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يها سنجه فرابري هفتگ4 وزني انتخاب واگرا براتأثير
و اجزايمنحن ين ژاپني الشه بلدرچي رشد

بيحم 3 شهربابكيو محمد مراد*2، عباس پاكدل1يگيد

و استاد پردياستاد ارشد،ي كارشناسي، دانشجو1،2،3 طبيس كشاورزيار  دانشگاه تهرانيعيو منابع

دريتار( )20/11/89:بيخ تصوي تار-18/3/89: افتيخ

دهيچك

 بر روندي هفتگ4 وزني برامدت كوتاهي انتخاب واگراتأثيريق با هدف بررسين تحقيا

و اجزا ازين ژاپني مختلف بلدرچيها الين.دي انجام گردين ژاپني الشه بلدرچيرشد نيالاعم

ال)HW(ن وزنيسنگ ال) LW(ن سبك وزني، طيو  صفتي برا نسل انتخاب7ين شاهد در

كه. جاد شدندياي هفتگ4وزن يها چينوزن بدن بلدرنتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان داد

اليببه بعدي روزگ11 از سن HWنيال سنيشتر از و از ازيببه بعدي روزگ6ن شاهد شتر

اليهمچن.)P>05/0( بود LWنيال سنين سرعت رشد سه گريكديبا به بعدي روزگ4ن از

اييتغيبه منظور بررس).P>05/0( داشتيدار عنيمتفاوت  الشهيجاد شده در اجزايرات

سني، تفكها چينبلدر نشان داد كه نتايج حاصل. انجام گرفتي روزگ42و32ك الشه در دو

اليدار معني به طور HWنياليها چين بلدر،در هر دو سن  از وزن الشه، LWني نسبت به

ر وه، كبد، رودهيران، قلب، سيهمچن كوچك عمق(نهين از ابعاد و يشتريب) وزن، طول

اليدر مقا).P>05/0(ند بودبرخوردار نيسه با نياليها چين الشه بلدريز، وزن اجزاين شاهد

HW 05/0(شتر بوديبيدار معني به طور<P.(اينتا ق نشان داد كه انشعابين تحقيج حاصل از

يها الين ال هفتگي4ا كاهش وزني تحت انتخاب در جهت افزايش پسي از ن شاهد بالفاصله

تغمدت كوتاهد در توانمين نوع انتخابيابنابراين. گرددمياز هچ آغاز ير الگويي منجر به

و صفات الشه در بلدر . تحت انتخاب گردديها چينرشد

. الشهي، اجزارشدمنحني،ين ژاپني انتخاب واگرا، بلدرچ: كليدييهاواژه

 مقدمه
دريانتخاب دراز مدت برا  سرعت رشد باال

دري تولي به شدت بازدهي گوشتيها جوجه د گوشت
رايط سنبه ويژهور پاي با كاهش سن كشتار در تريين ن
دريجيكاهش تدر.ش داده استيافزا  سن انتخاب

ك روز در هر ساليبه طور متوسط(ي گوشتيها جوجه
ط ا) سال گذشته30يدر يهايتدجاد محدويمنجر به
 همراه با سندرمي از جمله چاقياريبسيكيولوژيزيف

طيمرگ ناگهان و مشكالت تولي در يدمثلي دوره رشد

. والد شده استيها گلهدر
ازا دلين ژاپنيبلدرچمروزه هزي به ينه نگهداريل

ب و فاصله نسليمارياندك، مقاومت به فقط( كوتاهيها
ن مدليو همچنشبا ارزيي، به عنوان منبع غذا) روز35
طيشيآزما . گرددمياستفادهوري مناسب جهت مطالعات

Marks (1990) يكيژنتيها سنجهگزارش نمود كه فرا
ي به طور قابل توجهي ژاپنيها چينصفات رشد در بلدر

نت. استي گوشتيها جوجهمشابه با دريدر  جه انتخاب
تغها چين بلدري هفتگ4ش وزنيجهت افزا رييي ژاپني،
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 ,.Anthony et al., 1991; Leclerq et al) رشديالگودر

1989; Marks, 1978; Marks, 1990; Oguz et al.,.
باتيو ترك) Marks, 1980(يد مثلي عملكرد تول،(1996
 ;Kawahara & Saito, 1976; Marks, 1990) الشه

