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چکیده
بود. جهت برآورد 308راس سویه مادر گوشتی هايبراي مرغزریچاردهاي تابع رشد فراسنجهبرآورد ،هدف از این تحقیق

20بوط به مر،اطالعات مورد آنالیزهفتگی استفاده شد. 64-1یسندر فاصله وزنرکورد 1280هاي این تابع از فراسنجه
با استفاده از رویهو هاي مدل بصورت جداگانه فراسنجهجهت برآورد ،اطالعات مربوط به هر دوره. بودمجزا پرورشی دوره 

نتایج بدست لذا شد و معیار همگرایی برآورد،هامه دورهدر همورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت.SASبرنامه غیرخطی
و زریچاردبود که نشان دهنده دقت زیاد مدل بیشتر 999/0ها از ي مدلضریب تبیین همه.ندآمده قابل اطمینان بود

.سویه راس استمرغ مادر گوشتی در بینی رشد یی باالي آن جهت پیشآکار

وزن بدن، 308مرغ مادر گوشتی راس ، زریچاردتابعهاي کلیدي: واژه

مقدمه
جهت پرورش، سالمت، باروري از عوامل مهمکه نواختی و بلوغ جنسی شدهیکسببمادر گوشتی هايمرغکنترل رشد در 

مادر گوشتی مطابق با منحنی رشد هدف، دستیابی به عملکرد مناسب در هايباشد. رشد مرغها میفیت تخم مرغو کی
انتخاب ژنتیکی بکار رفته در صنعت طیور براي بهبود بیان بسیاري از صفات ارثی مثل وزن بدن، دهد.ها را نشان میآن

پیشرفت ژنتیکی ممکن است با ،بوده است. با این حالهمراه بازده عضالت سینه و بازدهی مصرف خوراك با موفقیت 
ر بلوغ جنسی و مانند تأخیر د)1996ران، ؛ گورزن و همکا1999(بارباتو، کاهش متغیرهاي تولید مثلی مرغ مادر گوشتی 

پذیري صفات رشد باال و در وراثت. )1990(هاکینگ، باشدهمراه ،کاهش باروري که بطور کلی با اضافه وزن در ارتباط است
هاي مرغنسبتًا سریعی حاصل خواهد شد.ترین پرندگان گله، پیشرفت است، یعنی با انتخاب ساده سنگین6/0- 4/0حدود 

هاي مرغ مادر را توان گلهاند. لذا نمیوجود آوردهگان بمشکالتی را براي پرورش دهند،مادر گوشتی بدلیل سرعت رشد زیاد
هاي محدودیت غذایی توسعه یافته و بطور بنابراین، برنامهظرفیت ژنتیکی رشد خود برسند. بیشینهآزاد گذاشت تا به 

. )1996(آرمسترانگ و بنوییت، اندهعمول براي کنترل وزن بدن مرغ مادر گوشتی بکار برده شدم
هفتگی داشته باشند. 6هاي خود در سن هفتگی وزنی مشابه جوجه20هاي مادر گوشتی باید در سن مرغ،رضدر حال حا

نظر از هاي مادر را صرفبه تنظیم دقیق وزن بدن متکی است. مرغ،هاي مادر در مرحله رشدپولتمدیریت تغذیه
وزن بدن بینیخصوصیات جیره و روش محدودیت غذایی، باید بر اساس وزن بدن و شرایط بدنی تغذیه نمود. بنابراین پیش

تواند نتایج اقتصادي مفیدي داشته باشد. طراحی آزمایش براي و سایر صفات تولیدي و تولید مثلی مرغ مادر گوشتی می
بردار است. به هر حال، به دلیل هزینه باالي ر گوشتی طوالنی و هزینهبررسی راهبردهاي الزم جهت بهبود تولید مرغ ماد

امروزه براي بررسی هر کدام از صفات هاي ریاضی ابزارهاي با ارزشی براي پاسخ به سؤاالت تحقیق است. تحقیقات، مدل
هاي ریاضی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کاربردهاي عمده استفاده از مدل،تولیدي و تولید مثلی در حیوانات

هاي در رابطه با توصیف رشد در جوجه. هاي ریاضی شامل برآورد دقیق عملکرد تولید، رشد، و مصرف خوراك استمدل
فر و رهنگ؛ ف1387؛ زینلی و همکاران، 1389از تابع گمپرتز استفاده شده است (امیرآبادي و همکاران، راس گوشتی 

308راس سویه هاي مادر گوشتی براي مرغزریچاردهاي تابع رشد فراسنجهبرآورد ،هدف از این تحقیق). 2008همکاران، 
بود. 
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هامواد و روش
براي زهاي تابع رشد ریچاردفراسنجهبمنظور برآورد اطالعات مورد استفاده از مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان اخذ گردید. 

