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  چكيده
ي تجـاري  هسـوي  )Bو  A(دو خـط پـدري    از قطعه جوجـه گوشـتي   144و  154از براي بررسي منحني رشد طيور گوشتي در سطح الين، به ترتيب 

هاي متمادي در جهـت  نسل براي Bكاهش ضريب تبديل خوراك و خط پدري  هاي متمادي در جهتنسل براي Aخط پدري . استفاده شدآرين گوشتي 
گيـري و  انـدازه دوره پـرورش   54و 49، 42، 35، 28، 21، 17، 14، 10، 7، 4، 1در روزهـاي   تمـامي پرنـدگان   وزن بدن. اندافزايش وزن بدن انتخاب شده

درصـد از   20روزگـي در   54تـا   23ضريب تبـديل خـوراك در فاصـله بـين      عالوه بر اين. منحني رشد با استفاده از مدل گمپرتز براي آنها برازش گرديد
ايـن  نتـايج  . آوري و تـوزين شـد  جمـع  تمامي پرنـدگان  پس از كشتار، وزن سينه، جگر و چربي محوطه بطني .گيري شدبه صورت انفرادي اندازهها  پرنده

. بـود  Aبـاالتر از نرهـاي خـط    ) >05/0P(بـه طـور معنـي داري     Bنشان داد كه ثابت رشد و سن رسيدن به نقطه عطف در جنس نر خط پدري تحقيق 
ـ  . داشتند Aخط  ماده هايپرندهنيز وزن اوليه، ثابت رشد و سن در نقطه عطف باالتري نسبت به  Bماده خط  هايهمچنين پرنده دن در زمـان  امـا وزن ب

داري در معني تفاوت. داري با يكديگر نداشتهچ، ثابت رشد و سن رسيدن به نقطه عطف در بين دو جنس نر و ماده هر يك از خطوط پدري تفاوت معني
در جنس نـر   )>05/0P( وزن جگر، چربي محوطه بطني  و ضريب تبديل خوراك بين نرهاي خطوط پدري مشاهده نشد اما وزن سينه به طور معني داري

دار ت معنـي وتفـا  داراي Aو  Bهـاي دو خـط پـدري    ماده هايپرنده هاي وزن سينه، جگر و چربي محوطه بطني بينهمچنين، تفاوت. بيشتر بود Bخط 
)01/0 P< (بطني تفـاوت  وزن جگر و چربي محوطه . داري با يكديگر نداشتندجنس ماده خطوط پدري تفاوت معني بين اما ضريب تبديل خوراك در. بود

) >05/0P(دار معني Bها فقط در خط پدري بين نرها و ماده تفاوت براي وزن سينه اما. خطوط پدري داشت در هابين نرها و ماده) >P 01/0(داري معني
) >01/0P(داري تفـاوت معنـي   .بـود  Aهاي خـط  داري باالتر از نرها و مادهگي به طور معنيروز 35تا  17از  Bهاي خط نرها و ماده رشد در سرعت. بود

  . دوره پرورش در نرها باالتر از ماده ها بود 17رشد از روز  سرعتكه وري به ط. رشد مشاهده شد سرعتهاي خطوط پدري در بين نرها و ماده
  

   ، توابع رياضي، الين گوشتي آرينخطوط پدري منحني رشد، :كليدي واژه هاي
  
    1 مقدمه

وارث از قبيل وزن بدن و گوشت سينه انتخاب براي صفات قابل ت
انتخـاب بـراي   . با موفقيـت انجـام شـده اسـت     هاي گوشتيدر جوجه
رشد در دراز مدت در طيور گوشتي منجر به افزايش بازدهي در  سرعت

توليدات طيور و همزمان كاهش سن كشتار شده است به طوريكـه در  
 2روز طـول مـي كشـيد كـه جوجـه بـه وزن        63حـدود   1976سال 

روز كـاهش يافتـه    35اين مدت به  2001يلوگرم برسد ولي در سال ك
  .  )13( است

هاي تعداد زيادي از داده نمودن هاي رياضي به دليل خالصه مدل
                                                            

پـرديس كشـاورزي و    دانشجوي كارشناسي ارشد و استاديار گروه علوم دامي، -2و1
  ، كرجمنابع طبيعي، دانشگاه تهران

