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Abstract
The objective of this research was to compare the growth patterns of commercial broiler chickens, native chickens and domestic pigeon
raised in Iran. The growth curves and their parameters were estimated by the Richards function. Body weight data of mixed-sex of
commercial broiler chickens (n=326000), native chickens (n=244000) and pigeon (n=4000) were used. Birds were fed ad libitum and
weighed in alternating periods on their life. The accuracy of the curve fit was high in all species (R2 = 0.996 to 0.970). The y+/A ratios
(weight at the inflection point over mature weight), which determine the shape of the growth curve, were 0.358, 0.379 and 0.352 in chickens,
native birds and pigeons, respectively. The age at the inflection point confirmed the high early growth of pigeons (t + = 10.2 d) and chickens
(t+ = 36.6 d). The phenotypic correlations between the inflection parameters t + and y+ were higher in commercial broiler chicken than native
and pigeon. The inflection parameter t+ and y+ were positively associated with the maturing index k in all birds, in this way, the evolutionary
aspects are discussed. In practical view, these results could be used to develop the production strategies for native chicken breed and
domestic pigeon to positively affect the growth parameters, efficiency as well as conservation of local genetic resources.
Keywords: Commercial chickens, growth curve, native chickens, pigeons, richards function.

Email: hamed.ahmadi@modares.ac.ir

* نویسنده مسئول

علیرضا شهطلب ،حامد احمدی ،فرید شریعتمداری

مقدمه

ریچاردز بهصورت وسیع در مطالعات مربوط به رشد

رشد بهعنوان یک شاخص در سیستم زیستی عبارت است

پرندگان استفاده شده است [ 00و  .]3نکویی برازش

از ،افزایش توده بدن حیوان در واحد زمان ] .[09پیشبینی

مدلهای رشدی نشان میدهد که مدل ریچاردز توانایی

نرخ رشد در مراحل مختلف پرورش این مزیت را دارد که

بهتری را در خصوص توصیف رشد دارا است ،که دلیل

امکان شناخت مواد مغذی موردنیاز میسر شده و امکان ارائه

آن میتواند ،انعطافپذیری بیشتر این مدل باشد .با توجه

اقتصادیترین برنامه مدیریت تغذیه ممکن خواهد شد .در

به ویژگیهای ذکرشده استنتاج کلی این است که با توجه

مدلهای تولید پرندگان ،منحنیهای رشد به ارزیابی بالقوه

به دقت و ویژگیهای مدل ریچاردز میتوان از این مدل

ژنتیک و برآورد نیازهای روزانه مواد مغذی برای رشد

در ارزیابی رشد پرندگان استفاده نمود [ 5و .]3

میپردازند .این برآوردها میتواند برای محاسبه الزامات کلی

تغییرات در منحنیهای رشد گونههای مختلف

مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند ] .[0زمانیکه به

پرندگان بهطور عمده به تفاوتهای تکاملی میان اجداد

حیوانات اجازه دسترسی آزاد به غذاهای با کیفیت باال داده

وحشی این گونهها مربوط میشود .شکل منحنی رشد

میشود ،یک مدل رشد مناسب میتواند اطالعات رشدی که

بهدلیل سرعت رشد است و در طی مراحل رشد تغییر می

در حیوانات مشاهده میشود (از نظر تعدادی از پارامترهای

کند .برخی از فاکتورهای مقایسهای رشد همانند رسوب

محاسباتی که میتوانند بهصورت بیولوژیکی تفسیر شوند و

چربی و بازده تولید گوشت در جوجهها و بوقلمونها،

برای استخراج سایر ویژگیهای رشد مناسب مورد استفاده

اردکها و غازها ارائه شدهاند ] .[03تجزیه و تحلیل

قرار گیرند) را شبیهسازی کند ].[0

مقایسهای از الگوهای رشد در طیور نیز توسط محققان

