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چکیده
نیاز مورد گوشتی تامین این تعداد جوجه براي د ارد. تجاري در سال طیور قطعه ظرفیت 820 میلیون FAO آمار طبق ایران کشور
پیشنهادي نیاز مورد مواد مغذي تامین توانایی عدم و کشور هوایی و آب تنوع به توجه با د اده میشـود. پرورش مختلف سـویههاي
هدف با حاضر طرح لذا میرسـد. نظر به ضروري یکسـان شرایط تحت مختلف مقایسه سـویههاي پرورشـی، سـویههاي بولتن در
اجرا لوهمن) ،کاب و آربوراکرز هوبارد، راس، ، (آرین غربی بایجان آذر استان در پرورش مورد گوشتی سویه عملکرد شش مقایسه
به و گردید منتقل شـد ه بند ي پن به سالن و خرید اري شده ذکر سـویه شـش از گوشـتی یکروزه جوجه قطعه د 480 تعدا گردید.
پایه بر دوسطح جنس در د وم عامل سطح، شـش در سـویه پرورشـی اول عاملی،عامل دو آزمایش فاکتوریل قالب هفته در 7 مدت
تبد یل ضریب مصرفی، خوراك روزانه، وزن افزایش مطالعه شـامل مورد شـد. صفات داده پرورش تکرار با چهار تصادفی کامًال طرح
در معنیدار نبوده و صفات برخی در سـویهها تفاوت بین اینکه به توجه بود. با الشـه و صفات کارایی ضریب تلفات، درصد غذایی،
هفتگی هفت و شش پایان تا پرورش حالت شاخص تولید در دو گوشتی مورد نظر، توصیه سویه جهت لذا بوده معنیدار صفات برخی
تولید شاخص باالترین هفتگی هفت پایان د ر و سویه آرین به مربوط شش هفتگی پایان سن تولید در شاخص محاسبه شد. باالترین

آربوراکرز بود. سویه مربوط به

آذربایجان غربی و تجاري الشه، هیبرید هاي خصوصیات رشد، صفات ، جوجههاي گوشتی کلیدي: کلمات
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مقدمه
ساله هر جهان، جمعیت د رصدي 1/15 ــد رش نرخ با توجه به میانگین
میشود بینی و پیش می شود جهان افزوده جمعیت به میلیون نفر 78 تعداد
وشصت صد هفت و میلیارد ــش ش حدود به ــال2009 جمعیت جهان س در
تعد اد جمعیت این ــی اساس از نیازهاي غذا تامین ــد (8) برس نفر  میلیون
میزان یافتگی جوامع ، ــعه توس شاخصهاي ترین مهم از ــد و یکی میباش
ــرانه س مصرف میزان که بطوري ــد میباش حیوانی ــرانه پروتئین س مصرف
توسعه حال ــورهاي در ازکش بیشتر ــرفته پیش ــورهاي کش حیوانی پروتئین
مختلفی ــات حیوان پروتئین، ــزان می این تامین ــراي ب در جهان ــد. می باش
جهانی مقبولیت ــه ک ــت حیواناتی اس جمله ــود. مرغ از داده میش پرورش
همگام طیور نیز پرورش صنعت اساس همین بر دارد مصرف پرورش و براي
د ر ــت بطوري که اس بود ه خوردار بر ــمگیري رشد چش از جمعیت ــد رش با
ولی بود تن مرغ جهان حدود41 میلیون  ــت گوش تولید میزان ــال1990 س
69 به 2001 د ر سال مرغ گوشت تولید ــاالنه، درصد س 4 ــد رش به توجه با
میلیون 820 تعداد ساالنه ظرفیت با ایران کشور است. ــیده رس تن میلیون
گوشت کننده تولید بزرگترین مختلف، ــویههاي س از ــتی قطعه طیور گوش
ــتی پرورشی گوش ــویههاي عمده س .(15 ــد (7، میباش خاورمیانه در مرغ
لوهمن و ،کاب هوبارد، آربوراکرز راس، ، ــویههاي آرین س ــامل ش ایران در
شرایط حداکثر رشد، به دسترسی جهت ــویهها این س از کدام هر می باشد.
ذکر شده آنها پرورشی در بولتن که د ارند ویژهاي نیاز مدیریتی و تغذیه اي
صنعتی نیمه ــالنهاي س سویهها در این بایجان غربی آذر ــتان اس ــت. در اس
مکملهاي و ماهی ، پودر سویا کنجاله ذرت، از و اغلب میشود داده پرورش
که عمدتاً ــتفاده میشود اس خوراك تامین جهت غیره و ویتامینی ، معدنی
سن از طرفی و کنند تامین نمی توانند را آنها بولتن در احتیاجات پیشنهادي

