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 چکیده 
در  .بود یافته در شرایط کشور ایران پرورش پرواری بومی و کبوترهای  مرغ ، ی گوشتیها جوجه در رشد یالگومقایسه  ،پژوهش نیا از انجام هدف

و  طعه(ق 000000)، مرغان بومی قطعه( 800000) 803ی راس جارت جوجه گوشتی سویه مخلوط پرندگان نر و ماده یوزن یهادادهاز ، پژوهش نیا
 .کشی شدند وزن فواصل متناوب با توجه به سن،و در  هیتغذآزاد  صورت پرندگان به .شداستفاده  (قطعه 0000کبوترهای ایرانی ) کبوترهای پرواری
Rا )هدر تمام گونه یدقت تناسب منحن

R، 990/0کبوتر=  2
Rو 970/0مرغ بومی=  2

y نسبت ال بود.( با990/0جوجه گوشتی= 2
+
/A  نقطه )وزن در

و  879/0، 853/0 ترتیب ) کبوترهای پرواری بههای گوشتی، مرغان بومی و جهکند، در جویم نییرشد را تع یشکل منحن هوزن بالغ(، ک تقسیم بر عطف
t) عطفدر نقطه سن  بود. (850/0

 عطفطه نق تیموقعمشاهده شد.  روز 8/00 پرواری روز و کبوتر 9/00مرغ بومی  روز، 0/80جوجه گوشتی  (، در+
tهای پارامتر. بود های گوشتیجوجهو  کبوترهادر  سریعدهنده رشد نشان ،از لحاظ سن

y و +
طور مثبت ارتباط  به در تمام پرندگان kبا شاخص بلوغ  +

ریتی یا آرایش ژنتیکی های مدیکند. تغییر شیوههای پرورش طیور بومی فراهم می برای شناخت و توسعه استراتژیرا نتایج این مطالعه، فرصتی  ند.داشت
  داشت.آنها خواهد  ژنتیکی -منابع بومیوری و حفظ مرغ محلی و کبوتر، تأثیر مثبتی بر رشد و بهره
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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. 
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 مقدمه

عنوان یک شاخص در سیستم زیستی عبارت است  رشد به

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

نرخ رشد در مراحل مختلف پرورش این مزیت را دارد که 

امکان شناخت مواد مغذی موردنیاز میسر شده و امکان ارائه 

در  ترین برنامه مدیریت تغذیه ممکن خواهد شد. اقتصادی

بالقوه  یابیارز هرشد ب یهایمنحن ،پرندگان دیتول یهامدل

رشد  یبرا یروزانه مواد مغذ یازهایو برآورد ن کیژنت

 یمحاسبه الزامات کل ید برانتوایبرآوردها م نی. اپردازند می

به که  یزمان. ]0[ رندیمورد استفاده قرار گ ییمواد غذا

باال داده  تیفیک با یبه غذاها ی آزاددسترساجازه  واناتیح

که  رشدی اطالعاتتواند می مدل رشد مناسب کی ،شودیم

ی از پارامترها یاز نظر تعداد) شودیمشاهده م واناتیدر ح

شوند و  ریتفس یکیولوژیصورت ب توانند بهیکه م محاسباتی

رشد مناسب مورد استفاده  یهایژگیو ریاستخراج سا یبرا

 .]0[کند  یساز هیشب( را رندیقرار گ

بینی رشد در طیور  های مورد استفاده جهت پیشمدل

 طورکلی از نوع توابع رگرسیون غیرخطی مانند ریچاردز به

(Richards)گومپرتز ، (Gompertz) و لجستیک 

(Logistic) که براساس توانایی هر یک در  ،]00[باشند می

های مدل به دو تعداد شاخص چنین همبینی رشد و  پیش

شوند: الف( توابعی که حرکت می گروه کلی تقسیم

صورت  سیگموئیدی آرام داشته، نقطه عطف آنها ثابت و به

 ،شود )گومپرتز و لجستیک(درصدی از وزن نهایی بیان می

ب( توابعی که دارای حرکت سیگموئیدی پیوسته بوده، 

تواند در هر جایی از نقطه عطف آنها متغیر بوده و می

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

مطلوب، تغییرات منظم در ارتباط با وزن  های رشد منحنی

صورت  زنده را همزمان با افزایش سن که معموالً به

کنند. با توجه باشند توصیف میشکل( می Sسیگموئیدی )