Oguz et al., 1996)بر اساس. گزارش شده است
چيآزما دري حفره بطنيربشات صورت گرفته، تجمع
ب(يشي مرحله رشد افزايط ن هچ تا نقطه عطفيفاصله

 ;Marks, 1990)دباشميبيشترين مقدار) منحني رشد

Oguz et al., 1996)،در و بنابراين ادامه روند انتخاب
جهت افزايش رشد منجر به افزايش چاقي در

شدها چينبلدر كه.ي ژاپني خواهد با توجه به اين نكته
و افزايش وزن در انتخا ب در جهت افزايش سرعت رشد

بلدرچين ژاپني به ويژه در ايران در مراحل ابتدايي كار
و  قرار دارد الزم است به منظور پيشگيري از اثرات جانبي
و  نامطلوب ناشي از انتخاب براي افزايش سرعت رشد
كاهش سن كشتار بلدرچين، بررسي كاملي در خصوص 

و صفات مرتبط با ارتباط بين صفات مرتبط  با رشد
و ساير صفات حائز اهميت در شايستگي، تركيب الشه

هدف از تحقيق. اين سويه در دست اصالح، صورت گيرد
بر4 انتخاب واگرا براي وزن تأثيرحاضر بررسي   هفتگي

و اجزاي الشه بلدرچين ژاپني بوده است .روند رشد

و ها روشمواد
پرديس گاه تحقيقات در اين مطالعه كه در محل ايست

و منابع طبيعي  دانشگاه تهران انجام گرديد، از كشاورزي
به)C(يك الين شاهد و دو الين بلدرچين ژاپني كه

و كاهش7مدت و به صورت واگرا براي افزايش  نسل
تحت ) LWو HWيها الينبه ترتيب( هفتگي4وزن

 تخم450تعداد. انتخاب قرار گرفته بودند، استفاده شد
و حداكثر پس از  روز نگهداري4از هر الين جمع آوري

 درجه سانتي گراد، تخمها به دستگاه ستر22در دماي
ال پرنده 134در زمان هچ تعداد.نددي گردمنتقل نياز

HW،239ال ال201و LWني پرنده از ني پرنده از
كشگرفتهشاهد بري به صورت گروهيو پس از وزن
شد بستر انتقال داديور  از روز اول تحتها جوجه.ه
و تهويشرا رژيط كنترل شده از نظر دما و ميه قرار گرفته
جييغذا تهي آنها بر اساس ط.ديه گرديره استاندارد يدر

و آب به صورت آزاد  در اختيار1دوره آزمايش غذا
شدها چينبلدر ي از سن سه روزگها چينبلدر. قرارداده

و از سن كشيوزگر4شماره بال خورده ي انفرادي وزن
كش.ديآنها آغاز گرد ي روزگ21سنتاها چين بلدريوزن
و سپس وزنيادامه بصورت روزانه ها چين بلدريكش افت،
 صورتي روزگ42و24،28،32،35نيفقط در سن

. گرفت
يها چين رشد بلدريف الگويو توصيبه منظور بررس

اليهر  تابعيها سنجه از فراين مورد بررسيك از سه
Richards (1959)كلي استفاده گرد نيايد كه شكل

ذ :باشدميليمدل به شرح
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ا سنيدر ي وزن بلوغ جسمt،Aن مدل وزن پرنده در
ميم∞ به سمتtكهيهنگام كليل ي كند، كه به طور

ازي زمان بلوغ جسممتوسط وزن بدن در و مستقل  است
تغييتغ محييرات وزن بدن در اثر يط خارجيرات
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خطييسرعت تغK است،ي خاصيكيولوژيب  تابعيرات

ي در واحد زمان يا شاخص بلوغ بلوغ جسميتميلگار
 رشدي را در منحنين شاخص نرخ بلوغ جسميا. است
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41 ... هاي هفتگي بر فراسنجه4تأثير انتخاب واگرا براي وزن:و همكارانيگبي

 بهبود نسبت وزني برايافتن شاخصيبه منظور
كل الشه تعداديس هريچ قطعه بلدر40نه به ازين از ك
 آغاز( روزگي32و شاهد در سنينHW،LWيها الين