مدلهای مورد استفاده جهت پیشبینی رشد در طیور

مختلفی بررسی شده است .در مطالعهای روند رشد

بهطورکلی از نوع توابع رگرسیون غیرخطی مانند ریچاردز

بلدرچینهای ژاپنی را با استفاده از مدل گومپرتز (یک

لجستیک

مدل رشد غیرخطی) بررسی کرده و گزارش شد که رشد

( )Logisticمیباشند ] ،[00که براساس توانایی هر یک در

اولیه ممکن است پاسخ کلیدی برای تعیین وزن نهایی

پیشبینی رشد و همچنین تعداد شاخصهای مدل به دو

باشد [.]7

(،)Richards

گومپرتز

()Gompertz

و

گروه کلی تقسیم میشوند :الف) توابعی که حرکت

شکل منحنی گومپرتز نشان میدهد که حداکثر رشد

سیگموئیدی آرام داشته ،نقطه عطف آنها ثابت و بهصورت

در هر نقطه از زمان ،همراه با شرایط تغذیهای و محیطی

درصدی از وزن نهایی بیان میشود (گومپرتز و لجستیک)،

ایجادشده خواهد بود و این مدل تجربی یک رابطه ریاضی

ب) توابعی که دارای حرکت سیگموئیدی پیوسته بوده،

را بین متغیر وابسته و متغیر مستقل بر پایه فرضیات تئوری

نقطه عطف آنها متغیر بوده و میتواند در هر جایی از

رشد ،بدون درنظرگرفتن روند بیولوژیکی مرتبط با آن

شروع تا پایان منحنی رشد رخ دهد مانند مدل (ریچاردز).

توصیف میکند ] .[07تمام این تحلیلها مربوط به

منحنیهای رشد مطلوب ،تغییرات منظم در ارتباط با وزن

پرندگان پرواری است که با هدف تولید گوشت مورد

زنده را همزمان با افزایش سن که معموالً بهصورت

استفاده قرار میگرفتند اما بررسی مقالههای منتشرشده

سیگموئیدی ( Sشکل) میباشند توصیف میکنند .با توجه

نشان از کمبود نتایج مربوط به مشخصات رشدی کبوتران

به ویژگیهای مدلهای توصیفکننده رشد ،مدل رشد

پرواری و مرغان بومی دارد .پرسشهای مربوط به
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توانمندی کبوتران بهعنوان پرندهای با هدف تولید گوشت

قرار گرفت .برنامه غذایی در طول دوره تحقیق در کلیه

هنوز بهخوبی پاسخ داده نشده است بهویژه آنکه این

مزارع بهصورت یکسان طراحی و اجرا گردید .جیره

پرندگان در شرایط محیطی ،مدیریت و تغذیهای خاص

آغازین برای جوجهها در طول هفته اول حاوی  00درصد

باشند .بنابراین با گسترش نیازهای غذایی انسانی ،توجه به

پروتئین و  0900کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی متابولیسمی

منابع محلی و روستایی و همچنین پتانسیلهای جدید

بود .جیره رشد (سن  00-3روزگی) حاوی  00/5درصد

پرورشی (همچون کبوتران پرواری و مرغان بومی)

پروتئین و  0950کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی

ضروری است ] 8و .[00

متابولیسمی ،جیره پایانی یک ( 08تا  85روزگی) حاوی

هدف از این مطالعه ،مقایسه روند دینامیکی افزایش

 09/5درصد پروتئین و  8000کیلوکالری بر کیلوگرم

وزن و پارامترهای منحنی رشد در جوجههای گوشتی

انرژی متابولیسمی و جیره پایانی دو ( 80روزگی تا انتهای

تجاری سویه راس  ،803جوجه مرغ های بومی و کبوتران

دوره) حاوی  03درصد پروتئین و  8050کیلوکالری بر

پرواری با توجه به شرایط پرورشی و اقلیمی در کشور

کیلوگرم انرژی متابولیسمی بود .شکل فیزیکی دان در

ایران با استفاده از تابع ریچاردز بود.

هفته اول بهصورت کرامبل و پس از آن آردی بود.
دادههای وزنی تا سن  00روزگی از مزارع فوق جمعآوری

مواد و روشها

شد.

برای اجرای این تحقیق ،سه مجموعه داده مستقل ،از
رکوردهای وزن زنده پرندگان مخلوط نر و ماده استفاده

مرغ بومی

شد .در رکوردبرداریها سعی این بود که محدوده نسبتاً

اطالعات زیادی در مورد نژاد مرغان بومی ایرانی در

وسیعی از مزارع پرورشی که دارای برنامه رکورد برداری

دسترس نیست و دادههای این تحقیق از مرکز پرورش و

مناسب هستند مورد توجه قرار گیرند .بنابراین رکورد

اصالح نژاد مرغ بومی در استان اصفهان جمعآوری شد.