  ) :mehdinaghousi@gmail.comEmail          :نويسنده مسئول -(*
   ، كرجاستاديار گروه علوم دامي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس -3

ــي از     ــداد كم ــان در تع ــول زم ــدن در ط ــده از وزن ب ــع آوري ش جم
 در ،باشـند پارامترهاي منحني كـه داراي تفسـير بيولـوژيكي نيـز مـي     

، 1(موجودات داراي كاربردهاي فراواني مـي باشـند   بررسي روند رشد 
و داخـل   ،)15و  4(اي هاي منحني رشـد بـين گونـه   تفاوت. )19 و12

در تحقيقات مختلف مـورد بررسـي قـرار     ،)16و  14، 12، 10(اي گونه
هاي مختلـف  بين گونه ها، بيشترين تفاوتدر اين بررسي. گرفته است

بـراي  . )15و  4(در فاصله بين تولد تا نقطه عطف گزارش شده اسـت  
بررسي منحني رشد توابع زيادي وجود دارد كه يكي از اين توابع، تابع 

اين تابع به طور گسترده توسط محققين مختلف براي . باشدگمپرتز مي
و  ،)18و  17، 16، 10، 4(ي رشد مورد استفاده قرار گرفته بررسي منحن

هـاي رشـد موجـود بـين     تواند به خوبي تفـاوت بيان شده است كه مي
در  ،)12(هانكوك و همكاران  .)12(ها را مشخص نمايد نژادها و سويه

تفــاوت اگرچــه ، طيــور بررســي منحنــي رشــد شــش ســويه متفــاوت

  پژوهشهاي علوم دامي ايراننشريه
 78-84. ص ،1391 بهار، 1شماره ،4جلد
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 تفاوتي در ثابت رشـد مالحظه نمودند، اما وغ آنها وزن بلدر داري  معني
 همكـاران  و ماركـاتو . آنهـا گـزارش نكردنـد   ) رسيدن به بلوغ سرعت(
 را نر جنس بلوغ وزن كاب، و راس سويه دو بلوغ وزن بررسي در ،)16(
 جـنس وزن بلـوغ   و 30/6812 و 84/6627 ترتيب به سويه دو اين در

همچنين ثابت  كردند گزارش 88/4282 و 74/4657 ترتيب به را ماده
 و 0416/0و 042/0 بـه ترتيـب   در جنس نر سـويه راس و كـاب   رشد
 و 0468/0 بـه ترتيـب   ماده سويه راس و كـاب  جنس رشد را در ثابت
  .شده است گزارش 051/0

با توجه به همبسـتگي موجـود بـين پارامترهـاي منحنـي رشـد و       
ـ صفات مرتبط با رشد مي  ميـزان يش بينـي  توان از توابع رشد  براي پ

در برخـي  . )14(رشد و برآورد تغييرات شكل منحني رشد استفاده كرد 
تحقيقات ميزان وراثت پذيري پارامترهاي منحني رشـد و نيـز مقـادير    

اي ژنتيكي و فنوتيپي موجود بين پارامترهاي منحني رشد همبستگي ه
مطالعه و گزارش شده است كه صرف نظر از وراثت پـذير بـودن ايـن    

هاي ژنتيكي و فنوتيپي بااليي بين آنها وجود دارد پارامترها، همبستگي
ي ژنتيكـي متوسـطي   عالوه براين همبسـتگ  ،)22و  18، 17، 14، 11(

، صـفات الشـه و بـازده    )20و  17( بين پارامترهاي رشد با وزن بـدن 
بيـان  ) 18(و همكـاران    درينا. نيز برآورد شـده اسـت   ،)18(خوراك 
عنوان معيار انتخاب ه كه مي توان از پارامترهاي منحني رشد ب داشتند

هاي گوشتي منجر به ايجاد كاهش سن كشتار در جوجه  .استفاده كرد
هاي فيزيولوژيكي از قبيل افـزايش چربـي محوطـه بطنـي،     محدوديت

هاي توليد مثلي افزايش مرگ ناگهاني، سندرم آسيت و كاهش فعاليت
هاي جديد انتخاب نيازمند بهبود بازدهي توليد بنابراين معيار. شده است

