سه گروه بين بلدرچين هاي نر و مـاده تفـاوت   
و  Balcioglu. معنــي داري از نظــر وزن بلــوغ جســمي وجــود نــدارد

تي را گزارش كردند، آن هـا گـزارش كردنـد    نتايج متفاو ،)7(همكاران 
داري بيشـتر  كه وزن بلوغ جسمي در بلدرچين هاي ماده به طور معنـي 

هـا بـراي   از بلدرچين هاي نر مي باشد، البته در مطالعه آن ها بلدرچين
و همكـاران  هيـانكوا   .ر گرفتـه بودنـد  اهفتگي تحت انتخاب قر 5وزن 

در اليـن  ) وزن بلوغ جسمي(گزارش كردند كه اوج منحني رشد  ،)13(
LW  در مقايسه باHW داري كمتر مي باشدبه طور معني.  

  
  ينتيجه گير

انتخاب براي رشد در نقطه عطف منحنـي رشـد، يـا نزديكـي آن،     
 منجر به انتقال نرخ رشد نمايي به سنين پايينتر مي گردد، كه اين امـر 

چـاقي   هاي فيزيولـوژيكي بسـياري از جملـه   منجر به ايجاد محدوديت
همراه با سندرم مرگ ناگهاني در طـي دوره رشـد و مشـكالت توليـد     

بـا   .هاي گوشتي و بوقلمون شده اسـت هايي مانند جوجهدر گونه مثلي
توجه به اطالعات ارائه شده در فوق مي توان چنين نتيجه گرفـت كـه   
انتخاب واگرا در كوتاه مدت منجر به تغيير الگوي رشد بلدرچين ها بـه  

با توجه به اين مطلب كه انتخاب . بين الين ها شده استخصوص در 
در جهت افزايش نرخ رشد و افزايش وزن در سويه بلدرچين ژاپني بـه  
ويژه در ايران در مراحل ابتدايي كار قـرار دارد الزم اسـت بـه منظـور     
پيشگيري از اثرات جانبي نـامطلوب ناشـي از انتخـاب در ايـن گونـه،      

گوي رشد الين ها نيز در برنامه انتخاب لحاظ تغييرات ايجاد شده در ال
  . گردد
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