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 چکیده

 کنندداان مصرفپروتئین حیوانی برای  ینتأمزیرا نقش مهمی در اند؛ بودهیق و توجه بیشتری موردتحقعمده مرغان بومی  طوربهی اخیر هاسالدر  
 هدا آنشوند. بنابراین شناخت دقیق یمی اصالح نژادی محسوب هابرنامهو منابع ژنتیکی پایه برای  اندکردهایفا  توسعهدرحالیافته و توسعهدر کشورهای 

 رو ایدن یدن ازاها اردد. از منابع موجود در جهت افزایش تولید آن ی اصالح نژادی در آینده و استفاده بهینههابرنامهتری برای بهبود یقدقتواند مبنای می
 1قطعده جوجده بدومی از     032ی بومی اصفهان انجام ارفت. بدین منظور از اطالعدا  رشدد   هاجوجهبررسی الگوی رشد و افزایش وزن  باهدفمطالعه 

شددند. در پایدان    انفدرادی و هفتگدی وزن   صور بهپایان دوره  تا اذاری وارهها بعد از توزین در روز اول، شماستفاده شد. جوجه 10روزای تا پایان هفته 
 10ایری شدند. در پایدان هفتده   با استفاده از کولیس دیجیتال طول و قطر ران، طول و عرض سینه و طول و قطر ساق پا اندازه 10و  9، 6، 3های هفته
ی قدرار  موردبررسد یدری و  اانددازه ها و چربی محوطه بطنی وزن الشه، وزن سینه، وزن ران تعیین شد. همچنین هاجوجهجنسیت  انجام و هاجوجهکشتار 

یچدارد  ری برای هر دو جنس نر و ماده، تابع رشد طورکلبهی رشد از سه تابع رشد ریچارد، امپرتز و لجستیک استفاده شد که هادادهارفت. جهت برازش 
adj= 96/2با 

2r  بدود.   تدر بدیش  دارییمعنطور به ی نرهاجوجهی وزن زنده هفتگ 10تا  0 ارائه داد. نتایج نشان داد که در ی رشدهادادهبهتری بر  برازش
 ازنظدر داری را نشان داد و دو جنس یمعنمقادیر بیشتر و تفاو   ماده یهاجوجه ی نر و درصد سینه و بال درهاجوجهوزن الشه و چربی و درصد ران در 

داری را نشان داد. طول و عرض سدینه  یمعنو تفاو   هامادهبیشتر از  10و  9، 6ی هاهفتهاشتند. طول و قطر ران در نرها در ند باهمدرصد الشه تفاوتی 
دار بیشدتر از  یمعند  طوربهدر جنس نر  هاهفتهطول و قطر ساق در همه  داری را نشان داد.یمعنبود و تفاو   هامادهبیشتر از  9و  6ی هاهفتهدر نرها در 

 جنس ماده بود.
 

 .ی بومی، خصوصیا  الشه، وزن بدنهاجوجهالگوی رشد،  ی کلیدی:هاواژه
 

 1مقدمه1

پددرورش ماکیددان در ایددران و انتشددار آن از طریددق ایددن کشددور   
 5ای کهن دارد. ایران )پرشیا( یک امپراطوری بزرگ از قدرن  تاریخچه

لی( تا دریاهای میالدی بود و از هند )ده 7قرن  باًیقبل از میالد تا تقر
 یوسدط و بعدازآن، در قدرون  سیاه و مدیترانه استرده بود. در آن زمان

ونقدل محصدوال ، از قبیدل    هدا بدرای حمدل   ایران در محل تقاطع راه
ماکیان از شرق به غرب، هم از طریق خشکی و هم از طریق دریا قرار 

زیادی در حوالی ایران و کشورهای همسایه در طی  یهاداشت. جنگ
های ماکیان را تسهیل کدرد.  ها نیز توسعه و استرش جمعیتین دورها

هدای  حضور ماکیدان را در ایدران در زمدان    یشناسهای باستانحفاری
                                                           

دانشیار و اسدتادیار ادروه علدوم     به ترتیب دانشجوی دکتری تغذیه طیور، -3و  0،  1
 ، شهرکرد، ایران.دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

 (Email: napirany@yahoo.com                     نویسنده مسئول: -*)
DOI: 10.22067/ijasr.v11i1.67920 

 West and بددر اسدداق تحقیقددا   .باسددتان تأییددد کددرده اسددت 

Zhouاند: های یافت شده در ایران در سه منطقه وجود داشتهاستخوان
( )جندوب شدرقی ایدران( بده     Tepe Yahyaدو کشف در تپه یحیدی ) 

قبل از میالد و  1222قبل از میالد و  3922تا  3022ترتیب متعلق به 
قبدل از   1222دیگری در تخت سلیمان )شمال غربی ایران( متعلق به 

امروزه صدنعت پدرورش مدرر در ایدران دومدین      (. از طرفی 06میالد )
ی خدا   هدا ینگراند  طبعاًآید و می حساببهصنعت بزرگ بعد از نفت 

ی حفاظت از جمعیت مرر باید بر اساق هایاستراتژ(. ۳3خود را دارد )
خصوصیا  ژنتیکی نژادهای محلی صور  ایرد که این مسئله نیازمند 

سازاار شدن با شرایط محیطی و نیازهای  منظوربهحفظ تنوع ژنتیکی 
در طول دوره پدرورش و همچندین وجدود یدک منبدع       نشدهینیبشیپ

بدومی   . مرغدان (37یکدی بدرای تحقیقدا  بیشدتر اسدت )     ژنت باارزش
شوند ی ملی و ذخایر استراتژیک کشور محسوب میهاهیسرما عنوانبه

از اهمیدت بسدیاری برخدوردار اسدت. تغییدرا        هدا آنو حفظ و تکثیر 

 پژوهشهای علوم دامی ایران  نشریه
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اصالح نژادی به همراه اذر از پرورش سدنتی بده صدنعتی عدالوه بدر      
را  هاآناوشتی شده است،  یهاجوجهاینکه باعث وارد آمدن تنش به 

کرده اسدت کده باعدث     ترحساقی بومی بسیار هاجوجهدر مقایسه با 
ی اوشدتی شدده   هدا جوجده و مشکال  در پرورش  مسائلبروز برخی 
ها و تلفا  در صنعت پرورش طیور اثرا  منفی بر بدازده  است. بیماری

ه ی اوشدتی دیدد  هدا جوجهی بومی کمتر از هاجوجهتولید دارند که در 
حیواندا    دهندداان پدرورش محققدان و   1992در اوایل سال  شود.می