خاب مستقيم براي كاهش ضريب تبديل گوشت در طيور با تكيه بر انت
اگرچـه، انتخـاب   . باشـد خوراك و يا كاهش چربي محوطه بطنـي مـي  

مستقيم براي اين صفات گران است اما وجود تغييـرات همبسـته بـين    
ممكـن   و. )17و  13(ها نشان داده است منحني رشد با انتخاب جوجه

براي افزايش توليد  براي تغيير منحني رشد شيوه مناسبي است انتخاب
در ايـن   .)14(باشـد  با عوارض جـانبي كمتـر   گوشتي  گوشت در طيور
هاي منحني رشد خطوط پدري فراسنجههاي موجود در تحقيق تفاوت

و صفات عملكردي خطـوط مـذكور مـورد    آرين سويه تجاري گوشتي 
  .بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت

  
  ها روش مواد و

طيور گوشـتي  به منظور بررسي منحني رشد  و ي حاضردر مطالعه
 )Bو  A(پـدري  و خـط  ي متعلـق بـه د  جوجـه  298از در سطح الين 

قطعـه   154بـدين منظـور   . استفاده شـد  آرين ي تجاري گوشتيسويه
و ) قطعه جوجه مـاده  79قطعه جوجه نر و  A  )75جوجه از خط پدري

قطعـه   76قطعـه جوجـه نـر و     B )68قطعه جوجه از خط پدري  144
خـط   الزم به ذكر است كه. انتخاب شدندطور تصادفي ه ب) جوجه ماده

 تر ومتمادي در جهت ضريب تبديل پايين هايطي نسل رد، Aپدري 
در طي نسل هاي متمادي در جهت افزايش وزن بـدن   ،Bخط پدري 

هاي انتخاب پرورش جوجهتغذيه و شرايط . انتخاب صورت گرفته است
محل انجـام   ومجتمع مرغ الين آرين  هايمطابق با دستورالعملشده 

ها پس از تولد، جوجه .بود )بلشهرستان با( مركز اين تحقيق نيز همان
در طـول دوره  . هـا شـماره بـال زده شـد    تعيين جنسيت شده و بـه آن 

، 21، 17، 14، 10، 7، 4، 1مرحلـه و در روزهـاي    12 طـي  پرورش در
به منظور . ها انجام شدكشي انفرادي جوجهوزن 54و  49، 42، 35، 28

هـاي  فـس بـه ق هـا  درصد از پرنده 20بررسي كارايي مصرف خوراك، 
دوره پـرورش تـا    23و از روز انفرادي موجود در همان سـالن منتقـل   

در انتهـاي   .شـد گيـري  خوراك آنها انـدازه انتهاي دوره ضريب تبديل 
چربـي محوطـه   ميـزان  وزن سينه، جگر و  ،ها كشتار شدهجوجه، دوره

  . گيري شد اندازههر يك از آنها به صورت انفرادي بطني 
  
  نتايج

منحني رشد بـا   هاي وزن بدن در سنين مختلف،داده با استفاده از
رويـه  و  1/9ويـرايش   SASبا نرم افـزار و  ،)7( ل گمپرتزاستفاده از مد

  :به شرح زير استمورد استفاده مدل . شد برازش) NLIN( غير خطي
Wt= W0 exp {{1 – exp(-bt)} ln(Wf/W0)} 
پس از تخمـين پارامترهـا توسـط مـدل، از ايـن پارامترهـا بـراي        

عطف بـه   در نقطه) Wi(و وزن ) Ti(، سن )GR(رشد سرعتمحاسبه 
   .اده شدصورت زير استف

Ti=1/b{ln( ln(Wf/W0)}    
 Wi=0.368Wf      GR=bWIn(Wf/W) 

وزن :  W0وزن بـدن،  :   Wام،tوزن زنده در زمان :  Wtبع، توادر اين 
:  b،) جسـمي  وزن بلـوغ ( وزن پاياني:  Wf، )وزن در زمان تولد(اوليه 

  .زمان مي باشد:  tثابت رشد و  
گمپرتز بين خطوط پـدري  هاي موجود در پارامترهاي مدل تفاوت 

و با استفاده از مـدل زيـر    1/9ويرايش  SAS، نرم افزارGLMبا رويه 
  .بررسي شد

yijk = µ + Si + Lj+ eijk 
مـين جـنس   ا  iبـه مشاهده مربوط   kدهندهنشان yijk در معادله فوق،