رشد   مدلکننده رشد،  های توصیفهای مدلبه ویژگی

رشد  ط بهدر مطالعات مربو وسیعصورت  ریچاردز به

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

 ییتوانا زچاردیکه مدل ر دهدمینشان  یرشد یها مدل

 لیکه دل ،است را رشد دا فیرا در خصوص توص یبهتر

با توجه  باشد. ن مدل یا تر بیش یریپذ انعطاف ،تواند یآن م

 توجه است که با نیا یاستنتاج کل های ذکرشده به ویژگی

مدل  نیاز ا توان یمز چاردیمدل ر یها یژگیبه دقت و و

 . [3و  5] استفاده نمود پرندگانرشد  یابیدر ارز

مختلف  یهارشد گونه یهایدر منحن راتییتغ

اجداد  انیم یتکامل یهاطور عمده به تفاوت پرندگان به

رشد  یشکل منحن شود.یها مربوط مگونه نیا یوحش

یم تغییر رشد مراحل یدر طو  است سرعت رشد لیدل به

رسوب  همانند رشد یاسهیمقافاکتورهای از  یبرخ کند.

 ،هاها و بوقلمونگوشت در جوجه دیو بازده تول یچرب

 لیو تحل هیتجز. ]03[ند اارائه شده اغازهها و اردک

محققان  توسطنیز  وریرشد در ط یاز الگوها یاسهیمقا

روند رشد  ای در مطالعهمختلفی بررسی شده است. 

 کی) زگومپرترا با استفاده از مدل  یژاپن هاینیبلدرچ

که رشد  شدو گزارش  ی کردهبررس (غیرخطیمدل رشد 

 ییوزن نها نییتع برای کلیدی خممکن است پاس هیاول

 . [7]د باش

دهد که حداکثر رشد یم نشان زگومپرت یشکل منحن

 یطیای و محهیتغذ طیشرا همراه با ،در هر نقطه از زمان

 یاضیرابطه ر کی یتجرب مدل نیشده خواهد بود و اجادیا

 تئوری اتیفرض هیپا بر مستقل ریوابسته و متغ ریمتغ نیرا ب

مرتبط با آن  یکیولوژیب بدون درنظرگرفتن روند ،رشد

ها مربوط به  . تمام این تحلیل]07[د کنیم فیتوص

پرندگان پرواری است که با هدف تولید گوشت مورد 

منتشرشده  های مقالهگرفتند اما بررسی  قرار میاستفاده 

نشان از کمبود نتایج مربوط به مشخصات رشدی کبوتران 

های مربوط به  پرواری و مرغان بومی دارد. پرسش
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ای با هدف تولید گوشت  عنوان پرنده توانمندی کبوتران به

که این  ویژه آن هخوبی پاسخ داده نشده است ب هنوز به

ای خاص  محیطی، مدیریت و تغذیه پرندگان در شرایط

باشند. بنابراین با گسترش نیازهای غذایی انسانی، توجه به 

های جدید پتانسیل چنین هممنابع محلی و روستایی و 

پرورشی )همچون کبوتران پرواری و مرغان بومی( 

 . ]00و  8[ضروری است 

روند دینامیکی افزایش  سهیمطالعه، مقا نیهدف از ا

ی گوشتی هارشد در جوجه یمنحن یرهاپارامتوزن و 

کبوتران و  بومی جوجه مرغ های، 803تجاری سویه راس 

پرواری با توجه به شرایط پرورشی و اقلیمی در کشور 

 بود. چاردزیر تابعبا استفاده از  ایران

 

 هامواد و روش

از  ،مجموعه داده مستقل سه برای اجرای این تحقیق،

خلوط نر و ماده استفاده م پرندگانرکوردهای وزن زنده 

 ها سعی این بود که محدوده نسبتاًشد. در رکوردبرداری

رکورد برداری برنامه وسیعی از مزارع پرورشی که دارای 

قرار گیرند. بنابراین رکورد  توجهمورد  هستندمناسب 

آوری  جمع به شرح ذیل های مختلفی پرندگان از استان

 . شد

 

