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  چکیده

، در یک آزمایش با جیره هاي حاوي گومپرتزبا استفاده از تابع غیر خطی راس پارامتر هاي رشد جوجه هاي گوشتی 

هفته 4ه مدت روزگی بچهارده از سن گوشتی  قطعه جوجه 210در این آزمایش. تخمین زده شدرسطوح مختلف دانه خل

آزمایش در  .دانه خلر خام و حرارت داده شده تغذیه شدنددرصد  30و  20، 10،صفرجیره هاي غذایی حاوي سطوح  با

که نتایج نشان داد.انجام شدقطعه جوجه درهر تکرار 10تکرار و 3تیمار، 7بلوك کامل تصادفی با آماري طرح یک قالب 

درصد خلر خام باالتر بود  30و  20هاي  جیرهبراي  وزن اولیه جوجه هارتبط با مپارامتر بر اساس مدل برازش شده، 

)05/0P< .( درصد خلر  20هاي جیره ، زمان تغییر منحنی رشددر مورد پارامتر هاي مرتبط با وزن اولیه، وزن نهایی و

) نقطه عطف(یر منحنی رشد زمان تغی). >05/0P(درصد خلر خام داراي تفاوت معنی داري بودند  30حرارت داده شده و 

پیش بینی ) روزگی 39(شده حرارت داده  خلردرصد  10از تیمار ) روزگی 47(خام دیرتر خلر درصد  30براي تیمار 

 10و ) گرم 4/2279(درصد خلر خام  30بین تیمار هاي حاوي  ،در هنگام تغییر منحنی رشد از نظر وزن بدن.گردید

جیره در جوجه هاي تغذیه شده با  .وجود داشت) >05/0P(تفاوت معنی دار ) گرم 2/1701(شده  حرارت دادهدرصد خلر 

اما در جوجه  ،وزن پایین تري داشتندجوجه ها و  ده، منحنی رشد زودتر تغییر نمودشحرارت داده  درصد خلر 20حاوي 

ن زمان وزن باالتري نسبت نی رشد تغییر نمود و در ایحخام در سن باالتري مندرصد خلر 30هاي تغذیه شده با تیمار 

  .داده شده به دست آمد تحرار درصد خلر 20ي به تیمار حاو

  

گومپرتزرشد تابع دانه خلر، عمل آوري، جوجه گوشتی، :واژه هاي کلیدي
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Abstract
The growth parameters of Ross broiler chickens was estimated using Gomperz non-linear model in 
an experiment with different levels of grass pea seed. In this experiment 210 fourteen days old 
broilers were randomly assigned to 7 diets including 0, 10, 20 and 30% of raw or oven-heated grass 
pea seed with 3 replicates including 10 birds per each replicate by using completely randomized 
design. The results showed that according to the fitted model, the initial weight parameter (w0) was 
highest for treatments containing 20 and 30 % raw grass pea seed. The birds that received 20 % 
oven-heated and 30% raw grass pea seed, had significant differences about initial weight (w0), final 
weight (wf) and the time of inflection point (t*) parameters. t* was predicted later (47 d) for diet 
containing 30 % raw grass pea seed than diet containing 10 % oven heated grass pea seed (39 d). 
There were significant differences (P<0.05) between diet containing 30 % raw (2279.4 g) and 10 % 
oven-heated grass pea seed (1701.2 g) about body weight, at the t*. A lower initial weight and 
earlier growth change was revealed for chickens fed with diet containing 20 % oven-heated grass 
pea seed. Chickens fed with diet containing 30 % raw grass pea seed, showed not only later time but 
also greater weight at t* as compared to diet containing 20 % oven-heated grass pea seed. 