 به صورت) سن كشتار( روزگي42و) بلوغ جنسي
سيتصادف و عمق وي انتخاب نه آنها توسط سوزن مدرج
ازي انتخابيها چينبلدر.دي گرديريگس اندازهيكول  پس

هيبه منظور تخل(ي ساعت گرسنگ3و اعماليوزن كش
گ پس از كشتار.و كشتار شدنديري، خونگ)وارشدستگاه
پر( وزن الشه ها، چين بلدريو پركن  حفرهي، چرب)شكم
بيبطن و تخمدانضهي، وزن كبد، سنگدان، هرها ها ي

 با دقتييو با استفاده از ترازويپرنده به صورت انفراد
س.شديريگ گرم اندازه01/0 و نه از الشهيسپس ران
و طولي توز،كيتفك سن 1نه هر پرنده با دقتيو عرض
.دي گرديگير اندازهمتريليم

و تحليجهت تجز ازي منحنيل پارامترهايه  رشد
و تحليو جهت تجز1يمدل آمار ازيه ل صفات الشه
شد2مدل آماري . استفاده
)1يمدل آمار

ijkijjiijk eLSSL ++++µ=β

)2يمدل آمار

ijkijkijijijijk ewbLSSLY +++++µ= )(

مµفوقيها در مدل ام تابعk، پارامترijkβ;نيانگي،
ال و جنسiنيرشد در ال،Li; امjام ، اثرSj; امiني اثر
ال، LSij ام،jجنس و جنسياثر متقابل وزن wijk;ن

الkپرنده الشه تفكيك نشده  و جنسiنيام در  امjام
.دباشمييشي آزمايخطا eijkو

جينتا
وها چين رشد بلدريلگوا:ها الينبررسي روند رشد

شكليافزا تابعيها سنجهفراو1ش وزن روزانه آنها در
طور كه مالحظه همان. ارائه شده است1رشد در جدول 

4 از سن HWنياليها چيند سرعت رشد بلدرشو مي
پايروزگ بي تا اليان دوره است كه بودهن شاهديشتر از
سنيا پاي روزگ11ن تفاوت از ري تا 42(شد ان دوره

همانطور كه در ).P>05/0( است مشهوداريبس)يروزگ
نياليها چينز نشان داده شده است، بلدرين1جدول 

HWال  از متوسطيدار معنين شاهد به طوري نسبت به
سرعت رشد، حداكثر سرعت رشد، وزن بدن در نقطه

و وزن بلوغ جسم نداه برخوردار بوديشتريبيعطف
)05/0<P.(السهيدر مقا الينيها چين، بلدرLWنيبا

HW روزگي تا پايان دوره رشد، از سرعت رشد،4 از سن 
،متوسط افزايش وزن روزانه، حداكثر افزايش وزن روزانه
و وزن بلوغ جسمي بيشتري وزن بدن در نقطه عطف

در مقايسه با الين شاهد ).P>05/0(برخوردار بوده اند 
ي از سرعت دارنيمع به طور LWي الينها چيننيز بلدر

و وزن بدن كمتري در طي فاصله زماني 42تا4رشد
 متوسط همچنين).P>05/0(اند روزگي برخوردار بوده

سرعت رشد، حداكثر سرعت رشد، وزن بدن در نقطه
و وزن بلوغ جسم درينLWنياليها چين بلدريعطف ز

اليمقا ه است كمتر بوديدار معنين شاهد به طوريسه با
)05/0<P.( 

و بازده(هاي الشه ويژگي ات الشهي خصوص):وزن
سنيها الين  در جدولي روزگ42و32 مختلف در دو

باي در مقاHWنياليها چينبلدر. ارائه شده است2 سه
اليال و  از الشهيدار معني به طور LWنين شاهد
ا برخوردار بوديترنيسنگ ، اما از نظر)P>01/0(نده

ب اليبازده الشه شاهدهميان تفاوت قابل مالحظهين سه
الها چينوزن الشه بلدر).P>01/0(نشد   به LWني در
اليدار معنيطور  اما بازده الشه،ن شاهد بودي كمتر از
سنيا الي روزگ32ن گروه تنها در ن شاهدي كمتر از
 ).P>05/0(دباشمي%)-8/1(