 Lj  ،دهنده اثر جـنس نشان  Siدهنده ميانگين، نشان µامين خط،  jدر
مي  خطاي باقيماندهدهنده نشان eijKو  پدري خطنوع  دهنده اثرنشان
  .باشد

  
  



  1391 بهار 1، شماره 4جلد  ايران علوم داميپژوهشهاي نشريه      80

 تفاوت بين تفاوت بين نر و ماده  A B   پدري خط

جنس/صفت درخط  ماده نر ماده نر  
A 

 ماده ها نرها Bدرخط 

29/45  )گرم(وزن اوليه ± 41/0  70/44 ± 40/0  27/46 ± 45/0  28/46 ± 42/0  59/0  - 01/0  - 98/0  - 58/1 * 

044/0  ثابت رشد ± 00/0  044/0 ± 00/0  046/0 ± 00/0  047/0 ± 00/0  0 - 001/0  - 002/0 * - 002/0 ** 

وزن
 )گرم(نهايي

 10/5513 ±102 79/4605 ± 43/98  52/5646 ±106 85/4734 ±102 907** 911** - 4/133  - 0/129  

سن درنقطه
 )روز(عطف

 35/35 ± 45/0  50/34 ± 44/0  78/33 ± 44/0  49/32 ± 45/0  85/0  29/1  57/1 * 00/2 ** 

ه وزن در نقط
 )گرم(عطف

 81/2028 ± 78/37  93/1694 ± 22/36  92/2077 ± 06/39  42/1742 ± 66/37  334** 335** - 1/49  - 49/47  

وزن
 )گرم(سينه

 51/733 ± 76/7  98/761 ± 16/8  17/780 ± 16/8  91/814 ± 42/7  - 5/28  - 74/34 * - 66/46 ** - 93/52 ** 

وزن
 )گرم(چربي

 65/36 ± 90/1  84/44 ± 00/2  47/43 ± 70/2  45/56 ± 02/0  - 19/8 * - 98/12 * - 82/6  - 42/10 ** 

51/63  )گرم(وزن جگر ± 89/1  35/71 ± 88/1  14/68 ± 14/2  03/83 ± 77/1  - 84/7 * - 89/14 ** - 62/4  - 07/12 ** 

ضريب تبديل 
 خوراك

 29/2 ± 05/0  21/2 ± 06/0  38/2 ± 06/0  42/2 ± 06/0  08/0  - 04/0  - 09/0  - 21/0  

  

  تفاوت بين دو جنس در درون هر يك از خطوط پدري 
در  B و A نحني رشد هريـك از خطـوط پـدري   هاي مفراسنجه

همانطور كه مالحظـه  . طور جداگانه نشان داده شده استه ب 1جدول 
، ثابـت رشـد   )هـچ وزن (داري بـين وزن اوليـه   شود تفـاوت معنـي  مي

، سـن در نقطـه عطـف، وزن سـينه و ضـريب تبـديل       )شاخص بلـوغ (
مالحظـه نشـد، امـا در     Aدر خـط   نـر و مـاده   خوراك بين دو جنس
، وزن بدن در نقطه عطف، وزن چربي )وزن بلوغ( خصوص وزن نهايي

 اي مشـاهده شـد  محوطه بطنـي و وزن جگـر تفـاوت قابـل مالحظـه     
)05/0P< (خطنر  پرندگاننحوي كه ه بA   داراي وزن نهـايي و وزن

نقطه عطف بيشتر و چربي محوطه بطني و وزن جگر كمتـري   بدن در
  .ندداشت  Aخطماده  هايپرندهنسبت به 

، )وزن در زمان تولـد (داري بين وزن اوليه تفاوت معني Bدر خط 
و ضريب تبديل خوراك ، سن در نقطه عطف )شاخص بلوغ(ثابت رشد 

، )وزن بلـوغ (بين دو جنس مالحظه نشد، ولي در خصوص وزن نهايي 
وزن بدن در نقطه عطف، وزن سينه، وزن چربي محوطه بطني و وزن 

اي كه به گونه) >01/0P(مالحظه بود جگر بين دو جنس تفاوت قابل 
 هـاي پرندهنر وزن نهايي و وزن بدن در نقطه عطف بيشتر، و  پرندگان