متغیر از 42 تا60 روزگی بازار و مدیریتی ــته به شرایط بس جوجهها فروش
سویههاي الشه ــد و رش عملکرد ــه مقایس با هدف حاضر لذا طرح ــد میباش
تفکیک به و یکسان شرایط تحت آذربایجانغربی استان در پرورشی مختلف

اجرا گردید. سویه مناسب جهت معرفی هفتههاي پرورشی
، مختلف پرورشی اقتصادي سویههاي عملکرد صفات ــه مقایس مورد در
سویههاي عملکرد تحقیق ــت . در یک اس گرفته صورت متفاوتی تحقیقات
معنیداري در تفاوت نشان داد ه شد که مقایسه شد و لوهمن و آرین ،راس
و هشت هفتگی هفت پایان وزن متوسط ولی وجود دارد افزایش وزن روزانه
مختلف سویه ــه پنج مقایس مورد در دیگر تحقیق نتایج .(5) نبود معنیدار
سنین 4-0 روزانه در وزن افزایش لحاظ از معنی داري ــان داد که تفاوت نش
ــه مقایس مورد د ر که دیگر تحقیق .(13) ــتند 4-6 هفتگی نداش و هفتگی
وزن متوسط تفاوت داد که ــان نش گرفت انجام لوهمن و آرین ــویههاي س
42 روزگی د ر متوسط وزن تفاوت نبود ، ولی روزگی معنیدار 56 49 و در

.(6) معنی دار بود
روي بر همکاران (4) و شریعتمداري ــط گرفته توس انجام تحقیق نتایج
افزایش میانگین که داد نشان ایران د ر موجود ــتی گوش تجاري جوجههاي
کاب و سویه (p <0/01 ) بود معنیدار آمیختهها بین دوره هفتگی د رکل وزن
سویهها داشت. سایر به نسبت را وزن افزایش کمترین آربوراکرز بیشترین و
معنی دار بود دوره کل و ، پایانی ــد رش دوره تبدیل غذایی در ضریب تفاوت
آن باالترین و کاب سویه به مربوط تبدیل ضریب ترین پایین و (p <0/01)
نبود معنیدار در بین آمیختهها تلفات بود ولی درصد هوبارد سویه به مربوط
حالت د ر و نداشت وجود الشه صفات نظر از سویهها معنیدار بین تفاوت و

داشت. را کارایی ضریب باالترین کاب آمیخته کلی
عملکرد ــور، داخل کش د ر ــده ش انجام تحقیقات قبلی اینکه به توجه با
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Comparison growth and carcass traits of commercial broiler strains in Iran

By: Gh. Manafi azar, Member of Scientific Board in Agricultural and Natural Resource of West Azerbaijan; M. 

H Akhavan, Member of Scientific Board in Azad University – Khoy Unit; J. Amini, Member of Scientific Board in 

Agricultural and Natural Resource of West Azerbaijan; M. Fadjri, Research Expert in Agricultural and Natural 

Resource of West Azerbaijan

Based on FAO reports, Iran has 820 millions commercial poultry. Different commercial broiler chickens were reared 

for supplying this number. With reason of wide variety of country climate and farmer couldnot supply of suggested 

nutritional requirement in catalogue comparison production performance of different commercial strains is essential. 