اهلی بابت احتمال از دست رفتن یا کاهش نژادهای بومی ابراز نگرانی 
یی توسط فائو برای حفاظت ژنتیکی از هابرنامهکردند و به این منظور 

 (. 11ی شد )اندازراهمنابع طیور 
یدک   عنوانبهو  شدبایمرشد، صفت بسیار مهمی در صنعت طیور 

شاخص در سیستم زیستی عبار  است از افزایش توده بدن حیوان در 
ی بددن  هدا سدلول (. واژه رشد با افزایش تعداد و اندازه ۳5واحد زمان )
ی رشدد را  روندهامداوم  طوربهتوان نمی متأسفانهشود، اما توصیف می
وان توابدع  (. از اذشته توابع ریاضی تحت عن۳5، ۳2ی نمود )ریااندازه

 مورداسدتفاده رشد جهت توصیف ارتباط بین وزن بدن و سن در طیدور  
ی نرخ رشد در مراحل مختلف پدرورش ایدن   نیبشیپ(. 0) اندقرارارفته

 ارائهمیسر شده و  ازیموردنمزیت را دارد که امکان شناخت مواد مغذی 
ی هاراهترین برنامه مدیریت تغذیه ممکن خواهد شد. ازجمله اقتصادی

. معدادال  رشدد   باشدیمی رشد هامدلی نرخ رشد استفاده از نیبشیپ
ی بدین  رخطد یغبسیاری برای توصیف و برازش ارتباط سدیگموئیدی و  

بده   تدوان یمد  هدا مددل (. از انواع ایدن  03است ) شدهارائهرشد و زمان 
ی رارسددیونی )امپرتددز، ریچددارد، لجسددتیک، ون رخطددیغی هددامدددل

ی عصبی اشداره کدرد   هاشبکه، اسپالین و برتاالنفی، ویبول و برودی(
ی طدورکل بهی رشد در طیور نیبشیپجهت  مورداستفادهی هامدل(. 00)

ی مانندد امپرتدز، لجسدتیک و ریچدارد     رخطیغاز نوع توابع رارسیون 
ی رشدد و  ند یبشیپد در  کید هدر  ( که بر اساق تواندایی  32باشند )می

شدوند  یم مدی ی مدل به دو اروه کلدی تقسد  هاشاخصهمچنین تعداد 
(36 :) 

 هاآنالف( توابعی که حرکت سیگموئیدی آرام داشته، نقطه عطف 
شدود )امپرتدز و   درصددی از وزن نهدایی بیدان مدی     صور بهثابت و 
 لجستیک(.

ب( توابعی که دارای حرکدت سدیگموئیدی پیوسدته بدوده، نقطده      
یی از شدروع تدا   هرجدا تواندد در  متغیر )تابع ریچارد( و می هاآنعطف 
 یان منحنی رشد رخ دهد. پا

ی مختلف طیور نشان داده است هااونهمطالعا  صور  ارفته در 
(. 5باشدد ) که انتخاب تابع رشد وابسته به اونه، سویه و حتی الین می

با توجه به همبستگی موجود بین پارامترهای منحندی رشدد و صدفا     
د و ی میدزان رشد  ند یبشیپد توان از توابع رشد بدرای  مرتبط با رشد می

ی هدا یمنحند (. از 19تغییرا  شکل منحنی رشد استفاده کدرد )  برآورد

 (.7، 3توان جهت ارزیابی پتانسیل ژنتیکی نیز استفاده نمود )رشد می
ی رشدد بدرای بدرآورد    هدا مددل از اولین مطالعا  در مورد کاربرد 

در  افتده یپدرورش ی تجداری مرغدان اوشدتی    هاهیسومنحنی رشد در 
با  هاآن( اشاره کرد. 31طالعه نیکخواه و همکاران )توان به مکشور می
ی کالسدیک )ریچدارد و امپرتدز( و هایپربولسدتیک     هامدلاستفاده از 

 هدا آنرا برای وزن بدن مقایسده کنندد.    هاآنتوانستند نکویی برازش 
نتیجه ارفتند که مدل هایپربولیک مبتنی بر وی بول در درجده اول و  

ی هدا مدل، امپرتز، ریجارد و سایر ی کالسیک وی بولهامدلسپس 
( 03ی )گرید. در مطالعه رندیایمهایپربولستیک در درجا  بعدی قرار 

 جهت که جهت مقایسة مدل ریاضی امپرتز و شبکة عصبی مصنوعی

 عصداره  کنندده افدت یدرهای اوشتی های رشد جوجهتخمین فراسنجه
 تید هادرنکنگر فرنگی از طریق آب آشدامیدنی انجدام شدد، محققدین     

تدری از وزن  که مدل غیرخطی امپرتدز بدرآورد دقیدق    اندارفتهنتیجه 
 کده یدرصدورت پرورش داشته اسدت.   دوره های اوشتی در پایانجوجه
ی نکدویی  هدا شداخص لحاظ نمدودن سدایر    عصبی مصنوعی با شبکه

های تحت آزمدایش در  برازش توانسته بود برآورد بهتری از وزن جوجه
 .دهد ارائهپرورش  دورهپایان 

ی رخطد یغ یهدا از مددل ای ( در مطالعده 00مسعودی و همکاران )
یچددارد( در کنددار شددبکه عصددبی مصددنوعی و ریک و سددت)امپرتددز، لج

و هدای رشدد   بدرآورد فراسدنجه   یبدرا  ی بدا تابعیدت اسدپالین   هامدل
بدا   شدده هید تغذتجداری   یاوشدت  یهدا جوجده زن نهدایی  وی ند یبشیپ
 حاصدله  یجبر اسداق نتدا  دند. استفاده کرپوسته برنج  یحاو هاییرهج
کنندده  مصرف یاوشت یهاجوجه زنو ینیبشیپ یبرا یناسپال یتتابع

 یهدا مددل نسدبت بده    یشتریب روزای کارایی ۳0در سن پوسته برنج 
 داشته است. یمصنوعشبکه عصبی و  یرخطیغ

مطالعا  مولکولی متعددی روی طیور بومی کشور در ایران اارچه 
ی انددکی در ارتبداط   هاازارش(، اما ۳7، ۳0 ،05، 0۳است ) شدهانجام

ی بومی که بخصو  هاجوجهی رشد و افزایش وزن هامدلبا بررسی 
هدف اصلی ایدن تحقیدق    لذاوجود دارد.  اندافتهیپرورشدر ارتفاع باال 

اصدفهان بدا     ی بدومی هاجوجهبررسی الگوی رشد و افزایش وزن در 
)امپرتز، لجستیک و  شدهتهشناخی آماری و ریاضی هامدلاستفاده از 
 ریچارد( بود.
 