 جوجه گوشتی

 05از جوجه قطعه  800000تعداد  ط بهمربووزن  یهاداده

 لیو تحل هیتجز یبرا گوشتی جوجهمزرعه پرورش 

های البرز، همدان، قم، . مزارع فوق در استاناستفاده شد

فارس و گلستان بوده و جهت دستیابی و ثبت دقیق 

خصوص در زمان  ها، بازدیدهای حضوری )به داده

های وجهکشی پرندگان( انجام شد. در این مزارع ج وزن

صورت تجاری و در روی بستر پرورش  گوشتی کامالً به

 صورت آزاد در اختیار پرندگان  داده شدند و آب و غذا به

. برنامه غذایی در طول دوره تحقیق در کلیه قرار گرفت

صورت یکسان طراحی و اجرا گردید. جیره  مزارع به

درصد  00ها در طول هفته اول حاوی آغازین برای جوجه

 کیلوگرم انرژی متابولیسمی بر کیلوکالری 0900ئین و پروت

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

کیلوگرم انرژی  بر کیلوکالری 0950پروتئین و 

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

کیلوگرم بر  کیلوکالری 8000درصد پروتئین و  5/09

روزگی تا انتهای  80)ایانی دو انرژی متابولیسمی و جیره پ

 بر کیلوکالری 8050درصد پروتئین و  03حاوی  (دوره

کیلوگرم انرژی متابولیسمی بود. شکل فیزیکی دان در 

صورت کرامبل و پس از آن آردی بود.  هفته اول به

آوری روزگی از مزارع فوق جمع 00های وزنی تا سن  داده

 شد. 

 

 مرغ بومی

نژاد مرغان بومی ایرانی در  اطالعات زیادی در مورد

های این تحقیق از مرکز پرورش و دسترس نیست و داده

 .آوری شداصالح نژاد مرغ بومی در استان اصفهان جمع

جهت تولید  عمده نگهداری مرغان بومی در ایران به

باشد و پرندگانی که در این پروژه از آنها مرغ می تخم

شان برای تولید استفاده شد نیز در ادامه دوره زندگی

 000000تعداد  وزن از یهادادهمرغ استفاده شدند.  تخم

پرندگان  استفاده شد. لیو تحل هیتجز یبرا قطعه مرغ بومی

صورت تجاری و در روی بستر پرورش داده  کامالً به

صورت مش( و آزاد در اختیار  شدند. آب و غذا )به

پرندگان بود )توزیع خوراک فقط در دوره رشد این 

باشد و در زمان تخمگذاری صورت آزاد میرندگان بهپ

جیره  .گردد(هایی در خوراک آنها اعمال میمحدودیت

غذایی آغازین برای مرغان بومی در طول سه هفته اول 

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

 0300درصد پروتئین و  5/03دند حاوی با آن تغذیه ش

های کیلوگرم انرژی متابولیسمی بود. داده بر کیلوکالری

صورت  بهپرندگان آوری و روزگی جمع 70وزنی تا سن 

صورت تناوبی و بدون نظم خاص  ها به کشی )وزنمتناوب 

دوره رشد  در طولروزانه یا هفتگی انجام گرفته بودند( 

 .]09و  08[کشی شدند وزن

 