پرندگان از استانهای مختلفی به شرح ذیل جمعآوری

عمده نگهداری مرغان بومی در ایران بهجهت تولید

شد.

تخممرغ میباشد و پرندگانی که در این پروژه از آنها
استفاده شد نیز در ادامه دوره زندگیشان برای تولید

جوجه گوشتی

تخممرغ استفاده شدند .دادههای وزن از تعداد 000000

دادههای وزن مربوط به تعداد  800000قطعه جوجه از 05

قطعه مرغ بومی برای تجزیه و تحلیل استفاده شد .پرندگان

مزرعه پرورش جوجه گوشتی برای تجزیه و تحلیل

کامالً بهصورت تجاری و در روی بستر پرورش داده

استفاده شد .مزارع فوق در استانهای البرز ،همدان ،قم،

شدند .آب و غذا (بهصورت مش) و آزاد در اختیار

فارس و گلستان بوده و جهت دستیابی و ثبت دقیق

پرندگان بود (توزیع خوراک فقط در دوره رشد این

دادهها ،بازدیدهای حضوری (بهخصوص در زمان

پرندگان بهصورت آزاد میباشد و در زمان تخمگذاری

وزنکشی پرندگان) انجام شد .در این مزارع جوجههای

محدودیتهایی در خوراک آنها اعمال میگردد) .جیره

گوشتی کامالً بهصورت تجاری و در روی بستر پرورش

غذایی آغازین برای مرغان بومی در طول سه هفته اول

داده شدند و آب و غذا بهصورت آزاد در اختیار پرندگان

حاوی  00درصد پروتئین و  0900کیلوکالری بر کیلوگرم
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انرژی متابولیسمی و جیره رشد که از سن  8تا  00هفتگی

تولد با استفاده از چهار پارامتر تابع ریچاردز ] [00با

با آن تغذیه شدند حاوی  03/5درصد پروتئین و 0300

استفاده از رابطه زیر توصیف شد:

کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی متابولیسمی بود .دادههای

(رابطه )0
که در این رابطه،

وزنی تا سن  70روزگی جمعآوری و پرندگان بهصورت

( Aو )-1 ˂ n( ،)0 ≠ n( ،)0 ˂ k

متناوب (وزنکشیها بهصورت تناوبی و بدون نظم خاص

میباشد .تفسیر بیولوژیکی پارامترها ،که با استفاده از

روزانه یا هفتگی انجام گرفته بودند) در طول دوره رشد

روشهای کمترین مربعات تخمین زده شدهاند ،به این شرح

وزنکشی شدند ] 08و .[09

است ،A :مقدار تقریبی وزن پرنده هنگامیکه  ∞ ← t؛ و
بهصورت پتانسیل رشد نهایی پرنده در زمان بلوغ تفسیر

کبوتر

میشود ،b .ثابت رگرسیونی برای یکپارچهسازی منحنی رشد

اطالعات مربوط به پرورش و تغذیه کبوترهای پرواری نیز

براساس زمان؛  ،kنسبت وابستگی شدت رشد با متغیر

بسیار محدود بوده و دادهها از دو مزرعه پرورش کبوتر در

) θ= (ynو درجه بلوغ بیانشده بهعنوان

استانهای البرز و اصفهان ،جمعآوری شد .دادههای وزن از

نسبت ،میزان بلوغ منحنی را برآورد میکند (یعنی نرخ نسبی

تعداد  0000قطعه کبوتر برای تجزیه و تحلیل استفاده شد.

که در آن  Aبهدست میآید)؛  ،nپارامتر شکل منحنی رشد و

کبوتران در قفس و بهصورت یک خانواده شامل یک جفت

موقعیت نقطه عطف منحنی را مشخص میکند (در تابع

پرنده نر و ماده بههمراه دو جوجه در هر قفس پرورش داده

اصلی ریچاردز آن را بهعنوان  )m=n+1( mو توسط

شدند .آب و غذا (دان پلت دو میلیمتری) بهصورت آزاد در

نویسندگان دیگر  )M = -1/ n( Mکه آن را درجه بلوغ در

اختیار پرندگان بود .جیره غذایی کبوتران در طول کل دوره

وزن بدن در نقطه عطف معرفی شده است).