 هاروشمواد و 

 روزهکندر و مداده ید    قطعده جوجده بدومی    032در این مطالعه از 
از مرکز اصدالح ندژاد مدرر بدومی      1395استفاده شد که در بهار سال 
ادذاری، بدر روی   ها بعد از توزین و شدماره اصفهان تهیه شدند. جوجه

بومی، واقع در استان چهارمحدال   بستر سالن یک واحد پرورشی جوجه
 متری از سطح دریا انتقال داده شدند.  0266و بختیاری در ارتفاع 
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 مورداستفادهترکیب جیره غذایی  -1جدول 
Table 1- Composition of the experimental diets 

 ( هفتگی 11-6جیره رشد در سن )
Growth diet (6-12) wks 

 گی ( هفت6-1جیره آغازین در سن )
16) wks-Starter (1 

 ترکیبات )درصد(
Ingredients, % 

61 54.8 
 ذر 
Ground yellow maize 

33.5 39.4 
 سویا
Soyabean meal 

2.2 2 
 روغن سویا
Soyabean oil 

1 1.6 
 دی کلسیم فسفا 
Dicalcium phosphate 

1.35 1.15 
 پودر صدف
Oyster shell 

0.4 0.4 
 نمک
Sodium chloride 

0.05 0.15 
 دی ال متیونین
DL-methionine 

0.5 0.5 
 1مکمل معدنی ویتامینی

1Premix 

 ترکیب شیمیایی  
Calculated 

3000 2900 
 (Kcal/Kg)انرژی قابل متابولیسم 

AME, Kcal.kg 

18.75 20.8 
 خام )درصد( نئیتوپر

Crude protein, % 

0.37 0.47 
 متیونین )درصد(

Methionine, % 

0.7 0.85 
 نین + سیستین )درصد(متیو

Methionine+Cystin, % 

0.87 0.9 
 کلسیم )درصد(

Ca, % 

0.35 0.44 
 فسفر قابل دسترق )درصد(

P total, % 
؛ مس )سولفا  ماریلیم 122؛ روی )اکسید روی(، ارمیلیم 52؛ آهن )سولفا  آهن(، ارمیلیم 95خوراک شامل: منگنز )اکسید منگنز(،  لوارمیکویتامینی در هر -مکمل معدنی1

، Eی؛ ویتامین المللنیبواحد  3D  ،0522ی؛ ویتامین المللنیبواحد  A ،1122. ویتامین ارمیلیم 0/2؛ سلنیوم )سدیم سلنیت(، ارمیلیم 1؛ ید )یدا  کلسیم(، ارمیلیم 12مس(، 
؛ ارمیلیم 15/2؛ بیوتین، ارمیلیم 5/2، کیدفولیاس؛  ارمیلیم 35؛ نیاسین، ارمیلیم ۳ین، ؛ ریبوفالوارمیلیم 12B ،21/2؛ ویتامین ارمیلیم K ،0/0ی؛ ویتامین المللنیبواحد  11

 .ارمیلیم 192؛ بتائین، ارمیلیم 52؛ کولین کلراید، ارمیلیم 0؛ اسید پنتوتنیک، ارمیلیم 5/0پیریدوکسین، 
1 Wks=weeks of age; 2The premix supplied the following; mg . kg-1 diet: Mn-95, Fe-50, Zn-100, Cu-10, I-1, Se-0.2, retinol-1100(IU), 

cholecalciferol-2500(IU), dl-α-tocopherylacetate-11(IU), menadion sodium bisulphate-2.2, cyanocobalamin-0.01, ribofelavin-4, 

niacin-35, folic acid-0.5, biotin-0.15, pyridoxine-2.5, pantothenate-8, choline-50, betaen-190.   
 

تهیه و امکان  1جدول  بر اساقجیره استاندارد  صور بهخوراک 
فراهم شد. تمامی  هاجوجهدسترسی آزاد به آب و خوراک برای تمامی 

در بددو ورود و   ادراد یسدانت درجده   32شرایط آزمایش از قبیدل دمدا )  
صدد(، ندور و   در 62-65کاهش تدریجی دما در طول دوره(، رطوبدت ) 

ی رید اانددازه یکسان اعمال اردیدد.   صور بهبرنامه واکسیناسیون نیز 
هفتگی انجام  صور بهروزای و در تمام طول دوره پرورش  1وزن در 

هفتگی ثبت شد. نحدوه   صور بهو خوراک مصرفی و تعداد تلفا  نیز 
ها را توزین و بود که وزن کل جوجه صور نیبدمحاسبه افزایش وزن 

تفاضل این وزن از وزن ابتدای همان هفته )یعنی وزن پایدان هفتده   از 
 صدور  بهشد. ضریب تبدیل خوراک محاسبه  وزناضافهقبل( متوسط 

هفتگی با استفاده از تقسیم میدانگین خدوراک مصدرفی بده میدانگین      
 آمد. به دستافزایش وزن در همان هفته  

کدولیس دیجیتدال   با اسدتفاده از   10 و 9، 6، 3ی هاهفتهدر پایان 
طول و قطر ران، طول و عرض سینه و طول و قطدر سداق پدا بدرای     

ی طدول  ریااندازهشد. برای  ثبت ی وریااندازه هاآنبرآورد روابط بین 
( استفاده اردید کده بدا   6( و بلیت )1۳ساق پا از روش االزنر و ژول )
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خم کردن انگشتان پا به جلو و از کدف تدا انتهدای مفصدل خراوشدی      
ام ارفت. طول سینه از قسمت میانی منتهی الیه جلدوی سدینه تدا    انج

نوک غضروف جنار و طول ران فاصله بین مفصل تارسوق و مفصدل  
قسمت، در  نیترضیعر(. عرض سینه نیز در 00ی شد )ریااندازهلگن 

ی شدد. انتهدای   رید ااندازه ی انتهای جلویی جنارمتریسانتحدود یک 
تعیدین و پدس از    هدا جوجهاز  کیهر  ، پس از کشتار جنسیت10هفته 

از قطعا   کیهر ی شده و وزن بندقطعهی وزن الشه، الشه ریااندازه
 الشه ثبت شد.

هدای مربدوط بده رشدد بددن در طدی       ارزیابی فراسدنجه  منظوربه
ی پرورش از سه مدل امپرتز، ریچارد و لجستیک استفاده شد. هاهفته

آورده  0در جددول   هدا آنی و پارامترهدا  مورداستفادهمشخصا  توابع 
   شده است.