  .ماده وزن سينه، وزن چربي محوطه بطني و وزن جگر بيشتري داشتند
و داده هاي  1شكل در خطوط پدري  هر يك ازسرعت رشد روند 

شود در خـط  يه مهمانطور كه مالحظ. ارائه شده است 2آن در جدول 
رشـد   سـرعت داري بين روزگي تفاوت معني 17از سن  B و A پدري

ـ   ميزانطوريكه ه ها وجود دارد، بنرها و ماده طـور قابـل   ه رشد نرهـا ب
رشـد در خـط    سـرعت حـداكثر  . ها مي باشـد از ماده اي باالترمالحظه
 35روزگي و در جنس ماده در سـن   42در جنس نر در سن  Aپدري 

رشد هـر دو جـنس نـر و     سرعتحداكثر  Bدر خط  د وباشروزگي مي
  .باشدميروزگي  35ماده 

  
  خطوط پدري بينمقايسه دو جنس 

ثابت رشـد و سـن رسـيدن بـه      در داريتفاوت معني :جنس نر 
. مالحظه شـد  Bو  Aنر خطوط پدري هاي بين پرندهنقطه عطف در 

طـه  وزن نهـايي و وزن بـدن در نق  اگرچه داراي  Aهاي نر خط جوجه
روز ديرتـر بـه    5/1در حدود اما دارند  Bعطف مشابهي با نرهاي خط 

ايـن   توان گفت كه فاز رشـد خطـي  در واقع مي. اندنقطه عطف رسيده
-همچنين تفاوت معنـي . باشدمي Bبيشتر از خط  Aخط  پرندگان در

شد بـه  بين وزن سينه نرهاي دو خط پدري مشاهده ) >01/0P( داري
تفـاوت  . بـود  Aبيشتر از خط   Bپرندگان خط  اي كه وزن سينهگونه

بطني وضريب تبديل خوراك بـين   هبين وزن جگر، وزن چربي محوط
  .دار نبودمعني پرندگان دو خط

روزگـي تفـاوت    17دو خط پدري تا سن  پرندگان نررشد  سرعت
روزگي  35روزگي تا سن  17داري با يكديگر نداشت، ولي از سن معني

بيشـتر از  ) >05/0P(داري به طور معني B رشد در خط پدري سرعت
داري بـين  بود، پس از اين سن تا آخر دوره تفاوت معني Aخط پدري 

  .رشد مالحظه نشد سرعتخطوط پدري در خصوص 
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 در درون و بين خطوط پدري و مقايسه آنBوAهاي خطوط پدريدر نرها و ماده)روز/گرم(سرعت رشد -2جدول

 تفاوت بين  تفاوت بين نر و ماده   A  B   پدري خط

جنس/روز  ماده ها نرها  Bدرخط  Aدرخط   ماده نر  ماده نر  
4 77/13 ± 01/1  41/13 ± 98/0 60/15 ± 06/1  95/14 ± 99/0  36/0  65/0    83/1-  54/1-  
7 29/21 ± 00/1  64/19 ± 97/0 72/23 ± 05/1  28/22 ± 99/0 65/1  44/1    43/2-  64/2-  

10 68/29 ± 00/1  96/26 ± 98/0 39/33 ± 04/1  90/30 ± 99/0  72/2  49/2    71/3-  95/3-  

14 73/40 ± 01/1  35/36 ± 97/0 10/46 ± 04/1  87/41 ± 01/1  38/4  23/4    37/5-  52/5-  

17 16/52 ± 00/1  89/45 ± 97/0 74/58 ± 05/1  51/52 ± 00/1  27/6 * 23/6 *   58/6- * - 61/6 * 
21 03/63 ± 01/1  75/54 ± 97/0 57/70 ± 06/1  18/62 ± 01/1 28/8 ** 39/8 **   - 54/7 ** - 43/7 ** 

28 86/76 ± 99/0  62/65 ± 97/0 80/84 ± 03/1  32/73 ± 01/1  24/11 ** 48/11 **   - 94/7 ** - 70/7 ** 