 در هر دو سن HWنيالهاي چين بلدر:ابعاد سينه
سي روزگ42و 32 و طول بي وزن، عمق دريشترينه
 داشتند، اما عرض LWنيالهاي چينسه با بلدريمقا
سنيس ازيبي روزگ42نه آنها تنها در  بود LWشتر
)05/0<P(.اليدر مقا نيسه با  هاي چينز بلدرين شاهد
سHWنيال بي در هر دو سن از عمق  برخورداريشترينه

س و عرض آنيبودند، اما وزن ي روزگ42ها تنها در سن نه
درينLWنيالهاي چينبلدر ).P>05/0(شتر بوديب ز
اليمقا سيسه با و وزن نهين شاهد در هر دو سن عمق
ل)P>01/0( داشتنديكمتر كن دو گروه از نظر عرضي،
بايس . نداشتندداري معنيگر تفاوتيكدينه

الي در مقا:وزن ران  هاي چينن شاهد بلدريسه با
از معنيطوربه HWنيال  شتريب ران وزنداري
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)ب)الف

و گروه شاهد،ها الين الگوي رشد) الف-1شكل ي تحت انتخاب
و گروه شاهدها الين سرعت رشد)ب ي تحت انتخاب

درها سنجه مقادير فرا-1جدول و مقايسه اين فراها اليني منحني رشد ها الين در بينها سنجهي مختلف
و شاهدLW تفاوت بينو شاهدHWتفاوت بينLWوHWتفاوت بينHW LWC الين
A88/279 08/215 85/227 1**08/64**02/52*77/12-
K079/0098/0102/02*019/0-**023/0-0224/0-
N021/0-21/0232/0*235/0-*253/0-018/0-
y*77/9515/8092/86**62/15**84/8**77/6-
t*47/1752/1799/16043/0-48/052/0
V*58/748/615/7**01/1*43/0**66/0-
V318/524/487/4**938/0*3/0**633/0-

01/0 در سطح آماريها الين در بررسي تفاوتهاي بين دار معنيوجود اختالف  **1
بيدار معنيوجود اختالف*2 05/0 در سطح آماريها الينن در بررسي تفاوتهاي
 متوسط سرعت رشد در طي دوره رشد3

در-2جدول و مقايسه اين صفات در بينها الين توصيف آماري برخي از صفات الشه  روزگي42و32 در سنينها اليني مختلف
 روزگي42سن روزگي32سن

HW LWشاهد HW LWشاهد 
 a35/18±192 b78/23±87/150 c32/17±171 a71/22±4/223 b5/20±52/183 c07/22±45/211)گرم(وزن بدن
cm(a17/0±45/1b18/0±22/1c15/0±34/1a16/0±82/1b15/0±58/1c16/0±73/1(عمق سينه
 a84/16±8/165 b36/22±34/131 c35/15±07/149 a33/15±56/176 b17/16±11/140 c98/15±06/164)گرم(وزن الشه
a41/4±98/29b5/4±27/23c71/3±75/26a04/6±48/35b1/3±45/27c6/3±8/31)گرم(وزن ران
a26/0±24/1b22/0±98/0ca19/0±19/1a36/0±8/1b19/0±31/1c41/0±58/1)گرم(وزن قلب
a36/0±23/2b49/0±01/2ca41/0±21/2a44/0±26/2b52/0±93/1ca58/0±3/2)گرم(وزن ريه
a72/0±56/4b8/0±84/3b73/0±12/4a97/0±64/4b78/0±66/3ca31/1±64/4)گرم(وزن كبد

a57/1±36/7b25/1±99/5ca24/1±23/7a81/1±03/7b17/1±41/5c72/1±04/6 وزن روده كوچك
a14/0±76/0a67/0±75/0a22/0±76/0a23/0±82/0a11/0±74/0a57/0±89/0 وزن پيش معده
a73/0±71/4b57/0±03/4ca68/0±57/4a69/0±59/4b7/0±11/4b05/1±43/4 وزن سنگدان