 
 و نقاط عطف مربوطه ی بومیهاجوجهدر برازش بر وزن بدن  مورداستفادهتوابع  -1جدول 

Table 2- Functions used to fit the body weight of native chicks and their inflection point 

iy it 
 تابع 

Function 

 نام تابع )منبع(
Function name 

(Reference) 

   
 امپرتز
Gompertz 

   (15)  

  
 

 لجستیک
Logestic 

   (35)  

   

 ریچارد
Richard 

3۳) ) 

(t)W  وزن بدن در سنt ،a  ،)ارم( وزن مجانبی نهاییc  ،)نرخ رشد )نرخ بلورb  ی، ریاانتگرالثابتexp  ،عدد نپریd  ریچارد، پارامتر شکل منحنی مرتبط با نقطه عطف در تابع

i t  سن در نقطه عطف منحنی رشد وiy  .وزن در نقطه عطف منحنی رشد 
W(t)=Body weight at age t; a=Asymptotic body weight (g); c=Exponential growth rate; b=Integration constant; e=Eluer’s number 

d=Function specific parameters; ti=Age at inflection point; yi=Body weight at inflection point. 
 
و صدحت بدرازش    مورداستفادهی هامدلمنظور مقایسه کارایی به
(، ضدریب  0)رابطده   شدده حیتصدح ی ضدریب تبیدین   ارهدا یمع از هاآن

( ۳( و مجذور میانگین مربعا  خطا )رابطده  3)شاخص( آکائیک )رابطه 
 و به شرح زیر استفاده شد. 

  (0رابطه ) 
modelپارامترها؛ و  تعداد  pتعداد مشاهدا ؛ n که

2R   ضریب تبیدین
مجمدوع مربعدا     SSRکه  SSR/SSTمدل است. این ضریب نسبت 

 (. 3) باشدیممجموع مربعا  کل است  SSTرارسیون و 
  (3رابطه )

ضریب )شاخص( آکائیک بر پایه بیشینه درستنمایی برای انتخداب  
تصدحیح تعدداد    منظدور بده (. ۳است ) شدهشنهادیپبهترین مدل آماری 

 شدده انجاندده در ایدن معیدار    p0ی مورد مقایسه عامل هامدلپارامتر 
، این معیار تعادلی میان دقت مدل و پیچیددای آن  گریدعبار بهاست. 
تعداد پارامترهای  pلگاریتم حداکثر درستنمایی و  lnکه  کندیمبرقرار 
  .باشدیممدل 

 ا  خطا ا رابطه زیر محاسبه شد.مجذور میانگین مربع
 (۳رابطه )

 

تعدداد   pتعداد مشاهدا  و  nمجموع مربعا  باقیمانده،  RSS که
. در مورد این معیدار مانندد معیدار آکائیدک و     باشدیمپارامترهای مدل 

مخالف با ضریب تبیین تصحیح شده، هر چه میزان مجدذور میدانگین   
مددل بدرازش    دهدد یمان مربعا  خطا برای یک مدل کمتر باشد، نش

 (.3) باشدیم هامدلبهتر از سایر  شدهداده
 1/9( نسدخه  39) SAS افزاررمن NLNی رشد توسط رویه هاداده

به دلیل نامسداوی بدودن تعدداد مشداهدا  در      هانیانگیمآنالیز شدند. 
ی مختلددف بددا اسددتفاده از ازیندده حددداقل مربعددا      هدداراددروهیز
(LSMEANS رویه )GLM درصدد   5فوق در سطح احتمال  ارافزنرم
(25/2P< ،)جدول ارائه شدند.  صور بهمقایسه و نتایج  دودوبه 

 

 و بحث  جینتا

 ضریب تبدیل خوراک

ضددریب تبدددیل خددوراک مصددرفی تددابعی از خددوراک مصددرفی و  
، نتایج مربوط بده ضدریب تبددیل    3. مطابق جدول باشدیم وزناضافه

 ابدییمدار ضریب تبدیل افزایش نشان داد که با افزایش سن پرنده مق
در هفته پایانی دوره پرورش  75/۳در هفته اول به  50/0و مقدار آن از 
بده   خدوراک ادرم   15/۳760ی به ازای مصدرف  طورکلبهرسیده است. 



 010     ی بومی اصفهانهاجوجهبررسی الگوی رشد و افزایش وزن در 

حاصل شد و ضدریب تبددیل    وزناضافهارم  ۳0/1019ازای هر پرنده 
بده   91/3بدا  در طول دوره پرورش برای هر پرندده برابدر    شدهمحاسبه
ی بومی تونس با ضدریب تبددیل   هاجوجهآمد. این مقدار مشابه  دست
(، 19/0ی آربور اکرق با ضدریب تبددیل   هاجوجه)در مقایسه با  97/3

( بدرای  9توسدط دوو و همکداران )   شدهمحاسبه( و کمتر از مقادیر 09)
و همچنین فوستا و همکداران   ۳1/۳نژاد اوشی چین با ضریب تبدیل 

ی بومی کامرون با دامنه ضدریب  هاجوجهی مختلف نژادهاای (، بر13)
  بود. 3۳/5تا  3۳/۳تبدیل 

 
 هفتگی و ضریب تبدیل خوراک وزناضافهمیانگین خوراک مصرفی هفتگی،  -3جدول 

Table 3- Average weekly feed intake, weight gain and feed conversion ratio 

 ضریب تبدیل خوراک

Feed conversion ratio 

 میانگین افزایش وزن

 )گرم در هفته به ازای هر پرنده(

Average weight gain 
(g/week) for each bird 

 میانگین خوراک مصرفی

 )گرم در هفته به ازای هر پرنده(

Average feed intake 
(g/week) for each bird 

 سن
Age 

2.52 22.46 56.61 
 1هفته 

Week 1 

2.65 35.20 93.29 
 0هفته 

Week 2 

2.80 55.57 155.59 
 3هفته 

Week 3 

3.25 81.66 265.41 
 ۳هفته 

Week 4 

3.29 116.45 383.46 
 5هفته 

Week 5 

3.45 144.07 497.04 
 6هفته 

Week6 

3.70 110.59 409.20 
 7هفته 

Week 7 

4.10 143.62 588.86 
 0هفته 

Week 8 

4.25 117.61 499.84 
 9هفته 

Week 9 

4.40 156.37 688.02 
 12هفته 

Week 10 

4.75 140.61 667.92 
 11هفته 

Week 11 

4.80 95.18 456.88 
 10هفته 

Week 12 

3.91 1219.42 4762.15 
 کل دوره

Total 
 

 جنس بر وزن بدن ریتأث

عامل جنس روی وزن  شودیممشاهده  ۳که در جدول  طورهمان
(، >25/2Pسدت ) داشدته ا  داریمعند تا پایدان دوره اثدر    0بدن از هفته 