35 93/86 ± 01/1  88/72 ± 97/0 66/93 ± 06/1  50/79 ± 00/1  05/14 ** 16/14 **   - 73/6 * - 62/6 * 
42 96/87 ± 00/1  66/72 ± 98/0 29/92 ± 06/1  30/77 ± 01/1  30/15 ** 99/14 **   - 33/4  - 64/4  
49 96/81 ± 01/1  95/66 ± 97/0 76/83 ±± 06/150/69 ± 01/1  01/15 ** 26/14 **   - 8/1  - 55/2  

54  64/73 ± 00/1  60/59 ± 99/0 50/73 ±± 05/164/60 ± 98/0  04/14 ** 86/12 **   14/0  - 05/1  

 .دمي باش05/0و01/0سطوح آماريدرترتيببهدارمعني تفاوت وجود بيانگر :*و **

  
  

فاتي نظير وزن اوليـه  خطوط پدري در ص هاي مادهپرنده :جنس ماده 
-داشتند به گونه) >05/0P(داري با يكديگر تفاوت معنيو ثابت رشد 

گرم و شاخص بلـوغ در   B ،58/1در خط  )وزن هچ( كه وزن اوليه اي
سن اين در حالي است . بود Aباالتر از خط  002/0اين خط به ميزان 

 01/0(دو خط متفاوت بود  در بين پرندگاننقطه عطف نيز به رسيدن 
P< (هاي جنس ماده خـط  نحوي كه جوجهه بA  ،2    روز ديرتـر بـه

هـاي  پرنـده دوره پـرورش   35تـا روز   17از روز . رسندنقطه عطف مي
افـزايش وزن بيشـتري   ) >05/0P(داري ، به طور معنـي Bخط   ماده

دادنـد، ولـي پـس از آن، ايـن     نشان  Aخط  مادههاي پرندهنسبت به 
هـاي دو  ضريب تبديل خوراك نيز بين ماده. تفاوت قابل مالحظه نبود

وزن سـينه، وزن چربـي    امـا . اي نشان نـداد خط تفاوت قابل مالحظه
بـا  داري هـاي دو خـط تفـاوت معنـي    محوطه بطني و وزن جگر مـاده 

  ).>01/0P( يكديگر داشتند
  
  بحث

و مديريت در بهبود رشد نقش  يههرچند عوامل مختلفي مانند تغذ
انتخـاب ژنتيكـي بـراي     .)6(دارند ولي نقش ژنتيك انكار ناپذير است 

افزايش وزن بدن به طور سنتي براي سن خاصي صورت مي گيرد كه 
  .)16و  13(همين امر باعث شده است سن كشتار كاهش يابد 

  

  
  مادهجنس = جنس نر ب= سرعت رشد در خطوط پدري به تفكيك جنس نر و ماده، الف - 1شكل 
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رشد در طول  سرعتبيان نمود كه تغييرات اصلي  ،)21(ريكلفس 

 .باشـد انتخاب براي وزن بدن در طول دو هفته اول پـس از تولـد مـي   
به وزن تخم مرغ وابسته است، ليكن وزن ) وزن تولد(اگرچه وزن اوليه 

تخم مرغ در طي مراحل مختلف انتخاب براي افزايش سرعت رشد در 
يرات كمي داشته است بطوريكـه وزن تخـم مـرغ در    طيور گوشتي تغي

نشان داد بـا   ،)5( بارباتو .)8( ريبا ثابت مانده استقسال اخير ت 50طي 
روزگي، وزن  14رشد نمايي در  سرعتانتخاب براي افزايش و كاهش 

رشـد،   سـرعت در الين انتخاب شـده بـراي كـاهش     )وزن اوليه(تولد 
نسبت به الين انتخاب شده براي افزايش سـرعت رشـد بـاالتر بـوده     

 هفتگي 4هاي انتخاب شده بلدرچين براي افزايش وزن در الين .است
نيز مشاهده شده است كه وزن تولد پرندگان در هر دو جنس افـزايش  

در بوقلمون نيـز اگرچـه وزن تولـد بـين دو جـنس بـا        .)2(يافته است 
اي نداشته است، ولـي در اليـن انتخـاب    يكديگر تفاوت قابل مالحظه

گـرم نسـبت    7هفتگي وزن تولد به ميزان  16شده براي وزن بدن در 
در تحقيق حاضـر تنهـا    .)3( به الين انتخاب نشده افزايش يافته است