مزبور اطالعات هفتگی استفاده شد. 64-1سن در بازه وزنرکورد 1280، از تعداد308راس سویه گوشتی مادر هاي مرغ
(یعنی هاي مرجع دادهدر ابتدا بر زمدل ریچارد.ه بودندري شدآومعسال ج4طی که بودمجزاپرورشی دوره 20بوط به مر

هاي آن برآورد فراسنجهو رکورد وزن در سنین مختلف مرغ مادر گوشتی راس بر اساس دفترچه راهنماي پرورش) برازش 
زریچاردمدل هاي مختلف پرورش نیز مورد استفاده قرار گرفت. بدست آمده در دورههاي براي دادهسپس مدل مذکور شد. 

:بصورت زیر بودمورد استفاده در این تحقیق، 

mCtBe

A
W
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هاي فراسنجهmو Bنرخ رشد نسبی،Cوزن بدن در نقطه پالتو، Aبه هفته، حیوان سن tوزن بدن، Wآنکه در 
هاي بر داده2/9ویرایش SASنرم افزار Nlinباشند. این تابع توسط رویه می71828/2عدد نپر و برابر با eو مختص تابع

هاي آن برآورد گردید.فراسنجهو داده شدها، برازشدورهوزن بدن هر یک از 

نتایج و بحث
بابرابرمرجعمدلبراي (ضریب تبیین) 2Rمقدار . اندارائه شده1در جدولزهاي برآورد شده مدل ریچاردفراسنجه
. بین ندبرآورد شد5182/0و 1171/0، 4182/3، 3/3983بترتیب برابر با آن mو A ،B ،Cهايفراسنجهو 99915/0

2R 2بدست آمده براي مدل رشد حاصل از آنالیز اطالعات مرجع وR هاي مربوط به دورههاي دادهاز آنالیزبدست آمده
اختالف چندانی وجود نداشت.،مختلف پرورش

هاي زیادي را نبودند و تفاوتهاي مختلف یکسان در دورهزهاي مدل ریچاردفراسنجهمقدار نتایج بدست آمده نشان داد که 
مختلفی نظیر تغییر ه عوامل تواند بهاي مختلف میهاي مدل مزبور در بین دورهفراسنجهداشتند. متفاوت بودن با یکدیگر 

در مقایسه با ها نسبت داده شود. تنش حاصل از وقوع بیماريوشرایط مدیریت پرورش در تغذیه، بروز تنش گرمایی
بزرگتر بودند.  هاي پرورش، در اکثر دورهزهاي مدل ریچاردفراسنجههاي برآورد شده براي اطالعات مرجع، فراسنجه

، و mو Bبین ،Cو Bهاي فراسنجهبین .منفی بودmو Aو بینCوAبین، Bو Aهاي فراسنجههمبستگی بین 
.شتهمبستگی مثبت وجود داmو Cبین

ھای مادر گوشتیبرای مرغزھای تابع رشد مدل ریچاردفراسنجھمقادیر -١جدول 
m2RفراسنجهCفراسنجهBفراسنجهAفراسنجههاي دوره
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گیرينتیجه
توان با دقت توصیف منحنی رشد مرغان مادر گوشتی سویھ راس را می

ھا نشان داد یافتھانجام داد.زباالیی توسط مدل غیرخطی ریچارد
ھای زیادی ھای مختلف پرورش، تفاوتھای تابع مزبور در دورهفراسنجھ

تواند ناشی از را با مقادیر متناظرشان در مدل مرجع داشتند کھ می
اختالف عمده بین شرایط مھیا شده و شرایط استاندارد (توصیھ شده 

توسط کمپانی) برای سویھ مذکور باشد.    
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Estimation of growth curve parameters in Ross 308 broiler breeders
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Abstract
This study aimed to estimate Richards’s growth function for Ross 308 broiler breeder. A total of
1,280 weight records collected during the age of 1-64 weeks were utilized. The records belonged to
separate 20 breeding periods. The model was individually fitted to the records of the breeding
periods using nonlinear procedure of SAS software.  Convergence criterion was met for the all
models and as a result the output was reliable. Coefficient of determination of all models was
greater than 0.999 indicating that Richards model has a high capability to predict growth curve of
Ross broiler breeder.
Keywords: Richard function, Ross 308 broiler breeder, Body weight
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