Then in order to evaluate the production performance of six commercial broilers in west Azerbaijan this experimental 

was conducted. Four hundred and eighty birds were bought and allocated in two factorial experimental (factor one 

and two was different strains in six level and sex in two levels respectively) based on completely randomized design 

with 4 replicate for seven weeks. The performance of birds including growth rate, weight gain, feed intake, feed 

efficiency, livability and production performance index was measured. Because of difference between some traits were 

not significant and some were significant and length of rearing period is different, for conclusion and guide of broiler 

farmer production index was calculated. Arian and Arboracers chickens had highest production index for 42 and 49 

days rearing respectively.

Keywords: Broiler, Production Performance, Carcass traits, Growth traits, West Azerbaijan
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حالیکه در اند د اده قرار ــه مقایس را مورد لوهمن و راس آرین ، ــویههاي س
میشود پرورش داده شده ذکر سویههاي بر عالوه مختلفی سویههاي امروزه
واینکه متمادي سالیان طی در سویهها ژنتیکی ساختار تغییر به توجه با و
روزگی متفاوت 60 تا 42 ــرایط از ش به بسته گوشتی مرغهاي ــن فروش س
برنامه که همواره یک معتقد ند (13) همکاران و Malone میباشد و ازطرفی
مختلف ــرد آمیخته هاي عملک ــه مقایس ــی و هدف بررس با منظم و دورهاي
گوشتی سویه عملکرد شش با هدف مقایسه حاضر طرح دارد . لذا ضرورت
هوبارد، آربوراکرز، ، راس، (آرین ــی غرب بایجان آذر ــتان در اس مورد پرورش

گردید. هفته پرورشی اجرا طی هفت لوهمن) در و کاب

روشها و مواد
جوجهها تهیه الف-

کشی وزن خریداري، از پس ــتی گوش یکروزه جوجه قطعه تعداد 480
50 به 50 مساوي ــبت نس با جنست تعیین ــن، همس جوجه هاي و انتخاب
ــالن س به لوهمن  ،آربوراکرز،هوبارد و کاب آرین، ،308 ــویه هاي راس س از
منابع کشاورزي و تحقیقات مرکز ماکیان تحقیقاتی ایستگاه بند ي شده پن
در قالب هفته 7 به مدت ــد و گرد ی غربی منتقل ــتان آذربایجان اس طبیعی
پرورشی) (سویههاي سطح د ر شش اول عامل عاملی ، دو فاکتوریل آزمایش
داخل و تیمار هر براي تکرار 4 ماده) و نر و (جنس سطح دو د ر دوم (عامل و
طرح پایه بر قطعه) 480 کل (در گوشتی یکروزه جوجه قطعه 10 تکرار هر
انفرادي بال شماره ــی پرورش هفته اول ــد. در ش داده پرورش تصادفی کامًال
آزمایش شرایط کلیه پرورشی دوره طول در ــد. ش زده جوجهها تک به تک
از و روشنایی 24 ساعت هفته اول نوري . برنامه ــان بود یکس ــویهها براي س
برنامه بود . ــی خاموش ــاعت س 1 ــنایی و روش ــاعت س 23 بعد به دوم هفته
استان د امپزشکی شبکه شده توسط برنامه توصیه اساس بر ــیون واکسیناس
روز در ــراد گ ــانتی س درجه 31 از نیز ــالن گردید. درجه حرارت س ــال اعم
ــانتی گراد ادامه تا 19 درجه س روز یک درجه هر 3 کاهش با و ــروع ش اول

یافت.
غذایی جیرههاي ب-

جیره ــه س در منطقه،  ــتفاد ه اس مورد مواد غذایی آنالیز ازتهیه و پس
احتیاجات طیور جدول بر اساس پایانی و ، رشد آغازین مراحل غذایی براي
شماره جدول در دهند ه تشکیل خوراکی مواد نسبت که گردید تنظیم (16)
هفته در است. شده ارائه دو شماره جدول در جیرهها ــیمیایی آنالیزش یک و
جیره از ــم شش و پنجم چهارم ، هفته د ر ، جیره آغازین از ــوم س اول، دوم و