 کبوتر

اطالعات مربوط به پرورش و تغذیه کبوترهای پرواری نیز 

ها از دو مزرعه پرورش کبوتر در بسیار محدود بوده و داده

 وزن از یهاداده .آوری شدهای البرز و اصفهان، جمع استان

 استفاده شد. لیو تحل هیتجز یبرا کبوتر قطعه 0000تعداد 

شامل یک جفت  صورت یک خانوادهکبوتران در قفس و به

همراه دو جوجه در هر قفس پرورش داده  پرنده نر و ماده به

صورت آزاد در متری( به شدند. آب و غذا )دان پلت دو میلی

اختیار پرندگان بود. جیره غذایی کبوتران در طول کل دوره 

کیلوکالری  0300درصد پروتئین و  00پرورش حاوی 

 85های وزنی تا سن برکیلوگرم انرژی متابولیسمی بود. داده

صورت متناوب )این تناوب بهپرندگان آوری و روزگی جمع

دلیل مالحظات روش پرورش تجاری بود و دارای نظم  به

خاص روزانه یا یک روز در میان نبودند اما حداقل 

دوره  صورت هفتگی بود( در طول های .زنی به گیری اندازه

 .]0[کشی شدند وزنرشد 

و توصیف منحنی رشد طیور، بینی  در فرآیند پیش

های زیادی ارائه شده که عموماً مبتنی بر دو مؤلفه  مدل

درآوری آغاز و تا  باشند: فاز سریع رشد؛ که از جوجهمی

نقطه عطف منحنی رشد )نرخ رشد در باالترین حد( ادامه 

یابد، فاز آهسته یا نزولی؛ که از نقطه عطف منحنی می

شود وزن بلوغ ختم می شروع و به وزن ماکزیمم رشد یا

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

با  ]00[ز چاردیر ز چهار پارامتر تابعتولد با استفاده ا

 شد: فیتوصزیر  رابطهاستفاده از 

                                           (0)رابطه 

 (-k ˂ 0( ،)n ≠ 0( ،)n ˂ 1و  A) که در این رابطه، 

با استفاده از  کهپارامترها،  یکیولوژیب ریتفسباشد.  می

این شرح به  ،اندتخمین زده شدهمربعات  ترین کم یها روش

؛ و  ∞ ← tکه  ، مقدار تقریبی وزن پرنده هنگامیAاست: 

 ریدر زمان بلوغ تفس صورت پتانسیل رشد نهایی پرنده به

ی منحنی رشد ساز ارچهکپرگرسیونی برای ی ثابت، b. شود یم

 ، نسبت وابستگی شدت رشد با متغیر k؛ زمان براساس

θ= (y
n
    عنوان شده به انیدرجه بلوغ بو  (

 

 نیا؛ است    

 ینرخ نسب یعنی) کندیرا برآورد م یبلوغ منحن زانینسبت، م

و  شکل منحنی رشد پارامتر، n؛ (دیآیدست م به Aکه در آن 

 تابع)در کند ی را مشخص میمنحن عطفنقطه  تیموقع

و توسط  m (m=n+1) عنوان آن را به چاردزیر یاصل

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

 معرفی شده است(. عطفوزن بدن در نقطه 

y)وزن 
t)و سن  (+

 یپارامترهادر نقطه عطف در ( +

شتق ( م0که از )رابطه  8و  0روابط ی با استفاده از منحن

 .محاسبه شداند،  شده

                                          (0)رابطه 
 

        
 

                                       (8رابطه )
 

 
   

 

 
  

y، ها که در این رابطه
ترین  وزن در نقطه عطفی که بیش، +

tدست آمده است و  نرخ رشد به
ن در نقطه عطف س،  +

)گرم  𝜐 رشد مطلق نیانگیشامل م ،گرید یپارامترهاباشد.   می

)گرم در روز( در نقطه  +𝜐در روز( و حداکثر سرعت رشد 

 اند. عطف، با استفاده از روابط زیر محاسبه شده

𝜐                                        ( 0)رابطه    
  

      
 

   𝜐                                           (5رابطه )
 

   
 

 محاسبه شد. 0نیز با استفاده از رابطه  (t𝑢درجه بلوغ )

   𝑢                                              (0)رابطه 
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 PROC NLMIXEDمدل رشد با استفاده از دستور 

های رشد ط به دادهمربو (0/9)نسخه  SAS افزار آماری نرم

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

Rنکویی برازش از آماره محاسباتی ضریب تعیین )
( استفاده 2

های  پارامترهای محاسبه شده برای گونه و تفاوتشد 

 شد. شیآزمااستاندارد  tبا استفاده از آزمون  مختلف

 نتایج و بحث 

شده  بینی مقادیر پیشو  مزرعه در شده گیریاندازه یهاوزن

های زنده جوجه وزن برای (0ریچاردز )رابطه  توسط مدل

 در  کبوترهای پرواریمرغان بومی و ، گوشتی

ارائه شده  (0شکل )رشد آنها در  یو منحن (0جدول )