است؛ این

پرورش حاوی  00درصد پروتئین و  0300کیلوکالری

وزن ( )y+و سن ( )t+در نقطه عطف در پارامترهای

برکیلوگرم انرژی متابولیسمی بود .دادههای وزنی تا سن 85

منحنی با استفاده از روابط  0و  8که از (رابطه  )0مشتق

روزگی جمعآوری و پرندگان بهصورت متناوب (این تناوب

شدهاند ،محاسبه شد.

بهدلیل مالحظات روش پرورش تجاری بود و دارای نظم

(رابطه )0

خاص روزانه یا یک روز در میان نبودند اما حداقل

(رابطه )8

اندازهگیریهای .زنی بهصورت هفتگی بود) در طول دوره

که در این رابطهها ،y+ ،وزن در نقطه عطفی که بیشترین

رشد وزنکشی شدند ].[0
در فرآیند پیشبینی و توصیف منحنی رشد طیور،
مدلهای زیادی ارائه شده که عموماً مبتنی بر دو مؤلفه
میباشند :فاز سریع رشد؛ که از جوجهدرآوری آغاز و تا
نقطه عطف منحنی رشد (نرخ رشد در باالترین حد) ادامه

نرخ رشد بهدست آمده است و  ، t+سن در نقطه عطف
میباشد .پارامترهای دیگر ،شامل میانگین رشد مطلق 𝜐 (گرم
در روز) و حداکثر سرعت رشد ( 𝜐+گرم در روز) در نقطه
عطف ،با استفاده از روابط زیر محاسبه شدهاند.

مییابد ،فاز آهسته یا نزولی؛ که از نقطه عطف منحنی
شروع و به وزن ماکزیمم رشد یا وزن بلوغ ختم میشود

(رابطه )0

𝜐

(رابطه )5

𝜐

درجه بلوغ ( )𝑢tنیز با استفاده از رابطه  0محاسبه شد.

] .[00وزن بدن ( )ytپرندگان در طول دوره رشد پس از

(رابطه )0
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مدل رشد با استفاده از دستور

نتایج و بحث

PROC NLMIXED

نرمافزار آماری ( SASنسخه  )9/0مربوط به دادههای رشد

وزنهای اندازهگیریشده در مزرعه و مقادیر پیشبینیشده

پرندگان هدف برازش داده شد ] .[00برای بررسی میزان

توسط مدل ریچاردز (رابطه  )0برای وزن زنده جوجههای

نکویی برازش از آماره محاسباتی ضریب تعیین ( )R2استفاده

گوشتی ،مرغان بومی و کبوترهای پرواری در

شد و تفاوت پارامترهای محاسبه شده برای گونههای

(جدول  )0و منحنی رشد آنها در (شکل  )0ارائه شده

مختلف با استفاده از آزمون  tاستاندارد آزمایش شد.

است.

جدول  .2وزنهای مشاهده شده (گرم) و مقادیر نظری (گرم) برآوردشده توسط تابع ریچاردز (میانگین  ±انحراف استاندارد)
سن (روز)

جوجه گوشتی

مرغ بومی

کبوتر

تعداد= 310444

تعداد= 144444

تعداد= 4444

O

T

O

T

O

T

2

2 ± 43

3 ± 48

2 ± 38

5 ± 40

1 ± 21

2 ± 14

7

5 ± 280

5 ± 211

0 ± 225

4 ± 225

24

23 ± 175

21 ± 112

24

12 ± 404

24 ± 407

25

14 ± 524

23 ± 521

14

32 ± 820

27 ± 814

12

21 ± 125

27 ± 125

17

30 ± 2451

58 ± 2304

18

12 ± 2483

15 ± 2445

23 ± 254

27 ± 243

1 ± 170

21 ± 181

22 ± 313
22 ± 483

1 ± 474

34

31 ± 2020

10 ± 2028

5 ± 414

5 ± 487

35

57 ± 1428

45 ± 1400

23 ± 547

24 ± 524

44

04 ± 1512

43 ± 1512

41

04 ± 1723

42 ± 1744

45

254 ± 1804

225 ± 1104

47

271 ± 3400

213 ± 3230

48

241 ± 3150

74 ± 3114

54

223 ± 3372

75 ± 3384

50

240 ± 3123

71 ± 3843

04

237 ± 4240

12 ± 4214

74
R2

32 ± 374

40 ± 305

1 ± 441

72 ± 073

244 ± 741

71 ± 188

225 ± 174
74 ± 2184

4/1107

40 ± 2105
4/1745

 :Oوزنهای مشاهدهشده :T ،مقادیر پیشبینیشده
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5،000
0،000