گرد ید. استفاد ه پایانی جیره از هفتم هفته د ر و رشد

جمع آوري اطالعات ج-
میزان ــده، ش خوراك داد ه اطالعات میزان ثبت براي برگه جداگانه یک
ــماره جوجه ش ، تلفات ،تعداد مصرفی ــوراك ،میزان خ باقیمانده ــوراك خ
خوراك ــزان می گردید. پن نصب هر غیره براي و ــالن س دماي ــده، ش تلف
در دانخوريها ــتها حد اش از بیش ــد ار مق به و ثبت توزین از ــس ــه پ روزان
توزین و آوري جمع یکبار روز سه هر باقیمانده د ان مقدار و ــد می ش ریخته
اول هفته دو در ــرادي، انف صورت به هفته هر پایان در ــا میگردید.جوجهه
ــی کش وزن دار ترازوي عقربه با د وم ــه هفت از بعد و دیجیتالی ــرازوي ت ــا ب
هر از قطعه تعداد 4 ــی کش وزن از پس و هفتم هفته پایان در ــد ند . میش

متشکله٪ پایانیرشدآغازیناجزاء

62/5462/3858/20ذرت

سویا 31/9025/0017/94کنجاله

1/771/622/15پودر ماهی

گندم 0/803/5-سبوس

7/0015/5-گندم

فسفات کلسیم 1/681/140/86دي

صدف 1/071/231/11پودر

0/440/30/22نمک

ویتامینه 0/250/250/25مکمل

معدنی 0/250/250/25مکمل

متیونین ال 0/10/030/02دي

شیمیایی پایانیرشدآغازینترکیب

پروتئین به انرژي 139160178نسبت

(kcal / kg) متابولیسم قابل 285529182953انرژي

( درصد ) خام 20/5418/2516/48پروتئین

( (درصد 2/722/852/95چربی

( درصد ) خام 3/63/433/40الیاف

( د رصد ) 10/90/80کلسیم

( درصد ) کل 0/710/600/56فسفر

( قابل جذب (درصد 0/450/340/30فسفر

( د رصد ) 0/2000/140/12سد یم

( درصد ) 1/110/940/81لیزین

( درصد ) 0/440/340/30متیونین

کبد، ،قلب، ،گرد ن پشت ،ران، ــینه س بال، پا، سر، وبه قطعات ــتار گروه کش
الشه وزن الشه گردید. تفکیک و احشاء امعاء داخلی، چربی شش، سنگدان،

شد . گیري اندازه الشه مختلف قطعات درصد و وزن و

اطالعات آماري آنالیز د-
وزن مصرفی، افزایش ــوراك نظیر میزان خ ــده ش آوري جمع اطالعات

جیرهها د هنده تشکیل خوراکی مواد نسبت -1 جدول

آنالیزشیمیایی جیرهها جدول2- 

... الشه و رشد صفات مقایسه
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روزانه بصورت ــات تلف میزان نظیر اطالعات برخی و ــی بصورت هفتگ ــدن ب
دو فاکتوریل قالب آزمایش در آمد ه ــت د اده هاي بدس بود. ــده ش یادداشت
تجزیه آماري زیر ــدل م ــتفاده از با اس تصادفی طرح کامًال پایه بر و ــی عامل
شد. مقایسه دانکن اي دامنه چند آزمون از استفاده با میانگینها و گردید

Yijk=µ +Gi+Sj+GSij+eijk

ــویههاي س اثر Gi کل، میانگین µ ــاهد ه، مش هر مقد ار Yijkمدل این در
اثر  eijk ــویه و س GSij اثر متقابل جنس و اثر جنس ، Sj ، ــی پرورش مختلف

میباشد. آزمایشی خطاي

و نتایج بحث
فقط  ــت و ــده اس ارائه نش جداگانه صورت جنس به اثر ــراي ب ــج  نتای
و میانگین شده است، ارائه مورد بررسی صفات براي جنس بودن اثر معنیدار
جدول پرورشی در مختلف سویههاي براي مطالعه مورد معیار صفات خطاي