بودنددد.  هدا مداده کده نرهددا دارای وزن بداالتری نسدبت بدده    طدوری بده 
اختالف در جنس و  باوجود هامادهبین نرها و  شدهمشاهدهی هاتفاو 
( 16ی جنسی قابدل توجیده اسدت. اندزالس و سدارتوری )     هاهورمون

در  هدا جوجده ی هدا چده یماهازارش کردند که تکامل و افزایش بافت 
، که در این میدان عامدل   افتدیمچندین واکنش اتفاق  به العملعکس
در  ازآنجاکده ی دارد. داریمعند آمداری اثدر    ازنظدر ی جنسی هاهورمون

 سدم یولبآناجنس نر مقدار زیدادی هورمدون آنددروژن، کده مسدئولیت      

؛ نرهدا دارای ندرخ رشدد    شدود یمد را بر عهدده دارد ترشدح    هاچهیماه
جیه باالتر بدودن وزن جدنس ندر    که همین امر به تو باشندیمباالتری 
. اوسی آمپونسا و همکاران کندیمنسبت به جنس ماده کمک  هاجوجه
ی بدومی، در  هدا جوجه( در بررسی اثر جنس و ژنوتیپ بر عملکرد 30)

ی ندر را بداالتر از   هدا جوجده ی مدورد مطالعده وزن   هدا پید تژندو همه 
در نتدایج  ( ۳6ی ماده ازارش کردند. یوسفی زنوز و همکاران )هاجوجه

ی بدومی اصدفهان، اثدر جدنس بدر وزن      هدا جوجهتحقیقا  خود روی 
توصیف کردند که همگی با نتایج حاصدل   داریمعنی بومی را هاجوجه

 (.13، 7) باشندیماز تحقیق حاضر و تحقیقا  سایر محققین همسو 
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 1قطعه نر( 110قطعه ماده،  00ی مختلف دوره پرورش )هاههفتاشتباه معیار( وزن زنده بدن )ارم( در  ±) 1حداقل مربعا  میانگین -4جدول 

Table 4- LSMEANS1 (±SE) of body weight (g) of native chickens at different ages (88 females, 112 males)1 

 سن
Age 

 جنس
Sex     

 ماده
Female 

 نر
Male 

 یروزا 1
1 Day 

0.47±b42 0.47±b42.3 

 1هفته 
Week1 

0.87±b64 0.85±b65.7 

 0هفته 
Week2 

1.63±b96.2 1.60±a101.7  

 3هفته 
Week3 

3.02±b147.6 2.96±a160.1  

 ۳هفته 
Week4 

4.75±b225.1  4.66±a247.1  

   

 5هفته 
Week5 

6.72±b317 6.59±a374.9  

 6هفته 
Week6 

8.87±b447.6 
 8.70±a527.9  

 7هفته 
Week7 

10.22± b535.8 10.03±a651.1  

 0ه هفت
Week8 

11.07±b656 10.87±a814.4  

 9هفته 
Week9 

13.94±b762.9  13.69±a933.6  

 12هفته 
Week10 

15.33±b887.2  15.04± a1127.7 

 11هفته 
Week11 

16.9±b933.5  16.5±a1287.07  

 10هفته 
Week12 

17.88±b1059.9  17.55±a1393.7 

 (.>25/2Pی وجود دارد )داریمعن، اختالف ی با حروف متفاو هانیانگیم نیب فیردهر  در 1 
Means within same row with different superscripts differ significantly at (P<0.05).1 

 

 هاآنخصوصیات ابعاد بدن و اثر جنس بر 

آورده شده اسدت. بدا    5ی بدن در جدول هااندازهمقایسه میانگین 
 10و  9، 6، 3ی هدا هفتده توجه به نتایج حاصله مشخص شدد کده در   

عدددی بیشدتر از    ازنظدر  هدا هفتهعرض سینه در نرها در تمامی  مقدار
شدد   داریمعند  9و  6ی هدا هفتده ولدی ایدن تفداو  فقدط در      هدا ماده
(25/2P< طول سینه در .)در جنس نر با اختالف  10و  9، 6ی هاهفته
در  هدا هفتده ( باالتر بود. طول و قطدر ران در تمدام   >25/2P) داریمعن

 10و  9، 6ی هدا هفتده جنس نر بداالتر، ولدی ایدن اخدتالف فقدط در      
در  هدا هفتده (. طول ساق و قطر ساق در همده  >25/2Pشد ) داریمعن

 هدا تفداو  جنس نر بیشتر از جنس ماده مشاهده شدد و همگدی ایدن    
، اثر جنس بدر وزن  6نتایج جدول  بر اساق(. >25/2Pبودند ) داریمعن

( و وزن >25/2Pبود ) داریمعنمختلف الشه  یهاقسمتالشه و وزن 
الشه، وزن قطعا  الشه و چربی حفره شکم جنس نر نسبت به جنس 

و سینه بین الشه  هابال، هارانداد. درصد  نشان ماده راندمان باالتری
(. درصدد سدینه و   >25/2Pبودندد )  داریمعند دو جنس دارای اخدتالف  

ی نر و درصدد ران مربدوط   هاجهجوی ماده باالتر از هاجوجهدر  هابال
 دست آمد.به ی ماده هاجوجهی نر باالتر از هاجوجهبه 

ی هدا انددازه ( در بررسی 10همسو با نتایج فوق، فایه و همکاران )
ی هدا جوجده با وزن بددن در دو اکوتیدپ    هاآنبدنی و همبستگی بین 
 75/7در مقابدل   9۳/7ی هر دو نژاد برابر )هامادهبومی، طول سینه در 

در مقابدل   30/0( ولی در نرها تفاو  زیادی وجدود داشدت )  متریسانت
 سانتیمتر(. 69/12
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 1قطعه نر( 110قطعه ماده،  00ی مختلف دوره پرورش )هاهفته( در متریلیمی بدن )هااندازه( اریمعاشتباه  ±) 1حداقل مربعا  نیانگیم سهیمقا -5جدول 

Table 5- LSMEANS1 (±SE) of morphometric traits (mm) at different ages (88 females, 112 males)1 

سن به 
 هفته
Age 
(week) 