Key words: chicken, Gompertz model, processing, Lathyrus sativus

  مقدمه

واژه رشد با افزایش تعداد و اندازه سلول هاي بدن 

تاسفانه نمی توان بطور مداوم اما م ،توصیف می شود

سنگول و کی راز (هاي رشد را اندازه گیري نمودروند

بنابراین ضروري است . )2006، یانگ و همکاران 2005

با استفاده از توابع ریاضی مدل بررسی روند رشد که 

پیوتري کردن مدل هاي رشد می تواند کام. شود سازي

و ندي براي تعیین غلظت هاي مناسب سودمابزار 

اسید هاي آمینه جیره و سایر احتیاجات جوجه متعادل 

روش شناسایی و مدل سازي . هاي گوشتی باشد

قرار  ریاضی به سرعت در تغذیه طیور مورد قبول

تخمین گرفته است و تحقیقات بیشتري باید براي 

همچنین تجربی و غذایی از نظر عملی و  احتیاجات

در تعیین عملکرد جوجه  ضرورت داشتن حد کمی

هاي آن در صنعت طیور توصیف کاربرد جهتگوشتی 

  ). 2002و والدروپ راندون -اوویدو(د ادامه یاب

ازه گیري ر رابطه با انداندك انجام شده د مطالعات

زن رتباط بین ونشان داده است که اپرندگان روند رشد 

ابع سیگموئیدي وت استفاده ازبا حیوانات زنده و سن

.)2005سنگول و کی راز (قابل تخمین است غیر خطی 

از معایب بالقوه در کاربرد مدل هاي غیر خطی یکی 

یک مقطع زمانی قطع  است که در داده هایی رشد، آنالیز

شده اند و هدف برآورد وزن بدن در خارج از ناحیه 

بر اساس ). 1987و همکاران  ینبیسبر(موجود می باشد 

براي رگرسیون خطی اسپالین، ) 1990(گزارش بارباتو 

مدل هاي چند جمله اي و غیر خطی و نمایی به دالیل 

وگیري از بروز مشکل در خصوص لج-1مانند مختلف 
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  107                   ..استفاده از مدل ریاضی گومپرتز براي تخمین پارامترهاي رشد جوجه هاي گوشتی سویه تجاري راس تغذیه شده با جیره هاي 

تخمین مقدار رشد با یک مقیاس -2تخمین وزن بدن و

  .است مدل مناسبیخطی، 

هاي گوشتی داراي  هاي مختلف جوجهسویه

ل دارد که دو اما احتما، هستند یالگوهاي رشد متفاوت

در حالی که بازده ،در یک سن معین سویه مختلف

وزن قابل عرضه به بازار  ، از نظرغذایی متفاوتی دارند

ریکلف ).1382و ساالرمعینی گلیان(باشندیکسان

با استفاده از را بلدرچین هاي ژاپنی روند رشد ) 1985(

و  بررسی کرد )یک مدل رشد غیر خطی(گومپرتزمدل 

ه رشد اولیه ممکن است پاسخ کلیدي گزارش نمود ک

مدل اسپالین را می توان . باشدنهایی وزن تعیین براي 

براي تقسیم کردن رشد در هر درجه اي که مد نظر 

می  گومپرتزمدل ، اما دادمحقق است مورد استفاده قرار 

هچ دار رشد اولیه از مرحلهتواند براي پیش بینی مق

.بکار گرفته شودنقطه تغییر منحنی رشد تا شدن 

جهت بررسی روند رشد  )2005(سنگول و کی راز 

 لجستیک و گومپرتزبیولوژیکی از مدل هاي غیر خطی 

در یک تحقیق نشان داده شد که . نداستفاده نمود

نه تنها از نظر ریاضی توصیف  غیر خطی هاي بررسی

رشد هستند بلکه تخمینی از رابطه بین  کننده روند

سنگول (را نشان می دهنداحتیاجات غذایی و وزن زنده 

دو مدل ) 2006(راش و همکاران . )2005و کی راز 

ي گوشتی اا در رشد جوجه هشبکه عصبی ر و گومپرتز

تر کم وزن بدن را مقادیرگومپرتزمعادله . کردندمقایسه 

این وجود، برخی با .زدتخمین شبکه عصبی مدل  از

جهت توصیف ریاضی تغییرات روند رشد معتقدند که 

بهترین  گومپرتز، معادالت الشه ویژگی هايپرنده و 

- و اوویدو 1996و همکاران هروبی(استانتخاب 

که اخیرا  گومپرتزمعادله .)2002والدروپو راندون 

براي مدل سازي بیشتر جوجه هاي گوشتی مورد 

  :استیر صورت ز، بهر گرفتهبررسی قرا

Wt=W0 e [L/K (1-e(-kt))]
  