است. شده ارائه سه شماره

وزن بدن افزایش الف -
تمامیهفتههاي در آمیختهها بین روزانه وزن افزایش میانگین ــاوت تف
ــویه س در کل دوره .(p<0 /01) بود معنیدار پنجم غیر از هفته به ــی پرورش
بودند. را دارا روزانه وزن افزایش کمترین راس ــویه و س ــترین بیش آربواکرز
شهر بابک مراد ي گزارشات با وزن افزایش صفت درباره آمده ــت بدس نتایج

پژوهشهاي  نتایج با ولی د ارد مطابقت (1) ــی داراب اکبر و ،(5) ــکاران هم و
مطابقت و همکاران (9) Jackson و نیز (17) و همکاران Scott ،(6)ورمقانی
باشد اختالفها این د الیل از یکی غذایی جیره هاي د ر تفاوت شاید که ندارد
اختالف بوده، یکسان سویه شش هر براي آزمایش ــرایط ش اینکه به توجه با
سویهها ژنوتیپ علت تفاوت به میتواند احتماالً بد ن وزن افزایش در سویهها

باشد.
پرورشی پایان هفتههاي در وزن ب-

ــود نب ــی دار معن دوم  و ــه اول هفت ــان پای در ــس جن وزن دو ــاوت تف
هفتم و ــم شش پنجم، چهارم، ــوم، هفتههاي س ــان پای در ــی ول (p>0/05)
بین ــی پرورش هفتههاي تمام پایان در وزن تفاوت .(p>0/01) بود معنید ار
سویه ــم شش هفته پایان د ر و (p بود ( 0/01< معنیدار مختلف ــویههاي س
نتایج این با ــتند که داش را وزن کمترین راس سویه و ــترین بیش آربوراکرز

روزانه مطابقت دارد. از افزایش وزن حاصل

تبدیل غذا - ضریب ج
تمامیهفتههاي د ر ــف مختل ــویههاي س بین غذا تبدیل ضریب تفاوت
و آرین و سویههاي کمترین راس سویه و (p <0/01) معنیدار بود پرورشی

. داشتند را غذا تبدیل ضریب بیشترین کاب
ــن افزایش س با ــد که می ده ــان نش ــی نتایج عملکرد پرورش ــی بررس
کاهش روزانه وزن افزایش بعد میزان به پنجم هفته از ــتی گوش جوجههاي
به این مییابد که ــش افزای غذایی تبدیل ضریب میزان همچنین و ــد مییاب
نگهداري نیاز تامین جهت ــتر بیش مصرفی ،غذاي جثه ــدن ش بزرگ دلیل
ــته ــد آهس رش ــرعت س اینکه از هفته پنجم به بعد به توجه با و ــد میباش
کاهش تولید ــه ــبی اد ام نس به بعد مزیت ــم شش هفته بنابراین از میگرد د

مییابد.

جوجههاي ــوگ در کاتال ــده رقمهاي ارائه ش با ــده آم ــت به دس نتایج
به دلیل این میباشدکه متفاوت کننده تولید ــرکتهاي توسط ش ــی پرورش
میتواند شده توسط شرکتها ارائه شرایط آزمایش حاضر با ــرایط ش تفاوت

باشد.
ماند گاري - د

با ژنتیکی ــاي گروه ه ــازش س قد رت بیانگر جوجهها ماندگاري ــد د رص
تجارتی ــور طی پرورش مهمیدر ــل عام اقتصادي لحاظ از و ــت اس ــط محی
چهار شماره جد ول در ــی پرورش مختلف سویههاي تلفات میزان ــد. میباش
درصد  ماند گاري براي ، دوره کل د ر حاصله نتایج براساس است.  ارائه شده
کاب بیشترین درصد ــویه س ولی نبود معنید ار تفاوت ، و یکسان ــویهها س
،(4) همکاران شریعتمداري و نتایج با آمد ه دست به داشت. نتایج را تلفات
(3)، مرادي ــري زه ــات گزارش ولی دارد (6) مطابقت همکاران و ــی ورمقان
ذکر تلفات درصد ــاظ لح از ــویهها س معنیداري بین تفاوت همکاران(5) و