a21/1±48/1a81/0±09/1a1/1±31/1-- وزن چربي حفره بطني
a72/5±66/44b32/6±48/35ca5±35/42a74/6±57/53b31/4±41/42c31/9±86/48)گرم( وزن سينه
cm(a24/0±03/6b31/0±66/5c36/0±81/5a61/0±72/5b44/0±43/5b55/0±66/5(طول سينه
a37/0±26/4a3/0±02/4a83/5±18/5a44/0±57/4cb27/0±21/4cb68/0±26/4 عرض سينه

a14/0±2/0b05/0±12/0ba1/0±16/0a3/0±47/0a23/0±32/0a2/0±36/0 وزن تخمدان ها
a4/0±7/0b24/0±3/0ca36/0±56/0a19/1±21/2a38/1±39/1a25/1±94/1)گرم(وزن بيضه ها
a3±27/45ba93/2±71/44ca19/3±52/46a66/3±59/50a7/2±05/50a11/6±31/49)رصدد(بازده الشه

.ندباشمي) >05/0P( با يكديگر دار معنيهاي اند داراي تفاوتهايي كه با حروف متفاوت نشان داده شدهميانگين*
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)01/0<P(نيالهاي چينو بلدرLW يوزن ران كمتراز
)05/0<P(ار بودندبرخورد.

و كبد  در HWنياليها چين بلدر:وزن قلب، ريه
اليمقا رLWنيسه با و بي از وزن قلب، كبد يشتريه

ب).P>05/0(برخوردار بودند نيالزم به ذكر است كه
ريدار معنيو شاهد تفاوت HWيها الين هي از نظر وزن

ر. مشاهده نشد و  LWنياليها چينه بلدريوزن قلب
اليدار معنيز به طورين ن شاهد بودي كمتر از
)05/0<P.( 42در خصوص وزن كبد تنها در سن

سهي در مقاي وزن كمترLWنياليها چين بلدريروزگ
 ).P>01/0(با گروه شاهد از خود نشان دادند

سهي در مقاHWنياليها چين بلدر:سيستم گوارش
ال وازيدار معني به طور LWنيبا وزن روده كوچك

، اما وزن)P>05/0(برخوردار بودنديشتريبسنگدان 
بيپ اليش معده اين دو باين تفاوت قابل مالحظه
ال. گر نداشتيكدي  در HWنيالزم بذكر است كه تفاوت
السهيمقا  دار معني مذكورتن شاهد در خصوص صفايبا
. نبود

 بحث
بر روي بلدرچين ژاپني در مطالعات صورت گرفته

در در رابيج متفاوتينتا  مختلفيها الينطه با وزن هچ
دريمحققازيبرخ. گزارش شده است ن وزن جوجه

 LW بيشتر از الين HWزمان هچ را در الين
(Marks, 1991) يها الينو برخي مقدار اين صفت را در

 ,.Hyankova et al)اند تحت انتخاب مشابه گزارش كرده

2001) .Oguz et al.)1996 ( ب براي نسل انتخا5پس از
هچ4افزايش وزن  هفتگي گزارش كردند كه در زمان
 بيشتر از الين شاهدHWي الينها چينوزن بلدر

هريها چينق حاضر وزن هچ در بلدريدر تحق.دباش مي
دريبه ترت(با مشابه بوديسه گروه تقر ، HWيها الينب

LWدريهمچن). گرم76/8و08/8،55/7:و شاهد ن
ويا يزن در زمان هچ به وزن بلوغ جسمن مطالعه نسبت

ازيب%8/3ن شاهدياليها چيندر بلدر شتر
و5/3بيبه ترت(LWو HWيها الينيها چينبلدر

 .Anthony et alاين نتايج با نتايج.دباشمي) درصد9/2
 نسل انتخاب واگرا در بلدرچين12كه طي ) 1991(
و كاهش وزني به منظور افزايژاپن خاب انتي هفتگ8ش

نيق حاظر همچنيدر تحق. مطابقت داردانجام دادند
الها الينمالحظه شد كه انشعاب ن شاهد بالفاصلهي از

اگرددميپس از هچ آغاز ج مطالعاتين امر با نتاي كه
 Hyankova et al., 2001; Oguz et) مطابقت دارديقبل

al., 1996).
پاي روزگ4 از سن HWنياليها چينبلدر اني تا
بدو باي در مقايشتريره رشد از سرعت رشد سه
الياليها چينبلدر و  برخوردار بودند LWنين شاهد