نرخ  Lوزن اولیه،  t ،W0وزن در زمان  Wtکه در آن 

در این . می باشد Lکاهش نمایی نرخ  Kرشد اولیه و 

A=W0معادله وزن بلوغ بصورت  e(L/K)
توصیف می 

زمانی که از مدل ).1994هروبی و همکاران (شود 

 انتظار می رودبراي داده ها استفاده می شود گومپرتز

، زودتر به سن کمترنرخ رشد اولیه با ي جوجه ها که

آنهایی که نرخ رشد  در مقایسه باو رسند حداکثر رشد ب

دهند کاهش وزن نمایی بیشتري را نشان،باالتري دارند

برازش شده  گومپرتزمدل . )2004نواك و همکاران (

اگري (استبراي توصیف منحنی رشد به صورت زیر

فرهنگ فر و همکاران  و 2004زویدفونگ و ،2002

2008:(  

Wt=W0 exp [(L/K)(1-exp – Kt)]  

وزن t  ،W0وزن پرنـده در زمــان   Wtایـن مــدل  کـه در  

نـرخ کـاهش    K، )در روز(نرخ رشـد لحظـه اي    Lاولیه، 

در بــین  مــی باشــد ونمــایی میــزان رشــد ویــژه اولیــه 

یی همبستگی مثبت باال Kو  Lگومپرتزپارامترهاي مدل 

ــت  ر ــته اس ــنس داش ــر دو ج ــا  ) =96/0rp(ا در ه ــه ب ک

همخوانی ) 1990(همبستگی گزارش شده توسط بارباتو 

  .رددا

ماکزیمم که نشان می دهد  گومپرتزشکل منحنی 

رشد در هر نقطه از زمان همراه با شرایط تغذیه اي و 

این مدل تجربی یک  و محیطی ایجاد شده خواهد بود

بر ر وابسته و متغیر مستقل رابطه ریاضی را بین متغی

یه فرضیات تئوري رشد بدون در نظر گرفتن روند پا

زونز و (بیولوژیکی مرتبط با آن توصیف می کند

این مقاله استفاده از از بنابراین هدف ). 1991همکاران 

در تخمین پارامترهاي رشد  گومپرتزمدل ریاضی 

تغذیه شده با جیره هاي حاوي جوجه هاي گوشتی 

بود  حرارت داده شدهختلف دانه ي خلر خام و سطوح م

  .تا مبنایی براي مطالعات بعدي باشد

  هامواد و روش

روزه  یکقطعه جوجه گوشتی  210از در این آزمایش 

جوجه ها . استفاده شد) نر و ماده(راس تجاري سویه

یکسان و با جیره آغازین شرایط روزگی در  14تا سن 

رحله رشدمي غذایی جیره ها.ندپرورش یافتمشابه

نیز با توجه ) روزگی 28-42(و پایانی  )روزگی 28-14(

بر احتیاجات توصیه شده توسط کمپانی راس و به 

ول اجد(تنظیم شداساس ترکیب شیمیایی محاسبه شده

  . )2و  1
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  )روزگی 28تا  14(مرحله رشد آزمایشی در ترکیبات مختلف جیره هاي غذایی  - 1جدول 