 .است

 

 انحراف استاندارد( ±یانگین های مشاهده شده )گرم( و مقادیر نظری )گرم( برآوردشده توسط تابع ریچاردز )م . وزن2جدول 

 سن )روز(
 کبوتر   مرغ بومی   جوجه گوشتی

 310444تعداد= 
 

 144444تعداد= 
 

 4444تعداد= 

O T   O T   O T 

2 43 ± 2 48 ± 3 
 

38 ± 2 40 ± 5 
 

21 ± 1 14 ± 2 

7 280 ± 5 211 ± 5 
 

 
  

225 ± 0 225 ± 4 

24 175 ± 23 112 ± 21 
 

 
  

 
 

24 404 ± 12 407 ± 24  
 

243 ± 27 254 ± 23 
 

181 ± 21 170 ± 1 

25 524 ± 14 521 ± 23 
 

 
  

 
 

14 820 ± 32 814 ± 27 
 

 
  

 
 

12 125 ± 21 125 ± 27 
 

 
  

313 ± 22 441 ± 1 

17 2451 ± 30 2304 ± 58 
 

 
  

 
 

18 2483 ± 12 2445 ± 15 
 

305 ± 40 374 ± 32 
 

483 ± 22 474 ± 1 

34 2020 ± 31 2028 ± 10 
 

 
  

414 ± 5  487 ± 5 

35 1428 ± 57 1400 ± 45 
 

 
  

547 ± 23 524 ± 24 

44 1512 ± 04 1512 ± 43  
 

 
  

 
 

41 1723 ± 04 1744 ± 42 
 

741 ± 244 073 ± 72 
 

 
 

45 1804 ± 254 1104 ± 225 
 

 
  

 
 

47 3400 ± 271 3230 ± 213 
 

 
  

 
 

48 3150 ± 241 3114 ± 74 
 

 
  

 
 

54 3372 ± 223 3384 ± 75 
 

 
  

 
 

50 3123 ± 240 3843 ± 71 
 

174 ± 225 188 ± 71 
 

 
 

04 4240 ± 237 4214 ± 12 
 

 
  

 
 

74 

 
  

2184 ± 74 2105 ± 40  
 

 
 

R2 1107/4   1745/4   1102/4 

O: شده های مشاهده وزن، T: شده بینی مقادیر پیش 
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 های گوشتی، مرغان بومی و کبوتر. منحنی رشد در جوجه2شکل 

 کبوتر  ■مرغ بومی/  ▲جوجه گوشتی/ ●

 

وزن بالغ به وزن شده برای معیار  از نظر مقادیر محاسبه

 نیا. ها وجود داردگونه نیب ت مشخصیتفاو ،یک روزگی

، 90 بیترت به کبوترو مرغ بومی ، جوجه گوشتینسبت در 

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

9907/0  =R
 یخوب به چاردزیر که تابعدهد ینشان م (2

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

حد زیادی با نتایج مطالعات رشد کبوتر پرواری مطابقت 

مرغان ، ی گوشتیهارشد جوجه یالگوها. ]3و  0[دارد 

و  8[ کندیرا دنبال م یدیگموئیس یمنحن کبوتران،و بومی 

 ها وجود دارد.گونه نیب یادیز یها حال، تفاوت نیبا ا. ]0

نشان ( 0شکل )در  های رشد براساس تابع ریچاردزمنحنی

  داده شده است.

توان نتیجه (، می0روند منحنی رشد )شکل  بهبا توجه 

های گوشتی در مقایسه  گرفت که پتانسیل رشد در جوجه

های جوجهوزن  شیافزابا مرغ بومی و کبوتر باالتر است. 