 جنس
Sex 

 عرض سینه
Breast 
width 

 طول سینه
Breast 
length 

 قطر ران
Thigh 

 diameter 

 طول ران
Thigh 
 length 

 طول ساق
Shank 
length 

 ساق قطر
Shank 

diameter 

 3هفته 
Week3 

 ماده
Female 

0.35±b27.6 0.75±b37.2 0.25±b11.6 0.66±b56.5 0.36±b42 0.09±b5.5 

 نر
Male 

0.35±b28.0 0.73±b37.7 0.24±b12 0.64±b57.2 0.35±a43 0.09±a5.9 

 6هفته 
Week6 

 ماده
Female 

0.40±b42.1 0.35±b67.1 0.32±b25 0.712±b89.7  0.62±b70.6  0.06±b10.5 

 نر
Male 

0.4±a43.4  0.34± a69.2 .320± a26.5 0.70±a94.5  0.61±a74 0.06±a10.8 

 9هفته 
Week9 

 ماده
Female 

0.16± b48.2 0.48±b81.4 0.17± b31.3 0.81±b106.3  0.55± b84.7 0.06±b12.8  

 نر
Male 

0.15±a49.4 0.42±a87.9  0.17± a33.2 0.8±a115.4  0.54±a92.1 0.06±a13.6 

 10هفته 
Week12 

 ماده
Female 

4.8±b58.3 0.7±b94 0.45± b46.4 0.5±b130 0.7±b101.8  0.1±b14.3 

 نر
Male 

4.7±b66.1 0.69±a101.3 0.44± a51.5 0.83±a142.3  0.7± a112.3 0.1±a15.6 

 (.>25/2Pی وجود دارد )داریمعنی با حروف متفاو ، اختالف هانیانگیم نیبهر ستون و برای هر جنس  در 1
or each sex with different superscripts differ significantly at (P<0.05).Means within same column f1 

 

 هدا مداده طول بال و طول ساق پا در نرهای هر دو اروه بیشتر از 
( نیز با مطالعه خصوصیا  بدنی یک الده  17مشاهده شد. هاونستین )

ی را برای عرض ساق داریمعنبوقلمون دارای آمیزش تصادفی، تفاو  
( و آبفاناپ و کدوزین  >25/2Pن دو جنس نر و ماده ازارش نمودند )بی
( در بررسی خصوصیت بدنی دو نژاد بوقلمون ازارش کردند تفداو   1)

عرض سینه بین دو جدنس وجدود نددارد. کواتداال و      ازنظری توجهقابل
ی بدومی  هدا جوجه( اثر جنس بر روی خصوصیا  الشه 10همکاران )
ی هدا جوجه( و بیان کردند >25/2Pیف کرده )توص داریمعنتیسووانا را 

نر دارای وزن زنده، وزن الشده، درصدد الشده و وزن قطعدا  الشده      
ی مداده در همدان سدن بودندد. کروسدی و      هاجوجهباالتری نسبت به 

ی هدا جوجده ی بدومی در  هاجوجه( در بررسی دو نژاد از 02همکاران )
ی ندر  هدا جوجده از  رتد نییپدا ماده درصد سینه را باالتر و درصد ران را 
( اثددر جددنس بددر وزن بدددن ۳۳اددزارش کردنددد. سددرتن و همکدداران )

ی هدا جوجه(. در >25/2P) توصیف کردند داریمعنی بومی را هاجوجه
ی مداده و در  هدا جوجده از  بداالتر  نر وزن زنده، وزن الشه، درصد ران

 بداالتر  و چربی محوطه بطندی  ی ماده درصد سینه، درصد بالهاجوجه
ی هاجوجه(، در 0آمد. دلکاستیلو و همکاران ) به دستی نر هاجوجهاز 

نر خصوصیا  الشه، درصد الشه و درصد ران را باالتر و درصد سدینه  
ی ماده مشاهده کردندد کده همگدی ایدن نتدایج      هاجوجهاز  ترنییپارا 

 (.30، 12) باشندیمهمسو با نتایج تحقیق حاضر و سایر محققین 
 

 حنی رشدمن کنندهفیتوصتوابع 
ی وزن هر دو جدنس )پدس از   هادادهنتایج حاصل از برازش کلی 

جدااانده،   صدور  بده اثر جنس( و همچنین هدر جدنس    تصحیح برای
ی ریچارد، لجستیک و امپرتز و نکدویی بدرازش   رخطیغتوابع  لهیوسبه

آورده شده اسدت. معیدار ضدریب تبیدین      7در جدول  هامدلهریک از 
adj) شده حیتصح

2R آمد که بر  به دست 96/2هر سه مدل عدد ( برای
اساق آن برای هر سه مدل رتبده یکسدان در نظدر ارفتده شدد ولدی       
تفاو  رتبه توابع با استفاده از معیدار مجدذور میدانگین مربعدا  خطدا      

(RMSE  که تفاو  بین تولید واقعی و تولید برآورد شدده )  بدر اسداق 
adjیددار ، در مقایسدده بددا معدهدددیمددمدددل بددرازش شددده را نشددان 

2R 

با استفاده از معیار مجذور میانگین مربعدا ، توابدع    بود. ترمالحظهقابل
(، امپرتدز  ۳0/01مناسب برای توصیف منحنی رشد به ترتیب ریچارد )

( بودند. الزم به توضیح است که میانگین 66/00( و لجستیک )53/01)
، تعدداد پارامترهدای قابدل بدرازش قدرار دارد      ریتدأث مربعا  خطا تحت 

بنابراین کمتر بودن میانگین مربعا  خطای تابع ریچارد به تعداد بیشتر 
 ادردد یبرمد پارامترهای آن در مقایسه بدا دیگدر توابدع بدرازش شدده      

بررسی شدد کده نتدایج     هامدلمعیار آکائیک برای هر یک از  جهیدرنت
مشدابه نتدایج مجدذور میدانگین      بداً یتقرنکویی برازش معیار آکائیدک  

آمد، بطوریکه بر اساق آن مدل ریچارد کمترین  به دستمربعا  خطا 
بدر  ی برتدر  هدا مددل  جهیدرنتمقدار و مدل لجستیک بیشترین مقدار و 

معیار آکائیک به ترتیب مدل ریچارد، امپرتز و لجستیک بودند.  اساق
ی مربوط به جنس ماده و هادادهبرای  هامدلنکویی برازش هریک از 

 آمد. به دستمشابه همین نتایج  باًیتقر 7جدول  بر اساقنر نیز 
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 1قطعه نر( 110قطعه ماده،  00ی بومی اصفهان )هاجوجه( وزن پارامترهای مختلف الشه اریمع اشتباه ±) 1حداقل مربعا  نیانگیم سهیمقا -6جدول 

Table 6- LSMEANS1 (±SE) of carcass characteristics of Isfahan native chickens (88 females, 112 males)1 

 جنس
sex 

 

 نر
Male 

 ماده
Female 

 پارامتر
Parameter 

12.54±a929.61 12.70±b709.81 
 الشه )ارم( وزن

Carcass weight(g) 