کردهاند.
درصد حدود 3-4 تجارتی سطح در گوشتی جوجههاي استاندارد تلفات
مختلف بیماریهاي با رابطه ــرایط کنونی ایران در ش به توجه با ــد اما میباش
باالتري به رقم و نموده تغییر ــبت این نس حاد … ــل نیوکاس مثل گامبورو و
بازدهی ــزان می کاهش و ــدگاري مان درصد کاهش باعث ــود خ ــیده که رس
در صنعت ــن ای به اقتصادي ــرر ض میلیونها ریال ــت و اس ــده اقتصادي ش
ــات مؤثر تلف میزان در ــه ک عواملی از ــت. اس ــی وارد نموده کنون ــت وضعی
تغذیهاي، ــالالت ــترسها، اخت اس عفونی، بیماریهاي ــه ب میتوان ــد میباش

اشاره نمود. فیزیولوژیکی ژنتیکی و

الشه خصوصیات و-
به شده نیز تفکیک صورت به گوشتی جوجه هاي ــه الش اینکه به توجه با
برخوردار اي اهمیت ویژه از ــه الش تفاوتهاي اجزاي ــد بررسی میرس فروش
ــویهها س بین ــت پش بال و د رصد تفاوت که ــان داد نش نتایج آنالیز ــت. اس
سویۀ و آرین کمترین ــویۀ ــت، س درصد پش لحاظ از .(p<0/05) معنی دار بود
آرین سویۀ بال، درصد لحاظ از بقیه و نیز به ــبت نس را مقدار ــترین بیش راس
بودند. د ارا ــویهها دیگر س به نسبت را کاب بیشترین مقدار ــویۀ س و کمترین
(11) Summers و Leeson ،(1) ــی داراب و ــر اکب پژوهش هاي نتایج با ــن ای
اصلی قطعات بین معنی داري تفاوت دارد. مطابقت (10) همکاران و Leeson

با که مختلف مشاهده نگردید سویههاي در الشه به نسبت ران و سینه یعنی
بین چربی معنیداري تفاوت دارد. مطابقت (4) همکاران و نتایج شریعتمداري
و شریعتمداري نتایج با که نگردید مشاهده مختلف سویههاي بطنی محوطه
الزم داشت مطابقت (6) نتایج ورمقانی ولی با ند اشت، مطابقت (4) همکاران
عوامل محیطی تحت تاثیر زیاد مقدار به بطنی چربی محوطه که ذکر است به
چربی که د اشتند اظهار (14) همکاران و Merkley میگیرد . قرار تغذیه نظیر
تحت خود آنها ــات آزمایش تکرار در حتی مختلف ــویههاي س بطنی محوطه

خواهد بود. متفاوت یکسان شرایط محیطی

کلی گیري نتیجه
د ر نبود و صفات معنیدار برخی د ر سویهها تفاوت بین اینکه به توجه با
کشتار مورد سن گیري در اینکه تصمیم است و صفات معنیدار بوده برخی
بازار د ر ــرغ م محیط، قیمت د ماي ، ــال س فصل چون متعددي ــه عوامل ب
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سویه هاي مختلف گوشتی د ر مطالعه مورد صفات برخی معیار خطاي و میانگینها مقایسه - جدول شماره 3

می باشد تفاوت معنیدار نشانگر هر سطر در متفاوت حروف

... الشه و رشد صفات مقایسه
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پرورشی آربواکرزهوباردلوهمنراسآرینکابسویه