0،000

وزن (گرم)

8،000

0،000

30

70

00

50

00
سن (روز)

00

80

00

شکل  .2منحنی رشد در جوجههای گوشتی ،مرغان بومی و کبوتر
●جوجه گوشتی ▲ /مرغ بومی ■ /کبوتر

از نظر مقادیر محاسبهشده برای معیار وزن بالغ به وزن

جوجههای گوشتی افزایش وزن را برای دوره طوالنیتری

یک روزگی ،تفاوت مشخصی بین گونهها وجود دارد .این

ادامه دادند .از سوی دیگر ،مرغان بومی در طی کل دوره

نسبت در جوجه گوشتی ،مرغ بومی و کبوتر بهترتیب ،90

زندگی ،وزن آنها به آرامی افزایش یافت .روند وزنگیری

 85و 07بود .ضرایب تعیین باال ( 0/9900و  0/9705و

مرغ بومی و کبوتر (در واحد زمان) با توجه به (شکل )0

 )R2 = 0/9907نشان میدهد که تابع ریچاردز بهخوبی

بسیار نزدیک بههم میباشد.

برای این سه گونه مناسب است (جدول  .)0این نتایج تا

جوجههای گوشتی صنعتی کامالً ساکن و دسترسی

حد زیادی با نتایج مطالعات رشد کبوتر پرواری مطابقت

بسیار خوبی به منابع آب و غذا دارند .همچنین مرغان

دارد ] 0و  .[3الگوهای رشد جوجههای گوشتی ،مرغان

بومی که بهصورت صنعتی یا روستایی پرورش داده

بومی و کبوتران ،منحنی سیگموئیدی را دنبال میکند ] 8و

میشوند نیز دسترسی مطلوبی به آب و غذا جهت تأمین

 .[0با این حال ،تفاوتهای زیادی بین گونهها وجود دارد.

احتیاجات خود دارند .این در حالی است که کبوتران در

منحنیهای رشد براساس تابع ریچاردز در (شکل  )0نشان

مناطقی زندگی میکنند که عرضه مواد خوراکی بهطور

داده شده است.

چشمگیری با فصول تغییر میکند .بههمین دلیل آنها در

با توجه بهروند منحنی رشد (شکل  ،)0میتوان نتیجه

سن نوجوانی مهاجرت میکنند ،و انتظار میرود که نرخ

گرفت که پتانسیل رشد در جوجههای گوشتی در مقایسه

رشدشان پایینتر از پرندگانی باشد که در مناطقی با عرضه

با مرغ بومی و کبوتر باالتر است .افزایش وزن جوجههای

مواد خوراکی دائمی زندگی میکنند ].[05

گوشتی و کبوتر در اوایل زندگی بسیار سریع بود ] 0و

بهطورکلی ،همبستگی آماری باالتری برای پارامترهای

 [05و سپس در کبوترها بهسرعت کاهش یافت ولی

رشدی برآوردشده در جوجههای گوشتی بهعلت انتخاب
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شدید طوالنیمدت برای اهداف مختلف در طی زمان

موقعیت نقطه عطف از لحاظ سن (رابطههای  0و ،)8

مشاهده شده است .در بررسی چهار نژاد کورنیش سفید،

نشاندهنده رشد سریع در کبوترها (روز  )t+ = 00/8و

نیوهمشایر ،لگهورن سفید و اورپینگتون ،سه خط لکهدار

جوجههای گوشتی (روز  )t+ = 80/7بود .تفاوت شدید

لگهورن سفید ،و نه خط جوجه گوشتی ،نسبت  y+/Aرا

بینگونهای در شکل منحنیهای رشد بین جوجههای گوشتی

 0/880تا  0/890یافتند ] ،[3که با یافتههای این تحقیق

و مرغان بومی وجود دارد ] 9و  .[08مرغان بومی کمترین

قرابت نزدیکی دارد .مقادیر پارامترهای تخمینزدهشده

نسبت عطف و وزن نسبی را دارند .مقدار پارامتر  kبا مقدار

تابع ریچاردز در (جدول  )0نشان داده شده است .شکل

پارامتر  nتعیین میشود و ازآنجاکه  kبه (نرخ رشد مطلق

منحنی رشد تعیینشده توسط موقعیت نقطه عطف از نظر

لحظهای) بستگی دارد (نرخ رشد مطلق لحظهای) y+ ،A ،و

وزن (بهترتیب نسبت  )y+/Aدر جوجه گوشتی ،مرغ بومی

 ،t+این میزان رشد و همچنین نرخ تغییر آن را بیان میکنند.