و  0[ بود عیسر اریبس یزندگ لیدر اوا گوشتی و کبوتر

ولی  افتیسرعت کاهش  ها بهکبوتر سپس درو  ]05

تری های گوشتی افزایش وزن را برای دوره طوالنیجوجه

کل دوره  یدر طمرغان بومی  گر،ید یاز سو .ادامه دادند

گیری ن. روند وزافتی شیافزا یبه آرام ها ن وزن آزندگی، 

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

 باشد.  هم می بسیار نزدیک به

و دسترسی  ساکن های گوشتی صنعتی کامالًجوجه

مرغان  چنین هم .بسیار خوبی به منابع آب و غذا دارند

صورت صنعتی یا روستایی پرورش داده بومی که به

غذا جهت تأمین نیز دسترسی مطلوبی به آب و  شوند می

در  کبوتران ی است کهدر حالاحتیاجات خود دارند. این 

طور  به خوراکیکه عرضه مواد  کنندی زندگی میمناطق

ها در  آن لیدل نیهم به. کندیم رییبا فصول تغ یریگ چشم

رود که نرخ یانتظار م، و کنندیمهاجرت م یسن نوجوان

با عرضه  یاطقکه در من باشد پرندگانیاز  ترپایین شانرشد

 . ]05[ کنندیم یزندگ یدائم خوراکیمواد 

برای پارامترهای  یباالتر آماری یهمبستگ ،یطورکل به

انتخاب  علت به های گوشتی جوجهدر شده درشدی برآور

0،000 

0،000 

8،000 

0،000 

5،000 

00 00 80 00 50 00 70 30 

ن 
وز

(
رم

گ
) 

 (روز)سن 
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 مانز یاهداف مختلف در ط یمدت برا یطوالن دیشد

کورنیش سفید،  نژاد چهار یبررسدر  است. مشاهده شده

ر لکهدا خط ن سفید و اورپینگتون، سهنیوهمشایر، لگهور

y نسبت ،یخط جوجه گوشت نهو  ،لگهورن سفید
+
/A   را

های این تحقیق ، که با یافته]3[ند افتی 890/0تا  880/0

شده  زده تخمین یپارامترهامقادیر  قرابت نزدیکی دارد.

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

از نظر  عطفنقطه  تیط موقعشده توس نییرشد تع یمنحن

y نسبت بیترت وزن )به
+
/Aگوشتی، مرغ بومی  ( در جوجه

اگرچه  بود. 850/0و  879/0، 853/0 بیترت به و کبوتر

در  هچپس از  یهفته اول زندگ ینرخ رشد در ط

هر دو گونه اما مشابه است،  کبوترانو  گوشتی های جوجه

 رشد متفاوت هستند. یشکل منحن در

 