2/8a4±1/9a2±1/2a3±1/2a2±1/2a2±1/2a±5درصد تلفات

چربی محوطه بطنیپشتپاسربالگردنرانسینهتیمار

28/6aکاب ±0/628/5a ±0/63/6a ±0/0811/4b ±0/43/5a ±0/65/3a ±0/120/1b ±0/52/5a ±0/4

26/0aآرین ±2/726/1a ±2/83/1a ±0/39/5a ±0/93/5a ±2/74/9a ±0/516/6a ±0/63/4a ±0/4

27/7aراس ±0/928/8a ±0/413/4a ±0/210/9a b ±0/33/5a ±0/95/2a ±0/220/4b ±0/92/9a ±0/4

28/8aلوهمن ±0/628/2a ±053/6a ±0/110/2a b ±0/23/6a ±0/65/4a ±0/218/7a b ±0/43/4a ±0/4

29/1aهوبارد ±0/927/9a ±0/63/2a ±0/110/8a b ±0/23/4a ±0/95/6a ±0/319/6b ±0/52/9a ±0/2

28/5aآربوراکرز ±1/228/1a ±0/43/4a ±0/310/8a b ±0/33/3a ±0/25/2a ±0/319/9b ±0/53/3a ±0/4

معنیداري nsnsns0/05nsns0/05nsسطح

سن پرورشی آربوراکرزهوباردلوهمنراسآرینکابسویه

روزگی 42

420470428426455460نر

528565564599595623ماده

مخلوط 398460417431433456گله

روزگی 49

377450406436410452نر

475528526579520575ماده

مخلوط 502547545589558599گله

سن 49 روزگی تا پرورشی مختلف هاي سویه تلفات درصد جدول 4 ـ

حسب د رصد) (بر ژنتیکی گروه حسب بر الشه مختلف معیار صفات خطاي و میانگین - 5 جدول

جنس به تفکیک هفتگی هفت و شش پایان پرورشی در هاي سویه تولید - شاخص جدول6
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شاخص از نظر، مورد گوشتی ــویه س توصیه جهت لذا دارد. ــتگی بس غیره و
گردید ــتفاد ه و49 روزگی اس روزگی 42 ــن س تا پرورش حالت د و در تولید
هر میباشد. ــتی گوش جوجه عملکرد پرورش دهندة ــان نش شاخص تولید
گله میباشد. بهتر عملکرد ــان دهنده باشد نش تولید بزرگتر شاخص چقدر
تمامیفاکتورهاي میشود که محاسبه یک فرمول شماره از تولید ــاخص ش

است. شده منظور فرمول در مؤثر و مهم

میانگین وزن  × د رصد  ماند گاري  فرمول-1       
                                          =  شاخص تولید 

روز پرورش × ضریب تبد یل 10×تعداد                    
                       

شاخص باالترین میگردد،  مشاهده شش شماره در جدول که همانطور
49 ــن س تا و آرین ــویه س به مربوط مخلوط 42 روزگی گله ــن تولید تا س
42 ــن س پرورش تا صورت در لذا بود آربوراکرز ــویه س به مربوط ــی روزگ
با پرورش جهت ــویه آربوراکرز س روزگی 49 ــن س و تا آرین ــویه س روزگی
نتایج میشود. توصیه روشها مواد و قسمت در ــده ذکر ش مد یریت شرایط
بابک ــهر ش مراد ي ،(4) همکاران و ــریعتمداري ش نتایج آمده با ــت د س به
در تفاوت دلیل ــه ب تفاوت می تواند که این ندارد ــت مطابق (5) ــکاران هم و
روزهاي ــداد تع غذا و تبد یل ضریب ــژه ــاخص تولید بوی ش در موثر ــل عوام

پرورشی باشد.
بستگی گوشتی بروز حداکثر توان تولیدي جوجه هاي اینکه به توجه با
نتایج ــه مقایس لذا د ارد مصرفی غذاي جیره ترکیبات و ــرایط محیطی ش به
صرفاً صورت میگیرد مختلف ــویه هاي س ــه مقایس زمینه، در که تحقیقاتی
همکاران و Merkley د ارد. کاربرد نتایج مطابقت عدم یا و مطابقت جهت در
عملکرد ــی ارزیاب مقاالت ــه اند که مقایس نمود ه ــاره اش نکته این ــه ب (14)
ــی، آزمایش ــاختار س در کمیموجود تفاوت خاطر ــه مختلف ب ــویههاي س
ــات آزمایش انجام لذا ــد. نمیباش مقدور محیطی ــرایط ش و تغذیه مدیریت،