)05/0<P.( همچنين سرعت رشد الينLW نسبت به 
).P>05/0(الين شاهد در طول دوره پرورش كمتر بود

Daren & Marks)1988 (گزارش كردند كه سرعت رشد 
 هفتگي4سن از زمان هچ تاHWي الينها چيندر بلدر

همچنين آنها سرعت رشد.دباشمي LWبيشتر از الين
 گزارش HW برابر بيشتر از الين4تا2 را LWدر الين 
 مشخصاگرچه مكانيسم عمل اين تغيير دقيقاً. كردند

ا ان ذكر نمودهين محققينشده است اما نياند كه درك
يهاسمي درك مكاني برايسرنخد توانميسميمكان

ب كه) Marks)1990.ا رشد باشدمرتبط  در گزارش نمود
در، هفته نخست دوره رشد2يط  سرعت رشد
اليبHWنياليها چينبلدر 4و از سن LWنيشتر از
 LWنياليها چين به بعد سرعت رشد در بلدريهفتگ
اليب ن ذكرين محقق همچنيا.دباشمي HWنيشتر از

ايينمود كه تغ در اثر رشديجاد شده در الگويرات
صيبلوغ كمتر قابل تشخسنتاي هفتگ4انتخاب از سن 

گزارش كردند كه ) Hyankova el al.)2001.دباش مي
اليمتوسط افزا  از HW نسبت به LWنيش وزن در

به عبارت.دباشميشتريبي روزگ16زمان هچ تا سن
 رشدي در ابتدا به كندHWنياليها چينگر بلدريد
بديم و با وزن خطين كمتركنند  رشدي وارد فاز
همشو مي و از الين رو در مقايند ي انرژLWنيسه با

ايشتريبينگهدار الي در . گرددمين صرف رشدين
رويهاج پژوهشينتا  رشدي صورت گرفته بر
 كه در چهار هفته دهدميز نشانيني ژاپنيها چينبلدر

 HWنياليها چيناول دوره پرورش سرعت رشد بلدر
ايب الشتر  LW (Daren & Marks, 1988; Leenstraنيز

& Pit, 1987) و از سن زان رشديمي هفتگ4تا3 بوده،
ازيبLWنياليها چيندر بلدر د باشمي HWشتر

)Knizetova et al., 1991 .(نياز محققديگريبرخ
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اليافزا الHWنيش سرعت رشد در و LWني نسبت به
طيال د14ين شاهد را در وره پرورش گزارش روز اول

ش سرعت رشديافزا. (Marks, 1978, 1990)اند كرده
ال دريگروه انتخاب شده نسبت به يها جوجهن شاهد

 ,Marks 1980; Ricklefs)ز مشاهده شده استينيگوشت

ا. (1985 ين امر منجر به انتقال نقطه عطف منحنيكه
پايرشد به سن به . (Marks, 1990)ن تر شده استيين

سنيگر انتخاب برايدعبارت  پاي وزن كمتر در تريين ن
ويش دوره رشد همراه با افزايمنجر به افزا ش وزن كمتر

 Anthony et)دباشمين باالتريانتقال نقطه عطف به سن

al., 1996) . 
ب اليها چينن بلدريدر مطالعه حاضر ، HWني سه

LW ازي داريتفاوت منع)ك جنسيبدون تفك(و شاهد
اما. دن به نقطه عطف مالحظه نشدينظر سن رس

 در نقطهيدار معني به طور HWنياليها چينبلدر
ازنيعطف سنگ ياز طرف.و شاهد بودندLWيها الينتر

اينLWنياليها چينبلدر رشدين نقطه از منحنيز در
د سبكيدار معنيبه طور  گر بودنديتر از دو گروه

)01/0<P.(عط ف به وزن بلوغ نسبت وزن بدن در نقطه
 به طور HWنياليها چينز در بلدرينيجسم
و%)LW)38نياليها چين كمتر از بلدريدار معني
 P.(et al.  Anthony>01/0(بود%)39(ن شاهديال
 HWي الينها چينگزارش كردند كه بلدر) 1991(