ارامترهای برآوردشده توسط تابع ریچاردز برای . پ1جدول 

 جوجه گوشتی، مرغ بومی و کبوتر پرواری

 کبوتر مرغ بومی جوجه گوشتی 2پارامتر 

A )12/542 1/2148 40/0274 )گرم 

b 1448/4 184/4- 1042/4 

k (ln θ/d) 43215/4 43187/4 2243/4 

n 44871/4- 40411/4 48258/4- 

y+ )14/214 30/731 74/1124 )گرم 

t+ )1778/24 8181/44 0352/30 )روز 

y+/A 3587/4 3715/4 3513/4 

𝜐 )241/20 5451/25 1442/02 )گرم در روز 

+𝜐 )2144/4 43487/4 44220/4 )گرم در روز 

در زمان  پتانسیل رشد نهایی پرنده :Aشده شامل؛  پارامترهای محاسبه. 2

، زمان ی منحنی رشد براساسازس کپارچهرگرسیونی برای ی ثابت: b، بلوغ

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

yکند، ی را مشخص میمنحن عطفنقطه  تیموقع
وزن در نقطه عطف، =  +

t
حداکثر  :+𝜐، روز(در  رشد مطلق )گرم نیانگیم: 𝜐سن در نقطه عطف،  :+

 غ.بلو هدرج :ut(، روزدر  سرعت رشد )گرم

 (،8و  0های  )رابطه از لحاظ سن عطفنقطه  تیعموق

t=  8/00کبوترها )روز در  سریعدهنده رشد  نشان
و  (+

t=  7/80)روز  های گوشتیجوجه
 دیتفاوت شد. بود( +

 های گوشتیجوجه نیرشد ب یهایدر شکل منحن یاگونه نیب

 نیتر کم مرغان بومی .]08و  9[ وجود دارد مرغان بومیو 

با مقدار  kپارامتر ی را دارند. مقدار ن نسبو وز عطفنسبت 

)نرخ رشد مطلق به   kازآنجاکه و  شودیم نییتع nپارامتر 

A ،y، (یا)نرخ رشد مطلق لحظه دارد یبستگ (ای لحظه
و  +

t
 د.نکنیم انیآن را ب رییچنین نرخ تغ رشد و هم زانیم نیا، +

قدار م نیتر شد و بیش افتی مرغان بومیدر  kمقدار  نیتر کم

در  )وزن نهایی مورد انتظار( Aپارامتر  بود. کبوتردر 

از وزن زنده  تر بیش گیهفت 3در سن های گوشتی  جوجه

مطلق  شامل مقدار وزن ،رشد یمنحن یپارامترها مشاهده شد.

مرغان نسبت به  های گوشتیجوجهدر ، (0( )رابطه 𝜐) بدن

ر ( د𝜐+ولی رشد زودرس ) تر بود ها بیشکبوترو  بومی

کبوتران نسبت به جوجه گوشتی و مرغ بومی باالتر است 

 (.5و  0های  شده از طریق رابطه )محاسبه

، هاها و بوقلمونها، اردکجوجه یقیدر مطالعه تطب

 و نیها باالترکه اردک ندمتوجه شد ]03[محققان 

 اریو نرخ انحراف مع رشد هینرخ اول نیتر کمها بوقلمون

 جینتا Janoschekاستفاده از توابع با را دارا هستند.  رشد

y)ی برای مشابه
+
/A)  ها و ها، اردکها، بوقلمونجوجهدر

مشاهده  808/0و  000/0، 890/0، 850/0مقادیر  غازها با

t) وشده است 
ها، ها، بوقلمونجوجه یبرا بیترت به( +

در بود. روز  8/00و  0/07، 0/70، 8/50 ها و غازهااردک

ها، گونه نیرشد ا یهایمنحن یقیتطب لیو تحل هیتجز

های گوشتی نشان داد و  را در جوجه رشد تر بیش شیافزا

گونه نیب یهاتفاوتبلوغ دیرتر در مرغ بومی مشاهده شد. 

های ضرایب متغیر بین وسیله رابطه به ممکن است زین یا

( که در 8پارامترهای تابع ریچاردز مشخص شود )جدول 

 بود. داریمعن یآماراز لحاظ  ها تفاوتاینجا 
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. همبستگی فنوتیپی بین پارامترهای رشد در 3جدول 

 شده های مختلف پرنده مطالعه گونه

 کبوتر مرغ بومی جوجه گوشتی 2پارامترهای محاسبه شده

k  وn *1111/4 444273/4 NA
1 

k  وA 
*1257/4 *1357/4 -  NA 

k  و+
y 

*1111/4 *838/4- 
*8801/4 

k  و+
t 

*8174/4 *8341/4- 
*8772/4 

k  و𝜐 
*7173/4 1155/4 5143/4 

k  و+
𝜐 58/4- *8003/4 0818/4- 

+
t  و+

y 
*831/4- *1480/4- 

*12/4- 

در  رشد نهایی پرنده پتانسیل :Aشامل؛ شده  پارامترهای محاسبه .2

ی منحنی رشد ساز کپارچهرگرسیونی برای ی ثابت :b ،زمان بلوغ

 پارامتر :nشدت رشد با متغیر، نسبت وابستگی  :K، زمان براساس

 کند،را مشخص میی منحن عطفنقطه  تیموقعو  شکل منحنی رشد

y+:  عطف، وزن در نقطهt+:  ،سن در نقطه عطف𝜐: رشد مطلق  نیانگیم

 .غبلو هدرج :ut(، روزرعت رشد )گرم/ حداکثر س: +𝜐، روز()گرم/ 

1 .NA: دارنبودن پارامتر دلیل معنی بهk محاسبه کبوتر در رشد ،

 پذیر نیست.همبستگی فنوتیپی پارامترها امکان

 .(>45/4Pهستند )دار روابط از لحاظ آماری معنی* 

 

 عطفکشتار و نقطه  نس نیتفاوت ب ،یعمل دگاهیاز د

 ،دیدر فاز تول رید نسبتاًمرغان بومی و کبوتران  مهم است.