0.55±b66.67 0.56±b66.99 
 الشه )درصد( راندمان

Carcass efficiency )%( 

0.22±b22.56 0.22±a23.09 
 سینه )درصد(

Breast )%( 

0.16±a30.37 .170±b29.42 
 ران )درصد(

Thigh )%( 

0.12±b13.39 0.12±a13.97 
 بال )درصد(

Wing )%( 

0.17±b32.74 0.17±b32.66 
 اردن و پشت )درصد(

Back and neck )%( 

1.7±a27.73 1.8±b21.36 
 چربی محوطه بطنی )ارم(
Abdominal fat (g) 

 (.>25/2Pی وجود دارد )دارینمعی با حروف متفاو ، اختالف هانیانگیم نیب فیردهر  در 1
Means within same row with different superscripts differ significantly at (P<0.05).1 

 
 و کیفیت برازش در توابع رشد شدهینیبشیپپارامترهای  -7جدول 

Table 7- Estimates of model parameters and goodness of fit statistics of each model 

 تابع
Function 

 جنس
Sex 

 1های مدلپارامتر
1Model Parameters adj

2R RMSE AIC LOGL 

a b c d 

 هر دو جنس 

Both sexes 
 

1906 
 

0.892 
 

0.216 
 

0.156 
 

0.96 
 

81.48 
 

30267 
 

30257 
 ریچارد
Richard 

 ماده
Female 

 
1525 

 
0.535 

 
0.218 

 
0.108 

 
0.95 

 
79.93 

 
13277 

 
13267 

 نر 
Male 

 
1994 
 

 
0.836 

 

 
0.261 

 

 
0.334 
 

 
0.96 
 

 
93.55 

 

 
17354 

 

 
17344 

 

 
 هر دو جنس

Both sexes 
 

1485 
 

26.47 
 

0.411 
 
- 

 
0.96 

 
82.66 

 
32064 

 
32056 

 لجستیک 
Logistic 

 ماده
Female 

 
1218 

 
22.42 

 
0.416 

 
- 

 
0.94 

 
81.09 

 
13951 

 
13943 

 
 نر

Male 
 

1669 
 

30.46 
 

0.421 
 
- 

 
0.96 

 
94.22 

 
18698 

 
18690 

 
 هر دو جنس

Both sexes 
 

2101 
 

4.366 
 

0.179 
 
- 

 
0.96 

 
81.53 

 
30268 

 
30260 

 امپرتز
Gompertz 

 ماده
Female 

1614 4.122 0.193 - 0.95 79.92 13660 13652 

 نر 
Male 

2418 4.592 0.179 - 0.96 93.80 17361 17353 

1 a  ،وزن مجانبی نهاییc  نرخ بلور(، نرخ رشد(b  ی، ریاانتگرالثابتd  ،پارامتر شکل منحنی مرتبط با نقطه عطف در تابع ریچاردadj
2R  شدهحیتصحضریب تبیین ،

RMSE  ،مجذور میانگین مربعا  خطاAIC  معیار اطالعاتی آکائیک وLOGL شاخص درستنمایی 
1a=Asymptotic body weight (g); c=Expotential growth rate; b=Integration constant; d=Function specific 
parameters; R2

adj=Adjusted coefficient of determination; RMSE=Root mean squar error; AIC=Akaikes information 
criterion; LOGL=Logarithm likelihood. 
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ریچدارد نسدبت بده     ریپذانعطافنتایج فوق نشان داد که تابع رشد 

رای نقطه عطف ثابت )امپرتز و لجستیک( برازش بهتدری بدر   توابع دا
( در نتدایج حاصدل از   07. محدرری و میرزایدی )  دهدد یمد ارائه  هاداده

ی سدویه بدومی و   هاجوجهی رشد هادادهی بر روبرازش توابع مختلف 
تجاری بیان کردند توابع رشد منعطف )ریچارد( توصیف بهتری نسدبت  

رفتار هر مدل با  اارچه. دهندیمت ارائه به توابع دارای نقطه عطف ثاب
، ندوع پرندده   شدود یمد توجه بده ندوع پدارامتری کده در نظدر ارفتده       

)تجاری و یا بومی(، جنس پرنده )نر، ماده و یدا مخلدوط(،    موردمطالعه
 بداهم یی هاتفاو و شرایط پرورشی ممکن است  شدهاعمالنوع تیمار 

 تواندیمدل توسط محققین انتخاب نوع م رسدیمداشته باشند، به نظر 
 اارچده هستند انجام شود.  در این تحقیدق   مدنظربا توجه اهدافی که 
ی نکویی برازش و یا صدحت  هاشاخصهر یک از  ازنظرهر سه مدل 

کده تدابع رشدد     رسدد یمد  به نظدر مزیتی نسبت به دیگری داشتند اما 
سدایر  ی هدا ازارشارائه داده است. در  هادادهریچارد برازش بهتری از 

ی تجداری و بدا اعمدال برخدی     هدا هیسدو محققین کشور که بدر روی  
تابع ریچارد بعدد از امپرتدز    انددادهی مطالعاتی انجام اهیتغذتیمارهای 
برخی از محققین همانند خنیزاتوا و  کهیدرصورت(. 03است ) قرارارفته
( 33( و رضدوان ندژاد و همکداران )   ۳1(، سزر و ترهدان ) 19همکاران )
توانسدته بدا    هدا مددل تابع رشد ریچارد بهتر از سدایر   که انددهکربیان 
 در طیور را برازش نماید. شدهمشاهدهی رشد هادادهموفقیت 

ی دست یافتن به مددلی  رخطیغی هامدلیکی از موارد استفاده از 
ی ند یبشیپد ی توصیف نموده و قابلیدت  خوببهاست که منحنی تولید را 

آتی را با استفاده از تولید فعلدی داشدته   کنندای مناسبی برای تولیدا  
در ادامده   هدا مددل ی رشدد حاصدل از بدرازش    هدا یمنحنباشد. شکل 

است. هر چه سن رسیدن به نقطه عطف منحنی رشد بیشدتر   شدهارائه
در این سدن   جهیدرنت( رسیده و aدیرتر به بلور جسمی ) هاجوجهباشد 

ه، سدرعت رشدد   . با افدزایش سدن پرندد   باشندیمدارای وزن بیشتری 
ولی این افزایش محددود بدوده و پدس از رسدیدن بده       ابدییمافزایش 

 شدود یم، موجب افتهیکاهشسرعت رشد  جیتدربهحداکثر مقدار خود، 
ی کده در آن حدداکثر رشدد حاصدل     انقطده منحنی رشد تغییر یابد. به 

افت کده   توانیم درواقع(. 01) ندیاویمسن در نقطه عطف  شودیم
منحنی رشد را به دو دوره افدزایش سدرعت رشدد و دوره    نقطه عطف 