  )درصد(ترکیب 

  ره هاي آزمایشیجی

1  2  3  4  5  6  7  

  5/50  5/50  56  56  7/59  7/59  64  ذرت

  1/12  1/12  5/16  5/16  5/22  5/22  28  کنجاله سویا

  5/3  5/3  7/3  7/3  5/3  5/3  5/3  پودر ماهی

  -  30  -  20  -  10  -  خلر خام

  30  -  20  -  10  -  -  خلر حرارت داده شده

  5/0  5/0  5/0  5/0  1  1  2/1  روغن آفتابگردان

  325/0  325/0  3/0  3/0  275/0  275/0  2/0  تیونینم

  15/0  15/0  175/0  175/0  2/0  2/0  2/0  لیزین

  325/1  325/1  2/1  2/1  1/1  1/1  1/1  پودر صدف

  1/1  1/1  125/1  125/1  225/1  225/1  3/1  دي کلسیم فسفات

  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  مکمل  ویتامینه 

  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  مکمل  معدنی

  100  100  100  100  100  100  100  جمع

  (%)ترکیبات مواد مغذي محاسبه شده جیره غذایی در مرحله رشد 

کیلوکالري در (انرژي قابل سوخت و ساز 

  )کیلوگرم

2990  2996  2996  2992  2992  2993  2993  

  20  20  20  20  20  20  20  پروتئین خام

  47/0  47/0  47/0  47/0  47/0  47/0  47/0  متیونین

  93/0  93/0  93/0  93/0  92/0  92/0  92/0  سیستئین+ متیونین 

  3/1  3/1  3/1  3/1  3/1  3/1  3/1  لیزین

  19/0  19/0  21/0  21/0  24/0  24/0  26/0  تریپتوفان

  93/0  93/0  92/0  92/0  9/0  9/0  9/0کلسیم

  46/0  46/0  46/0  46/0  45/0  45/0  45/0فسفر قابل استفاده
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  109                   ..استفاده از مدل ریاضی گومپرتز براي تخمین پارامترهاي رشد جوجه هاي گوشتی سویه تجاري راس تغذیه شده با جیره هاي 

  ).روزگی 28-42(ترکیبات مختلف جیره هاي غذایی مرحله پایانی  -2جدول 

  )درصد(ترکیب 

  جیره هاي آزمایشی

1  2  3  4  5  6  7  

  3/54  3/54  7/58  7/58  7/63  7/63  68  ذرت

  6/9  6/9  15  15  7/19  7/19  25  کنجاله سویا

  5/1  5/1  5/1  5/1  7/1  7/1  7/1  پودر ماهی

  -  30  -  20  -  10  -  خلر خام

  30  -  20  -  10  -  -  خلر حرارت داده شده

  3/1  3/1  5/1  5/1  6/1  6/1  9/1  روغن آفتابگردان

  25/0  25/0  225/0  225/0  2/0  2/0  175/0  متیونین

  075/0  075/0  1/0  1/0  125/0  125/0  15/0  لیزین

  2/1  2/1  075/1  075/1  025/1  025/1  05/1  صدف

  275/1  275/1  4/1  4/1  45/1  45/1  525/1  دي کلسیم فسفات

  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  مکمل  ویتامینه 

  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  مکمل  معدنی

  100  100  100  100  100  100  100  جمع

  (%)ترکیبات مواد مغذي محاسبه شده جیره غذایی در مرحله پایانی 

کیلوکالري در (انرژي قابل سوخت و ساز 

  )کیلوگرم

3062  3064  3064  3067  3067  3070  3070  

  1/18  1/18  1/18  1/18  18  18  18  پروتئین خام

  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0  متیونین

  78/0  78/0  78/0  78/0  78/0  78/0  78/0  سیستئین+ متیونین 

  07/1  07/1  07/1  07/1  07/1  07/1  05/1  لیزین

  16/0  16/0  18/0  18/0  2/0  2/0  23/0  تریپتوفان

  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0کلسیم

  44/0  44/0  44/0  44/0  43/0  43/0  42/0فسفر قابل استفاده

  

و ) فاقد دانه خلر(هاي آزمایشی شامل جیره شاهد  جیره

دانه خلر خام یا درصد  30و  20، 10جیره هاي حاوي

.بودکنجاله ي سویا با جایگزین حرارت داده شده 

 42تا  14از سن (روز 28تیمارهاي آزمایشی، بمدت 

از نظر تمام جیره ها . بر جوجه ها اعمال گردید) روزگی

در تمام .انرژي و پروتئین در هر مرحله یکسان شدند

دسترسی خوراك و به آب جوجه ها به طور آزاد مدت 

 42(پرورشدهی در طول دوره نوربرنامه  و داشتند

در آزمایش .روشنایی بودساعت  24بر اساس )روز

تکرار و 3تیمار،  7تصادفی با کاملبلوك طرح ک یقالب 

تیمارهاي .انجام شدقطعه جوجه درهر تکرار  10

آزمایشی بطور تصادفی در بین قفس هاي هر طبقه به 

طوري که در هر طبقه تمام تیمارها وجود داشته باشد، 

به عنوان اثر بلوك قفس ها اثر طبقه تقسیم شد و 

براي ،طرح آماري مدل. در نظر گرفته شدآزمایشی 

وزن اولیه، وزن خصوصیات رشد که شامل آنالیز 

نهایی، زمان تغییر منحنی رشد و وزن در زمان تغییر 

  .بکار برده شدبود، منحنی رشد 
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جوجه ها در پایان هر هفته بطور انفرادي وزن کشی 