اي تفـاوت قابـل مالحظـه    Bبا  Aدر وزن تولد پرندگان ماده خطوط 
كه در جهـت  افـزايش    Bمشاهده شد، به صورتيكه وزن تولد در خط 

 A نسـبت بـه خـط    گـرم   58/1وزن بدن انتخاب شده اند به ميـزان  
  .افزايش يافته است

ه راس و در بررسـي وزن بلـوغ دو سـوي    ،)16(ماركاتو و همكاران 
و  84/6627كاب، وزن بلوغ جنس نر را در ايـن دو سـويه بـه ترتيـب     

گـزارش   88/4282و  74/4657و جنس ماده را به ترتيـب   30/6812
 همانطور كه مالحظـه مـي شـود وزن بلـوغ در نرهـا بـاالتر از      . كردند
نيز وزن بلوغ در دو سويه  ،)9(گليومتيس و همكاران . ها مي باشد ماده

 .بـرآورد كردنـد   2/68702را در جنس نر  shaver starbroكاب و 
هـايي بـا وزن بلـوغ بـاالتر، از رشـد      نشـان داد كـه جوجـه    ،)1(اگري 

هـا  در تحقيق حاضر وزن نهايي نر. سريعتري در طول دوره برخوردارند
هـا در محـدوده   و وزن نهـايي مـاده   10/5513-52/5646در محدوده 

ن بلـوغ جسـمي جـنس نـر     برآورد گرديد كه وز 85/4734-79/4605
. تر و وزن بلوغ جنس ماده باالتر از نتايج اين محققين مي باشـد پايين

ها را مي توان ناشي از تغييرات ژنتيكي حاصـل  دليل وجود اين تفاوت
نتـايج   .)9(در اوايـل دوره دانسـت    رشـد  سـرعت شده براي افـزايش  

و  4723-6145مطالعات ديگر، وزن بلوغ را در جنس نر را در محدوده 
گرم بيان كردند كه با نتايج  3836- 5217براي جنس ماده در محدوده
   .)14و  12، 10( مطالعه حاضر مطابقت دارد

مطالعه حاضـر بـاالتر از ديگـر    ها در ثابت رشد يا شاخص بلوغ نر
رشد را در جنس نر سويه  ثابت ،)16( ماركاتو و همكاران. مطالعات بود
سـاير مطالعـات ثابـت    . گزارش كردنـد  0416/0و 042/0 راس و كاب
 .)23و  17، 14، 10، 4(گزارش كرده انـد   0382/0-01/0رشد را بين 
-B ،044/0و  Aحاضر ثابت رشد جنس نر خطوط پـدري   در مطالعه

، ثابت رشد جنس ماده، )16(در مطالعه ماركاتو و همكاران . بود 046/0
هـا مقـدار آن در   و در ديگر بررسـي  گزارش كردند 051/0و  0468/0
كـه   ،)17 و15، 14، 10(گزارش شده اسـت   0367/0-023/0ي دامنه
 ،)12(هـانكوك و همكـاران   . تر از نتايج تحقيق حاضر مي باشندپايين

سويه تفاوتي از نظـر ثابـت رشـد بـين نرهـا و مـاده هـا         6در مطالعه 
بيان كردند كه  ،)17(گراستو و همكاران -اما ميگنون. نددمشاهده نكر

گزارشـات ديگـر   . ها باالتر از ثابت رشد نرها مي باشـد ثابت رشد ماده
در . )11و  10، 1(ها گزارش كرده اند ين عدد را در نرها باالتر از مادها

داري بـا يكـديگر   مطالعه حاضر ثابت رشد نرها و ماده ها تفاوت معني
  .مي باشد ،)12(هاي هانكوك و همكاران نداشت و مشابه يافته

يابـد ولـي ايـن    افـزايش مـي  رشـد   سـرعت با افزايش سن پرنده، 
افزايش محدود بوده و پس از رسيدن به حداكثر مقدار خود، به تـدريج  

بـه  . شود منحني رشد تغيير يابـد رشد كاهش يافته، موجب مي سرعت
سني كه شود نقطه عطف و به اي كه اين تغيير در آن حاصل مينقطه