. سن رسیدن به نقطه عطف منحنی کندیمکاهش سرعت رشد تقسیم 
تدا   7)بین  شدهمشاهدههفته زودتر از نرها  1رشد در جنس ماده حدود 

هفتگی برای نرها( که در ایدن نقطده    9تا  0و  هامادههفتگی برای  0
 022تدا   622 هدا ماده) باشندیمنیز ی نر دارای وزن بیشتری هاجوجه

ارم(. بنابراین تفاو  رشد دو جدنس حددود    1222تا  022ارم و نرها 
 شدود یمد که مشاهده  طورهمانارم در هفته بوده است.  022تا  122
ی ماده نسبت بده  هاجوجهی رشد )وزن بلور جسمی( در هایمنحناوج 
وزن بیشدتری وارد  ی نر دیرتر و بدا  هاجوجه. استی نر کمتر هاجوجه

فرصدت بیشدتری    هاجوجه، به عبارتی جنس نر اندشدهفاز خطی رشد 
در انتهدا دارای اوج منحندی بیشدتر     جهیدرنتبرای افزایش وزن داشته 

  .باشندیمی ماده هاجوجهنسبت به 

 

 
 ی ریچارد، لجستیک و امپرتز )دو جنس مخلوط(هامدلی برازش شده توسط هایمنحن -1شکل 

Figure 1- Fitted curves for different growth models (both sexes) 
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 )جنس ماده( ی ریچارد، لجستیک و امپرتزهامدلی برازش شده توسط هایمنحن -1شکل 

Figure 2- Fitted curves for different growth models (females only) 
 

 
 )جنس نر( لجستیک و امپرتزی ریچارد، هامدلی برازش شده توسط هایمنحن -3شکل 

Figure 3- Fitted curves for different growth models (males only) 

 

 ی کلیریگجهینت

توان اظهدار داشدت   ی با توجه به نتایج پژوهش حاضر میطورکلبه
ی بدومی دارای پتانسدیل بداالتری بدرای عمدل      هاجوجهکه جنس نر 

، اندد الشده رشد و کیفیت  انتخاب و اصالح نژاد در جهت بهبود سرعت
ی هدا فدراورده تولیدد   منظدور بده ی بومی هاجوجههمچنین در پرورش 

ی ترمناسباوشتی نیمه اراانیک در شرایط یکسان جنس نر عملکرد 

ی خواهد وربهرهدهد و باعث افزایش یمدر یک زمان مشخص نشان 
زن نتایج حاصله، تابع ریچارد توصیف مناسبی از ارتباط و بر اساقشد. 

تدوان در  یمکند و از این مدل یمی بومی ارائه هاجوجهبدن و سن در 
تعیددین سیسددتم تغذیدده مناسددب و مشددکال  مدددیریتی در پددرورش   

 ی بومی نیز کمک ارفت.هاجوجه
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Introduction1 Native chickens are playing an important role in rural economy in most of the developing and 
underdeveloped countries. One of the sources that provides protein in developing countries, is native chicken. 
So, they should be taken in to consideration in poultry improvement programs. Mathematical functions called 
‘growth functions’ have been used to relate body weight to age or cumulative feed intake. Growth models 
summarize information needed to understand the biological phenomenon of growth; an important component in 
livestock production systems. They are used to determine the age-live weight relationship of animals and each its 
own characteristics and mathematical limitation.  

Little is known about the productive performance of native chickens, so the objective of the present study 
was to characterize growth performance and growth curve of Isfahan native chickens under a confined system.  

Materials and Methods The chickens of this study included 230 of Isfahan native chickens which were 
reared for 12 weeks. The birds were raised under the same condition in the rearing period. Feed and water were 
provided ad libitum. Temperature and air humidity in the hall were measured and controlled automatically day 
and night. The average temperature was 25°C (max 32°, min 18°) and air humidity was 60-65%. During raising 
period, chickens were vaccinated and dewormed following the sanitary program of the region. The lighting 
program consisted of 24 h from 1 day to 12 weeks of age. At 1-day of age, each chick was weighed and marked 
with color plastic tags attached on the on the right leg. The chickens were individually weighed weekly until the 
end of the experiment. Some morphometric traits were measured at weeks 3, 6, 9 and 12. Morphometric traits 
were included breast width, breast length, thigh diameter, thigh length, shank diameter and shank length. Those 
measurements were done on day 84 with the help of a field assistant, so the birds each time were held in 
comfortable position and measurements taken in particular order for above mentioned times for accuracy. The 
chickens were slaughtered and after determining their sex, divided into economics parts. The carcass traits 
evaluated included live-weight at 12 weeks of age, carcass weight, carcass yield, and primal cuts (breast, thighs, 
wings and back and neck) weight. Flexible growth and fixed point of inflection functions were evaluated for 
their ability to describe the relationship between live-weight and age. For Three non-linear growth functions 
(Gompertz, Logestic and Richard), were used for this purpose. The accuracy of the used functions was 
determined by determination coefficient (R2), root mean square error (RMSE) and Akaike’s information 
criterion (AIC). Statistical analysis of data collected in this study was performed using the SAS statistical 
program v9.1. 

Results and Discussion Based on goodness of fit criteria and statistical analysis, the flexible growth 
functions fit the data better than the functions with a fixed point of inflection. Richard’s function gave the best fit 
to the data with r2

adj= 0.96 for both sexes.  The results indicated that male broilers had a higher final body weight 
than the female broilers. Sex had significant influence on live weight from the second week until the last week 
and no significant influence on live weight of first week. Chicken sex had significant influence on carcass and 
abdominal fat weight, yields of thighs, breast and wings and no significant influence on carcass yield. Male 
chickens were found to have higher live body weight, carcass weight, yields of thighs, whereas yields of breast 
and wings were higher in female chickens. Breast width of males in every week numerically was higher than 
females, but this difference was statistically significant at weeks of 6 and 9. Length of the breast at weeks 6, 9 
and 12 was significantly higher than females. Thigh diameter of males numerically was higher than females but 
this difference was statistically significant at weeks 6, 9 and 12 only. Length and diameter of the shank in males 
was significantly higher than females in each week.  

Conclusion The male chickens had superior growth performance and higher potential for selection and 
breeding. Comparison of tree growth functions in terms of goodness of fit criteria revealed that the Richard’s 
function was the most appropriate function for describing the age-related changes in body weight of native 
chickens. Special attention should be paid to characterization of the growth pattern of birds under different 
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environmental conditions. The development of growth curves for native chickens may be useful in selecting 
chickens that have rapid growth at early ages. 
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