میزان متوسط وزن زنده جوجه ها،  3جدول . شدند

اعمال تیمارهاي از زمان حداقل و حد اکثر وزن را 

  .نشان می دهدآزمایشی

گومپرتز تابع رشد ، رشدبمنظور برآورد خصوصیات 

  :صورت زیر استبه تابع فوق . واقع شدمورد استفاده 

  

)1 (            Wt=W0×exp((1-exp(-b×t)×(log(W
f

/W
0

))

بر حسب (tدر زمان جوجه واقعی وزن  Wtکه در آن

بر حسب (جوجه زن اولیهوپارامتر مرتبط با W0، )روز

) بر حسب گرم(وزن نهایی پارامتر مرتبط با Wf،)گرم

سه  تابعدر این . استمرتبط با سرعت رشد متر اپارbو 

نماد نشان Expو  وجود دارد) bوW0 ،Wf(پارامتر 

از نرم افزار آماري . است) 71728/2(عدد نپري دهنده 

SAS)1998 (و رویهNlin)ازش براي بر) غیر خطی

 .استفاده گردیدو برآورد پارامترهاي آن، تابع مزبور 

تابع مزبور بر داده هاي وزن جوجه ها از سن یک تا 

  . آزمایش، برازش داده شد 42روز 

می  ،پارامترهاي برآورد شدهبر اساس فوق، در تابع 

*t(توان زمان نقطه عطف منحنی رشد 
و وزن جوجه ) 

*W(در زمان مورد نظر
ي هر جوجه برانیز را ) 

  :کردمحاسبه 

)2(                           

f

f

WW

W

W

b
t

368.0

))][ln(ln(
1

*

0

*




  

  

براي آنالیز اثر پس از بدست آوردن خصوصیات رشد، 

مدل خطی (GLMاز رویه ، آنهاتیمارهاي آزمایشی بر 

استفاده شد و از آنجاSASنرم افزار آماري ) عمومی

لحاظ ه ر ببر هیچیک از خصوصیات مزبوکه اثر بلوك 

مدل  .حذف گردیدآماري، معنی دار نبود، از مدل آماري 

  :آماري مورد استفاده بصورت زیر بود

)3 (                y
ijk

= µ + t
i
+sexj +ε

ijk
  

yآنکه در 
ijk

وزن اولیه، وزن نهایی، (مورد نظرصفت : 

زمان تغییر منحنی رشد و وزن در زمان تغییر منحنی 

 iاثر جیره آزمایشی:   ti، صفتکل ن میانگی: µ، )رشد

 εو امjاثر جنس: jsex، ام
ijk

اثر خطاي تصادفی : 

  .بود هر مشاهدهمربوط به 

  نتایج و بحث

شخطی گومپرتز براي برازدر این آزمایش از مدل غیر

این مدل یکی از . داده هاي رشد جوجه ها استفاده شد

ي مهم مدل هاي رشد است که از آن به عنوان ابزار

براي تعیین شاخص هاي بیولوژي مانند وزن بدن در 

هاي هسن خاص، ماکزیمم پاسخ رشد و نرخ رشد جوج

 اثر). 2005راش و همکاران (می شود گوشتی استفاده 

وزن اولیه جوجه ها جیره هاي آزمایشی بر پارامتر 

)W0 (معنی دار)05/0P< (جیره هاي آزمایشی. بود 

شده بر  حرارت دادهدرصد خلر خام و  20حاوي 

تاثیر معنی جوجه ها) یک روزگی(وزن اولیه پارامتر 

 20حاوي  جیره، به طوري که ندداشت )>05/0P(داري 

جیره هاي . نشان داددرصد خلر خام وزن اولیه باالتري 

درصد  30شده و  حرارت دادهدرصد خلر  20حاوي 

تفاوت معنی دارهم بااز نظر وزن اولیه خلر خام نیز 

)05/0P< (که وزن اولیه تیمار حاوي  طوريبه  ،داشتند

 30در بین سطوح . تعیین شددرصد خلر خام باالتر  30

حاوي خلر  شده، جیره حرارت دادهخام و خلردرصد 

در مورد وزن نهایی . خام وزن اولیه باالتري داشت

درصد  20حاوي هاي جیره جوجه هاي گوشتی، تنها 

د خلر خام تفاوت درص 30شده و حرارت دادهخلر 

ها با  جیرهاما سایر  نشان دادند،)>05/0P(معنی دار

تفاوت معنی از نظر وزن نهایی شاهد با جیره هم و 

  .)4جدول (داري نداشتند 
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  111..                   ن پارامترهاي رشد جوجه هاي گوشتی سویه تجاري راس تغذیه شده با جیره هاي استفاده از مدل ریاضی گومپرتز براي تخمی