و کبوتر بهترتیب  0/879 ،0/853و  0/850بود .اگرچه

کمترین مقدار  kدر مرغان بومی یافت شد و بیشترین مقدار

نرخ رشد در طی هفته اول زندگی پس از هچ در

در کبوتر بود .پارامتر ( Aوزن نهایی مورد انتظار) در

جوجههای گوشتی و کبوتران مشابه است ،اما هر دو گونه

جوجههای گوشتی در سن  3هفتگی بیشتر از وزن زنده

در شکل منحنی رشد متفاوت هستند.

مشاهده شد .پارامترهای منحنی رشد ،شامل مقدار وزن مطلق
بدن (𝜐) (رابطه  ،)0در جوجههای گوشتی نسبت به مرغان

جدول  .1پارامترهای برآوردشده توسط تابع ریچاردز برای

بومی و کبوترها بیشتر بود ولی رشد زودرس ( )𝜐+در

جوجه گوشتی ،مرغ بومی و کبوتر پرواری

کبوتران نسبت به جوجه گوشتی و مرغ بومی باالتر است

2

پارامتر

(محاسبهشده از طریق رابطههای  0و .)5

جوجه گوشتی

مرغ بومی

کبوتر

( Aگرم)

0274/40

2148/1

542/12

در مطالعه تطبیقی جوجهها ،اردکها و بوقلمونها،

b

4/1448

-4/184

4/1042

محققان ] [03متوجه شدند که اردکها باالترین و

)k (ln θ/d

4/43215

4/43187

4/2243

بوقلمونها کمترین نرخ اولیه رشد و نرخ انحراف معیار

n

-4/44871

4/40411

-4/48258

( y+گرم)

1124/74

731/30

214/14

رشد را دارا هستند .با استفاده از توابع  Janoschekنتایج

( t+روز)

30/0352

44/8181

24/1778

y+/A

4/3587

4/3715

4/3513

𝜐 (گرم در روز)

02/1442

25/5451

20/241

( 𝜐+گرم در روز)

4/44220

4/43487

4/2144

مشابهی برای ( )y+/Aدر جوجهها ،بوقلمونها ،اردکها و
غازها با مقادیر  0/000 ،0/890 ،0/850و  0/808مشاهده
شده است و ( )t+بهترتیب برای جوجهها ،بوقلمونها،
اردکها و غازها  07/0 ،70/0 ،50/8و  00/8روز بود .در

پتانسیل رشد نهایی پرنده در زمان

تجزیه و تحلیل تطبیقی منحنیهای رشد این گونهها،

بلوغ :b ،ثابت رگرسیونی برای یکپارچهسازی منحنی رشد براساس زمان،

افزایش بیشتر رشد را در جوجههای گوشتی نشان داد و

 :kنسبت وابستگی شدت رشد با متغیر :n ،پارامتر شکل منحنی رشد و

بلوغ دیرتر در مرغ بومی مشاهده شد .تفاوتهای بینگونه

= وزن در نقطه عطف،

ای نیز ممکن است بهوسیله رابطههای ضرایب متغیر بین

 .2پارامترهای محاسبهشده شامل؛

:A

موقعیت نقطه عطف منحنی را مشخص میکند،
+

y+

 :tسن در نقطه عطف :𝜐 ،میانگین رشد مطلق (گرم در روز) :𝜐 ،حداکثر
+

پارامترهای تابع ریچاردز مشخص شود (جدول  )8که در

سرعت رشد (گرم در روز) :u ،درجه بلوغ.
t

اینجا تفاوتها از لحاظ آماری معنیدار بود.
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از دیدگاه عملی ،تفاوت بین سن کشتار و نقطه عطف