 .)16(گويند شود سن در نقطه عطف ميدر آن حداكثر رشد حاصل مي
توان گفت كه نقطـه عطـف منحنـي رشـد را بـه دو دوره      مي در واقع

ن سـ . كندرشد  تقسيم مي سرعترشد و دوره كاهش  سرعتافزايش 
روز  و در مـاده هـا    3/39رسيدن به نقطه عطف بطور متوسط در نرها 

ن به در ساير تحقيقات سن رسيد. )16(روز گزارش شده است  24/33
، 14، 12، 4( روزگي 7/41-70نقطه عطف براي جنس نر در محدوده 

، 12(روزگـي   2/39-8/59اي جنس مـاده در محـدوده   و بر )23و  17
گـزارش   ،)4(آنتـوني و همكـاران   . گزارش شده اسـت  )17و  15، 14

هاي انتخاب شده براي كه سن رسيدن به نقطه عطف در الين ندنمود
وزن بدن در سن هشت هفتگي، به ) LW(و كاهش ) HW(افزايش 
 B در تحقيق حاضر و در خط پـدري . باشدمي 9/135و  4/70ترتيب 

كه براي افزايش وزن بدن انتخاب شده است سـن رسـيدن بـه نقطـه     
  ). روز 2حدود (ست عطف به طور معني داري كاهش يافته ا

درصـد وزن   37نقطه عطف در معادله گمپرتز ثابت است و تقريبا 
وزن بـدن   ،)17(گراستو و همكاران -در بررسي ميكنون. باشدبلوغ مي

باالتر از وزن بـدن در نقطـه عطـف    ) گرم 1191(در نقطه عطف نرها 
ايـن رونـد در مطالعـات ديگـر نيـز      . برآورد گرديد) گرم 862(ماده ها 

بـا   ،)15و  14(اي كه كنزتـوا و همكـاران   اهده شده است، به گونهمش
-2209استفاده از مدل ريچارد وزن در نقطه عطف را براي نرها بـين  

در مطالعـه  . گزارش نموده اسـت  1918-1419و براي ماده ها  1789
تر امـا رونـد آن مشـابه سـاير     حاضر سن رسيدن به نقطه عطف پايين

تري در نقطـه  ه جنس ماده داراي وزن پايينباشد بطوريكمطالعات مي
عالوه بـراين خـط   . عطف نسبت به جنس  نر در هر دو خط مي باشد

B  به ) زودتر(كه براي افزايش وزن انتخاب شده است در سن كمتري
  .رسدنقطه عطف مي

انتخاب براي افزايش توليدات در جوجه هاي گوشتي باعث تغييـر  
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 Aاست، به گونه اي كـه در خـط    منحني رشد و پارامترهاي آن شده
 )شـاخص بلـوغ  ( ثابت رشدكه براي ضريب تبديل انتخاب شده است، 

حتـي  . باشـد مي Bتر و سن رسيدن به نقطه عطف باالتر از خط پايين
داري بين خطوط پـدري  در جنس ماده و در وزن تولد نيز تفاوت معني

 Aي خـط  مالحظه گرديد به صورتي كـه وزن تولـد در جـنس مـاده    
بـا شـاخص بلـوغ     Bسي خط ردر اين بر. مي باشد Bتر از خط پايين

هـاي ژنتيكـي بـين    اگـر تفـاوت  . باالتر زودتر به نقطه عطف مي رسد
شود كـه شـاخص   ميهاي مختلف در نظر گرفته نشود، مالحظه الين

و سن رسيدن به نقطه عطف از  ،)16( 0418/0به  ،)4( 017/0بلوغ از 
و نتـايج ايـن    روزگي در جنس نـر رسـيده اسـت    3/39روزگي به  70

دهد كه سن كشتار نشان مي تائيد مي كند وتحقيق نيز اين موضوع را 
است و همانطور كـه بيـان   در طي اين مدت كاهش محسوسي داشته 

هـاي گوشــتي منجــر بــه ايجــاد  شـد كــاهش ســن كشــتار در جوجــه 
هاي فيزيولوژيكي از قبيل افـزايش چربـي محوطـه بطنـي،     محدوديت

ي هاي توليد مثلافزايش مرگ ناگهاني، سندرم آسيت و كاهش فعاليت
  .شده است
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