موثر باشد. میتواند شرکتها پیشنهادي مدیریتی شرایط تکمیلی تحت

استفاده مورد منابع
در اقتصاد ي صفات اصلی و ژنتیکی ــه مقایس 1368؛ دارابی. ، و ق م ،ك اکبر، - 1
شماره3و4 ،جلد20. ــاورزي کش علوم مجله گوشتی جوجههاي تجاري ــه گروه س

ص44-54.
حاصل گوشتی عملکرد هیبرید هاي بررسی الف. 1375؛ ، کوهرنگ ــتی بهش - 2
تجاري هیبرید هاي ــه ب آنها ــه و مقایس تحقیقات دامپروري ــه مؤسس الینهاي از
ــگاه آزاد د انش دامپروري ــد ارش ــی کارشناس پایاننامه ایران. ــور کش د ر موجود

کرج. اسالمیواحد
تهران . دانشگاه انتشارات . نهم طیور . چاپ پرورش اصول 1372؛ م. ، زهري - 3

عملکرد  ــه .1384؛ مقایس الهیان ، لطف رضایی وه ، ج ، م ، ف.، ــریعتمداري ش - 4

ــازندگی س و ــی پژوهش مجله ــتی. گوش جوجه تجارتی آمیختههاي تولیدي صفات
.67 شماره

صفات عملکرد ــه 1380؛ مقایس م. زاغري، و ا عریانی، م .، بابک، ــهر ش مرادي - 5
شماره سازندگی و پژوهشی مجله . ایران موجود در ــتی اقتصادي آمیختههاي گوش

. 50
جوجههاي ــاري تج هیبرید ــه س تولیدي توان ارزیابی 1377؛ ص. ــی، ورمقان - 6
ــکده . دانش دامپروري ــد ارش ــی نامه کارشناس پایان ــران. ای در ــود موج ــتی گوش

. مدرس تربیت دانشگاه کشاورزي،
7- Food and Agriculture Organization. 2002; Statistics: Capture 

Production and Aquaculture Production (various years).

8- International Data Base. 2002; Us genus bureau.www.Gensus.gov 

/ipc/www/ worldpop.htm

9- Jackson, S ; J,D, Summers and S, Leeson. 1982; Effect of 

dietary protein and energy on broiler carcass composition and 

efficiency of nutrient utilization. Poultry Science. 61:2224- 

2231.

10- Leeson , S; J,D, Summers and L, J, caston. 1991; Diet dilution 

and compensatory growth in broilers. Poultry Science. 70: 867-

873. 

11- Leeson, S and J,D, Summers. 1991; Commercial poultry 

nutrition. Guelph Ontario. pp: 150 – 160.

12- Lei, S and  G, Vanbeek . 1997; Influence of activity and 

dietary energy on broiler performance carcass yield and sensory 

quality. British Poultry Science.  38: 183- 189.

13-  Malone, G, W and G, W, Chalopka. 1979; Evaluation of 

five commercial broilers crosses 1. Growing – out performance.  

Poultry Science. 58: 509- 515. 

14- Merkley,J,W; G, W, Chaloupka; G, W, Malone and Littlefield, 

L,H. 1980; Evaluation of five commercial broiler crosses,:

2.Growth performance. Poultry Science. 59:1755-1764.

15- Mirzaei, F. 2005; Furture of agriculture in Iran, case study: 

Livestock & poultry products. http://siteresources.worldbank.org/

INTRAD/Resources/agriIran.doc 

16- National Research council. 1979; Nutrient requirement of 

poultry. Printed by national academy press.

17- Scott, M,L; M,C, Nesheim and R, J, Young. 1982; 

Nutrition of the chickens. 3 rd ed. Scotte and Associates, 

Ithaca, New York. 

... الشه و رشد صفات مقایسه