جدول  .3همبستگی فنوتیپی بین پارامترهای رشد در

مهم است .مرغان بومی و کبوتران نسبتاً دیر در فاز تولید،

گونههای مختلف پرنده مطالعهشده
پارامترهای محاسبه شده 2جوجه گوشتی

مرغ بومی

کبوتر

رشد میکنند ،دقیقاً زمانیکه نرخ رشد بهطور قابل توجهی

kو

n

*4/1111

4/444273

1

کاهش یافته است .در سن پنج هفتگی ،کبوترها به 90

kو

A

*

*

kو

+

4/1257

*4/1111

y

kو

+

t

*

4/8174

kو

𝜐

*

kو

+

 t+و

+

𝜐
*

y

NA

- 4/1357

NA

*-4/838

*4/8801

*

-4/8341

*

4/7173

4/1155

-4/58

*4/8003

-4/0818

-4/831

-4/1480

جوجههای گوشتی  00درصد و در مرغان بومی  00درصد

4/8772

4/5143

*

درصد از وزن بالغ خود میرسند ،که این مقدار در

*

است (شکل  .)0پرندگانی که قادر به پرواز هستند دارای
وزن بدن کمتر و متابولیسم شدیدتری نسبت به پرندگان
غیر پروازی هستند و در نتیجه نیازهای نگهداری آنها

-4/12

باالتر است .ممکن است سن در انتخاب زمان و مقدار

 .2پارامترهای محاسبهشده شامل؛  :Aپتانسیل رشد نهایی پرنده در

پاسخ رشد مشاهدهشده کمک کند .بهنظر نویسندگان،

زمان بلوغ :b ،ثابت رگرسیونی برای یکپارچهسازی منحنی رشد

بیشتر تفاوتها در شکل منحنی رشد بین جوجه گوشتی

براساس زمان :K ،نسبت وابستگی شدت رشد با متغیر :n ،پارامتر

از یک طرف و مرغ بومی و کبوتر از طرف دیگر رخ داده

شکل منحنی رشد و موقعیت نقطه عطف منحنی را مشخص میکند،
 :y+وزن در نقطه عطف :t+ ،سن در نقطه عطف :𝜐 ،میانگین رشد مطلق

است .گزارش شده که نرخ رشد سریع بالفاصله پس از

(گرم /روز) :𝜐+ ،حداکثر سرعت رشد (گرم /روز) :ut ،درجه بلوغ.

هچ ( 00-0روزگی) ،وزن بدن را در زمان بلوغ تغییر

 :NA .1بهدلیل معنیدارنبودن پارامتر  kدر رشد کبوتر ،محاسبه

نمیدهد ،درحالیکه انتخاب برای وزن باالتر در سن نقطه

همبستگی فنوتیپی پارامترها امکانپذیر نیست.

عطف و یا نزدیک به آن ،منجر به افزایش وزن بدن

* روابط از لحاظ آماری معنیدار هستند (.)P<4/45

پرندگان بالغ میشود ].[0
000

000
30

00

وزن زنده ()%

00

00
00
00

00

000

30

00

00

00

00

9

3

7

0

5

0

8

0

0

سن (هفته)

سن ()%

شکل  .1منحنی درصد رشد نسبی
نمودار چپ :وضعیت رشد بر اساس درصد سن و درصد وزن بدن داده شده است.
نمودار راست :توان رشد براساس درصد وزن در طول  24هفته زندگی پرندگان مورد مطالعه نمایش داده شده است.
● جوجه گوشتی ▲ /مرغ بومی ■ /کبوتر
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وزن زنده (درصد از وزن بلوغ )A

30
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تعارض منافع

امروزه مدلهای رشد در سیستمهای زیستی اهمیت

.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد

ویژهای داشته و از طریق آنالیز و مطالعه منحنیهای رشد
در طیور این امکان وجود دارد تا مراحل رشد آنها با
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 توجه به منابع محلی و روستایی و همچنین،بشری
 تغذیه در. ضروری است،پتانسیلهای جدید پرورشی
.بروز پتانسیل ژنتیکی سویههای جدید بسیار مؤثر است
انتخاب در میان جوامع محلی میتواند با بهبود پارامترهای
منحنی رشد و کاهش زمان رسیدن به نقطه حداکثر رشد و
 حاصل شود و اطمینان حاصل،کاهش زمان بلوغ پرندگان
 سود خوبی از،نمود که پرورشدهندگان مرغ محلی
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.بهرهوری آنها را فراهم میکند
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