  همراه با شاخص هاي حداقل و حداکثر وزن به تفکیک جیره ها) به گرم(متوسط وزن جوجه ها . 3جدول 

        

  )گرم(وزن هفتگی 

جیره هاي غذایی
1

SEM2
1

  
2345  67

518  هفته سوم
  

3/458  3/518
  

6/481  0/513  1/455  5/498  40/5  

  67/15  1/847  1/784  4/894  4/829  5/897  0/827  1/925  هفته چهارم

  69/21  0/13540/12281/1315  2/1264  0/13860/13008/1354  هفته پنجم

  175726/31  1/1730  0/17534/1833  2/1852  0/19284/1814  هفته ششم

    حداقل وزن

  8/5044618/5001/4765/4974677/467  هفته سوم

  4/8763/7898654/8367/875793824  هفته چهارم

  7/135712514/13172/12865/131512291246  هفته پنجم

  6/19033/17487/18208/17694/18073/17131614  هفته ششم

    حداکثر وزن

  4/5389/4719/5654/5116/5195/489475  هفته سوم

  4/9624/8165/9498597/8958/8469/830  هفته چهارم

  7/14007/12918/144512992/136013261277  هفته پنجم

  9/19444/18197/19584/18028/18357/18223/1767  هفته ششم

جیره : 4دانه خلر حرارت داده شده، % 10جیره غذایی حاوي : 3دانه خلر خام، % 10جیره غذایی حاوي : 2ی شاهد، جیره غذای: 1- 1

دانه خلر خام، % 30جیره غذایی حاوي : 6دانه خلر حرارت داده شده، % 20جیره غذایی حاوي : 5دانه خلر خام، % 20غذایی حاوي 

  .ارت داده شدهدانه خلر حر% 30جیره غذایی حاوي : 7

  ). SASمحاسبه شده بر اساس تعداد تکرار هر تیمار و مؤلفه واریانس خطاي مدل در نرم افزار (اشتباه معیار میانگین ها  - 2

  

  جوجه هاي گوشتی) Wf(و وزن نهایی ) W0(بر برآورد پارامتر هاي وزن اولیه اثر سطوح مختلف دانه خلر خام و عمل آوري شده -4جدول 

  
اي غذاییجیره ه

1
  

1
  

2345  67

  )W0(وزن اولیه 
2ac

4/26  
abc

8/27  
abc

8/25  
ab

3/31  
c

2/24  
b

3/43  
c

7/24  

SEM3  
49/1  67/1  51/1  46/1  43/1  73/1  43/1  

Wf(  5578(وزن نهایی 
ab

5737
ab

4622
ab

5409
ab

4677
a

6194
b

5134
ab

SEM  9/273  1/305  4/276  2/266  2/261  9/315  2/261  

جیره : 4دانه خلر حرارت داده شده، % 10جیره غذایی حاوي : 3دانه خلر خام، % 10جیره غذایی حاوي : 2ایی شاهد، جیره غذ: 1- 1

دانه خلر خام، % 30جیره غذایی حاوي : 6دانه خلر حرارت داده شده، % 20جیره غذایی حاوي : 5دانه خلر خام، % 20غذایی حاوي 

  .حرارت داده شدهدانه خلر % 30جیره غذایی حاوي : 7

  .درصد اختالف معنی دار بر اساس آزمون دانکن دارند 5میانگین هایی که در هر ردیف داراي حروف مشترکی نیستند، در سطح  - 2

  .اشتباه معیار میانگین ها - 3

  

اثر جیره هاي غذایی آزمایشی بر پارامتر هاي زمان 

*t(تغییر منحنی رشد 
و وزن بدن جوجه ها در زمان ) 

*W(رشد ییر منحنی تغ
. بود) >05/0P(نیز معنی دار ) 