ال دري روزگ1/16(روز زودتر1ن شاهد حدودينسبت به
بايمقا  رشد دستيه نقطه عطف منحنب)ي روزگ17سه
اييم اين در حاليابند، الي است كه  LWنين سن در

ال د)ي روزگ5/26(9 باًين شاهد تقرينسبت به رتريروز
ا. اتفاق خواهد افتاد دريدر ن مطالعه نسبت وزن بدن
الي رشد به وزن بلوغ جسمينقطه عطف منحن ني در

HWال) درصد3/37(نيشتريب ني كمترLWنيو در
در مطالعه حاضر وزن همچنين. زان بوديم) درصد34(

اليبHWنياليها چين بلدريبلوغ جسم نيشتر از
ال و وزن نيز LWنياليها چينبلدر. بودLWنيشاهد
الي كمتريبلوغ جسم ن شاهد داشتندي نسبت به

)05/0<P.(Hyankova et al.)2001 ( گزارش كردند كه
ج( رشدياوج منحن ال)يسموزن بلوغ  در LWنيدر

بايمقا .دباشمي كمتريدار معني به طور HWسه
ا عليدر اين مطالعه سهيرغم نكه بازده الشه در هر

 نداشت، امايدار معنيگر تفاوتيكديگروه با 
 از الشهيدار معني به طور HWنياليها چينبلدر
تريسنگ بهين ويها الين نسبت  برخوردارLW شاهد
الينLWنياليها چينبلدرالشه. بودند نيز سبك تر از

 گزارش) P.( Oguz et al. )1996>05/0(شاهد بود
اليكردند كه عل  در HWنيرغم باالتر بودن وزن الشه

بايمقا ال،شاهدالين سه وي بازده الشه در هر دو هردرن
.گر مشابه بوده استيكديدو جنس با

و سي نه اين با توجه به جثه كوچك بلدرچين، ران
 به حسابآنهاي الشه پرنده از ارزشمندترين قسمت

و سينه همراه با افزايش وزن. آيند مي افزايش وزن ران
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان.دباشميالشه، مطلوب 
ي وزن دار معني به طور HWي الينها چينداد كه بلدر

و سينه بيشتري نسبت به بلدر  LWي الينها چينران
و ارتفاع ) P.(Oguz et al. )1996>05/0(دارند وزن

و همچنين وزن ران را در بلدر  HWي گروهها چينسينه
 ).P>01/0(نسبت به الين شاهد بيشتر گزارش كرده اند

طي سنتز چربيكبد ارگان اصل در.دباشميوري در
الي در مقاHWنياليها چينن مطالعه بلدريا نيسه با

LWب جين نتاياكه)P>05/0( داشتنديشتري وزن كبد
ازجيبا نتا در اين زمينهر مطالعات انجام شدهيساحاصل

 Kawahara & Saito, 1976; Maeda et)مطابقت دارد 

al., 1986) .ويدر مطالعه حاضر همبستگ  مثبت
و وزن بدن در هر سه گروهيبيدار معني ن وزن كبد

ساي، كه با نتا)P>01/0(مالحظه شد نير محققيج
 Kawahara & Saito, 1976; Maeda et)ابقت دارد مط

al., 1986).
يريگجهينت

دريك جانبه به افزاي توجه ش سرعت رشد
وي گوشتيها جوجه  منجر به بروز عوارض نامطلوب
ايا گسترده با توجه به اطالعات.ن صنعت شده استي در

ا نتيچنتوانميقين تحقيارائه شده در كهين جه گرفت
تغمدت كوتاهگرا در انتخاب وا وير الگويي منجر به  رشد

شدها چينصفات الشه در بلدر ا. خواهد نيبا توجه به
و سرعتشيمطلب كه انتخاب در جهت افزا رشد

سويافزا وين ژاپنيه بلدرچيش وزن در اي به دريژه در ران
ا در نظر گرفتنب الزم است، كار قرار داردييمراحل ابتدا

4 كه در آن عالوه بر وزنيدشاخص انتخاب اقتصا
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اييتغيهفتگ و اجزايجاد شده در الگويرات  الشهي رشد
نها چينبلدر ازي در اثر انتخاب، ز در آن لحاظ شده باشد،

اي نامطلوب ناشيبروز اثرات جانب ن گونهي از انتخاب در
. نموديريشگيپ
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