 یطور قابل توجه که نرخ رشد به یزماندقیقاً کنند، یرشد م

 90به  کبوترها ، گیهفت پنجدر سن  است. افتهیکاهش 

 که این مقدار درد، نرسیدرصد از وزن بالغ خود م

 درصد 00و در مرغان بومی  درصد 00 ی گوشتیهاجوجه

 یدارا ی که قادر به پرواز هستندپرندگان(. 0)شکل  است

پرندگان نسبت به  یدتریشد سمیو متابول تر کم وزن بدن

آنها  ینگهدار یازهاین جهیو در نت ندغیر پروازی هست

سن در انتخاب زمان و مقدار ست. ممکن است باالتر ا

 سندگان،ینو نظر هب شده کمک کند. پاسخ رشد مشاهده

 یجوجه گوشت نیرشد ب یها در شکل منحنتفاوت تر بیش

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

از  پسبالفاصله  عینرخ رشد سر گزارش شده که است.

 رییوزن بدن را در زمان بلوغ تغ ،ی(روزگ 00-0) هچ

 در سن نقطه تروزن باال یانتخاب برا کهیدهد، درحالینم

وزن بدن  شیمنجر به افزا ،آن به کینزد ای عطف و

 . ]0[شود میپرندگان بالغ 

 

    
 . منحنی درصد رشد نسبی1شکل 

 و درصد وزن بدن داده شده است. : وضعیت رشد بر اساس درصد سنپچنمودار 

 هفته زندگی پرندگان مورد مطالعه نمایش داده شده است. 24: توان رشد براساس درصد وزن در طول راستنمودار 

 کبوتر  ■مرغ بومی/   ▲جوجه گوشتی/   ●

00 
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30 

000 

00 00 00 30 000 
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 زن
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های زیستی اهمیت های رشد در سیستمامروزه مدل

های رشد حنیای داشته و از طریق آنالیز و مطالعه منویژه

ها با  در طیور این امکان وجود دارد تا مراحل رشد آن

ها  کمک آن شده انطباق داده شده، تا به قوانین رشد شناخته

ای جهت بهبود انتخاب و های مدیریتی و تغذیهبرنامه

های رشد عالوه از منحنی اثرات پرورش ارائه گردد. به

ستفاده نمود توان جهت ارزیابی پتانسیل ژنتیکی نیز امی

های و پتانسیل خوراکی. استفاده از منابع مختلف ]3[

و  ژنتیکی انواع پرندگان در هر منطقه، باعث بهبود شرایط

و با گسترش نیازهای جوامع  ای خواهد شدتنوع تغذیه

 چنین همبشری، توجه به منابع محلی و روستایی و 

 در تغذیههای جدید پرورشی، ضروری است. پتانسیل

 است. مؤثر بسیار جدید هایسویه ژنتیکی پتانسیل بروز

تواند با بهبود پارامترهای انتخاب در میان جوامع محلی می

منحنی رشد و کاهش زمان رسیدن به نقطه حداکثر رشد و 

کاهش زمان بلوغ پرندگان، حاصل شود و اطمینان حاصل 

دهندگان مرغ محلی، سود خوبی از  نمود که پرورش

 گان خواهند داشت.پرورش این پرند

در وزن  هد کهد بندی نتایج این مطالعه نشان میجمع

درصد از وزن بالغ خود  90به  کبوترهامطلوب کشتار، 

درصد و  00های گوشتی رسند، که این مقدار در جوجهمی

t)درصد است و سن در نقطه عطف  00در مرغان بومی 
+

) 

و روز  9/00روز، مرغ بومی  7/80 جوجه گوشتیبرای 

های باالی با توجه به هزینهروز برآورد شد.  8/00کبوتر 

دوران پرورش دانستن بهترین زمان و باالترین راندمان، به 

دهنده کمک خواهد نمود تا باالترین میزان  پرورش

نتایج فرصتی برای توسعه این دست آورد.  هوری را ببهره

ایش های مدیریتی یا آرهای پرورش با تغییر شیوه استراتژی

منظور تأثیر مثبت بر رشد و  ژنتیکی مرغ محلی و کبوتر، به

 کند. وری آنها را فراهم میبهره
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