 20هاي حاوي  جیرهدر بین زمان تغییر منحنی رشد
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درصد خلر خام  30شده و حرارت دادهدرصد خلر 

اما هیچکدام از  نشان داد،) >05/0P(تفاوت معنی دار

، تفاوت معنی داري نداشتندشاهد گروه با جیره ها این 

زمان ) خلر بدون(اهد شجیره صورت که در به این 

اما این  ،پیش بینی شدروزگی  43تغییر منحنی رشد در 

حرارت درصد خلر  20هاي حاوي زمان براي جیره 

 47و  40درصد خلر خام به ترتیب در  30شده و  داده

زمان . توسط مدل برازش شده پیش بینی شدروزگی 

 جیرهبراي ) افزایشی به کاهشی(تغییر منحنی رشد 

احتماال . پیش بینی شدصد خلر خام دیرتر در 30حاوي 

درصد خلر خام  30جیره حاوي با توجه به اینکه 

جهت رسیدن ، داشته استترکیبات ضد مغذي بیشتري 

. بوده استالزم نیز مدت زمان بیشتري به وزن مطلوب 

در توسط مدل برازش شده زمان تغییر منحنی رشد 

تر از دیر) روزگی 47(ر خام درصد خل 30حاوي جیره 

 39(شده  حرارت دادهدرصد خلر  10حاوي جیره 

با توجه به نتایج بدست آمده  .پیش بینی شد) روزگی

حرارت درصد خلر  10حاوي که جیره توان گفت می

در  هادیگر جیره شاهد و جیره نسبت به  داده شده

زمان زودتري منحنی رشد را از حالت افزایشی به 

وزن جوجه ها زمان کاهشی تغییر داده است و در این 

حرارت درصد خلر  10حاوي جیره . داشته انديکمتر

را تغییر داد و شده در سن پایین تري منحنی رشد  داده

در عین . داشتندوزن پایین تري جوجه ها در این سن 

درصد  30حاويجیره با  جیره تنهااین براي حال وزن 

 جیره. داشت) >05/0P(خلر خام اختالف معنی دار

منحنی رشد درصد خلر خام در سن باالتري  30حاوي 

در در نتیجهاز حالت افزایشی به کاهشی تغییر داد و را 

  . )5جدول (دنوزن باالتري داشتاین سن جوجه ها 

  

  

  

  

  

  ) افزایشی به کاهشی(بر پیش بینی زمان تغییر منحنی رشد اثر سطوح مختلف دانه خلر خام و عمل آوري شده : 5جدول 

  
ي غذاییجیره ها

1
  

1
  

2345  67

43  زمان تغییر منحنی رشد
abd2

44
ad

39
b

44
ad

40
abc

47
d

43
abd

SEM3
  29/1  39/1  26/1  21/1  19/1  44/1  19/1  

جیره : 4دانه خلر حرارت داده شده، % 10جیره غذایی حاوي : 3دانه خلر خام، % 10جیره غذایی حاوي : 2جیره غذایی شاهد، : 1- 1

دانه خلر خام، % 30جیره غذایی حاوي : 6دانه خلر حرارت داده شده، % 20جیره غذایی حاوي : 5دانه خلر خام، % 20غذایی حاوي 

  .دانه خلر حرارت داده شده% 30جیره غذایی حاوي : 7

  .انکن دارنددرصد اختالف معنی دار بر اساس آزمون د 5میانگین هایی که در هر ردیف داراي حروف مشترکی نیستند، در سطح  - 2

.اشتباه معیار میانگین ها - 3

  

در رابطه با وزن بدن جوجه ها در زمان تغییر منحنی 

*W(رشد
جیره با درصد خلر خام  30حاوي  جیره، )

شده تفاوت معنی دار حرارت دادهدرصد  10حاوي 

)05/0P< (درصد  30هاي حاوي به عالوه جیره . داشت

از نظر شده  هحرارت دادخلر درصد  20خلر خام و 

نیز تفاوت معنی وزن بدن در زمان تغییر منحنی رشد 

 20حاوي جیره براي . نشان دادند) >05/0P(داري 

شده زمان تغییر منحنی رشد،  حرارت دادهدرصد خلر 

اما  ،گرم بود1721و وزن بدن در این زمان  روزگی 40

درصد خلر خام، زمان تغییر منحنی  30حاوي جیره در 

در  .بود 2279گی و وزن بدن در این زمان روز 47رشد

درصد  20حاوي جیره هاي جوجه هاي تغذیه شده با 

با توجه به اینکه زمان تغییر  ،شده حرارت دادهخلر 

فرا رسید، وزن اولیه و نهایی کمتر منحنی رشد زودتر 

 30حاوي جیرهاما در  جوجه هاي تغذیه شده با . بود

نحنی رشد کاهش ن باالتري مدرصد خلر خام، در س
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  113                   ..استفاده از مدل ریاضی گومپرتز براي تخمین پارامترهاي رشد جوجه هاي گوشتی سویه تجاري راس تغذیه شده با جیره هاي 

درصد  20نسبت به جیره حاوي در این زمان  یافت و

این . وزن باالتري  داشتندخلر حرارت داده شده 

در مقایسه با سایر تیمار ها نیز وزن اولیه و ها جوجه

  .)6جدول (نهایی باالتري داشتند

که ارزیابی ژنتیکی جوجه ها براي صفات هنگامی

می  گومپرتزابع رشد تمرتبط با رشد انجام می شود، 

) یا زیر مدل(مدل اصلی آماري بخشی از تواند به عنوان 

همچنین در . دبه کار برده شو،داده هابراي برازش 

هاي مورد بررسی در این تحقیق از صورتی که پارامتر

قابلیت توارث باالیی برخوردار باشند می توان به منظور 

نها استفاده بین پرندگان یک گله از آانتخاب ژنتیکی در 

پارامترهاي در حقیقت باال بودن توارث پذیري . نمود

معیار  ،ست که فنوتیپ حیواناتا فوق به معناي آن

گزینش  لذا پیش. بی براي انتخاب آنان استمناس

پرندگانی که داراي میزان باالتري از پارامترهاي وزن 

افزایش ( اولیه، وزن در هنگام تغییر جهت منحنی رشد

بهبود ژنتیکی مناسبی را  دمی باشند می توان) به کاهش

  .دربر داشته باشددر طی نسل هاي مختلف 

اخیراً مدل هاي روزآزمون     
1

، در برنامه ارزیابی 

ژنتیکی حیوانات اهلی کاربردهاي بسیاري پیدا نموده 

راي در نظر گرفتن تغییرات مدل هاي مزبور ب. است

ییر می کند تغدرطول زمان که یصفتژنتیکی و محیطی 

. بکار برده می شوند) نظیر صفت رشد در حیوانات(

نیز  گومپرتزبنابراین می توان در مدل هاي فوق از تابع 

نه تنها پارامتر هاي  هااستفاده نمود که بر اساس آن

ژنتیکی مربوط به پروفیل رشد جوجه ها تخمین زده می 

بلکه ارزش اصالحی تک تک حیوانات گله نیز با  ،شود

شافر و همکاران (مناسب پیش بینی می گرددصحت 

  .)1997و جامروزیک و همکاران  2000

                                               
1. Test Day Model
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)*W(اثر سطوح مختلف دانه خلر خام و عمل آوري شده بر پارامتر وزن جوجه ها در زمان تغییر منحنی رشد : 6جدول 

  )افزایشی به کاهشی(

  
جیره هاي غذایی

1
  

1
  

2345  67

زمان تغییر وزن جوجه ها در 

  نحنی رشدم
2052

abc2
2111

abc
1701

a
1990

abc
1721

ab
2279

c
1889

bc

SEM3
  4/100  3/112  7/101  9/97  1/96  3/116  1/96  

جیره : 4دانه خلر حرارت داده شده، % 10جیره غذایی حاوي : 3دانه خلر خام، % 10جیره غذایی حاوي : 2جیره غذایی شاهد، : 1- 1

دانه خلر خام، % 30جیره غذایی حاوي : 6دانه خلر حرارت داده شده، % 20جیره غذایی حاوي  :5دانه خلر خام، % 20غذایی حاوي 

  .دانه خلر حرارت داده شده% 30جیره غذایی حاوي : 7

  .درصد اختالف معنی دار بر اساس آزمون دانکن دارند 5میانگین هایی که در هر ردیف داراي حروف مشترکی نیستند، در سطح  - 2

  .ه معیار میانگین هااشتبا - 3
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