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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۶۸

شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۴

۶۹

                    

پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان 

مقايسه عملكرد صفات توليدي 
آميخته هاي  تجارتي جوجه گوشتي

چكيده
به منظور بررسي عملكرد شش آميخته تجارتي موجود در ايران (راس، آربورايكرز، كاب، لوهمن، هوبارد و آرين) آزمايشي در قالب 
طرح كامًال تصادفي با ۴ تكرار و ۲۰ مشـاهده در هر تكرار به مدت ۴۲ روز در شـرايط پرورشـي مشابه و يکسان (جوجه يك روزه از 
مادران همسن، تغذيه و مديريت پرورش يكسان) اجرا شد. صفات مورد مطالعه شامل افزايش وزن، خوراك مصرفي، ضريب تبديل 
غذايي، درصد تلفات و ضريب كارائي توليد به صورت دوره اي و متوسط افزايش وزن زنده و ضريب تبديل در هفتة ۱ تا ۶ بود. نتايج 
 .( p <۰ /۰۱ ) تجزيه و تحليل آماري صفات مورد بررسـي نشـان داد كه ميانگين افزايش وزن هفتگي كل دوره بين آميخته ها معني دار بود
افزايش وزن آميخته كاب نسـبت به ديگر آميخته ها باالتر بود در حالي كه آربوراکر داراي پائين ترين وزن در پايان دوران پرورشـي 
داشـت. ميانگين خوراك مصرفي در كل دوره درسـطح ( p <۰ /۰۵ ) معني دار بود، آميخته راس پائين ترين و هوبارد داراي باالترين 
سـطح خوراك مصرفي نسـبت به ديگرآميخته ها بودند . ضريب تبديل غذايي در دوره هاي رشـد، پاياني و كل دوره معني دار بود 
( p <۰ /۰۱ ). ضريب تبديل غذايي درآميخته کاب بهتر و هوبارد باالتر نسـبت به ديگرآميخته ها بود. درصد تلفات در بين آميخته ها 
معني دار نبود. ضريب كارائي توليد كه نسـبتًا يك شـاخص ارزيابي جامع تري (در برگيرنده اكثر شـاخص هاي  مهم توليد عملكرد) 
مي باشد در آميخته كاب باالتر از ساير آميخته ها بوده است. بررسي روند سرعت رشد (افزايش وزن هفتگي) و ضريب تبديل تمامي  
آميخته ها نشان داد كه ادامه رشد از ۶ هفتگي به بعد داراي مزيت نسبي كمتري مي باشد .  ارزيابي كيفيت الشه نشان داد كه تفاوت 
معني داري بين نسـبت الشـه (به كل وزن زنده قبل از كشتار) و اندام اصلي تشـكيل دهنده الشه (نسبت سينه و ران به كل الشه) 
در آميخته هاي مختلف وجود نداشـت. درصد چربي حفره بطني در آميخته راس كمتر و در آميخته لوهمن بيشـتر از ساير آميخته 
بود. ارزيابي شيميائي الشه نشان داد كه آميخته هوبارد داراي كمترين سطح درصد چربي و بيشترين سطح درصد پروتئين در بين 
آميخته ها مي باشـد. در ضمن آميخته آربورايكرز داراي بيشـترين سطح درصد چربي و آميخته راس داراي پائين ترين سطح درصد 

پروتئين در الشه مي باشند. 

كلمات كليدي : جوجه هاي گوشتي، آميختة تجارتي، ضريب تبديل غذايي ، تلفات، خصوصيات الشه و تركيب شيميايي الشه.
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Comparing production traits performances of Commercial broiler Chickens in Iran
By:Shariatmadari, F.Associate Professor of Tarbiat Modarres University(Correspondence Author), J. Rezaie.MSc 
Student of Animal Science Department, Agricultural College, Tarbiat Modarres University. Tehran. Iran ., and H. 
Lotfollahian.Animal Research Institute- Ministry of Agricultural Jahad. Karaj. Iran. 
In order to evaluate the production performance of six hybrids broiler (Arborakers, Aryan, Cub, Hubbard, Lohaman 
and Ross) an experiment was conducted. Four hundred and eighty birds were allocated in a completely randomized 
design with 4 replicates and 20 birds per replicate from day old to 42 days of age. The performances of birds including 
growth rate, weight gain, food intake, feed efficiency, livability and production efficiency ratios were measured during 
the production period in order to compare the hybrids. Statistical analysis of performances criteria showed that there 
was significant differences in weekly weight gain among hybrids (p < 0.01), the weight of Cubs were higher than 
others by the end of 42 days of experimental periods while Hubbard had the lowest weight gain. Birds also differed 
significantly in the amount of food intake (p < 0.05), Ross had the lowest food intake and Cub had the highest intake. 
Since the weight gain was not similar and proportional to food intake, the hybrids also differed significantly in their 
feed efficiency ratio (p < 0.01). Cub had the lowest feed efficiency ratio while Lohman had the highest. There were no 
significant differences in livability ratio among the hybrids. The production efficiency ratio, a criteria that is relatively 
better indicator of performances (consisting of most performance and production criteria) was highest for Luhman, 
Weekly growth rate ratio and feed efficiency of all hybrids declined after 5th weeks indicating that there is relatively 
lower profit margin after 42 days of age. There were no significant differences in carcass ratio (to live body weight at 
the end of experiment), breast and leg ratio (to carcass weight) among hybrids examined. The abdominal fat percentage 
was lowest for Ross and highest for Lohman. Chemical analysis of carcass showed that Hubbard had the lowest fat 
percentage and highest protein content. Arborakers on the other hand, had the highest fat content while Ross had the 
lowest protein content in its carcass.

Keywords: B, oilers, Commercial broiler, FCR, Mortality

مقدمه
دهه دو دوره پرورش در وكاهش سرعت رشد افزايش موجب گوشتي جوجههاي نژاد اصالح و تغذيه امر در حاصله پيشرفت هاي
.(۲۰) است كاهش يافته ۲۰۰۰ روز در دهه ۴۰ به ۱۹۷۰ دهه اوايل در روز ۷۰ از آنها كه سن كشتار گونهاي است به گرديده گذشته
متفاوتي توليد و گوشتي) (جوجه هاي تجاري آميختههاي مختلف، الينهاي بين تالقي از استفاده با مرغهاي گوشتي نژاد اصالح در

. (۱۸) مي باشند متفاوتي توانائيهاي داراي مختلف آميختههاي مي گردد. عرضه به بازار
طبق و خاص شرايط تحت مختلف آميختههاي كننده توليد ــركتهاي ش سوي منتشره از در بولتن هاي ــده ش ارائه عملكردهاي
متفاوت شركتها ساير العمل با دستور بعضًا است كه آمده بدست مذكور شركتهاي دما ) تغذيه، (برنامه نوري، تراكم، العمل دستور
الزم توجه چنداني نمينمايند. مختلف ــركتهاي ش موجود در برنامههاي تفاوتهاي به دهندگان پرورش عمومًا همچنين . ــد مي باش
عملكرد و مقايسه قرار گيرد. بررسي مورد مشابه شرايط در مختلف آميخته هاي عملكرد چگونگي آزمايشاتي مقايسهاي انجام با است
ميتوان كه گرفته است، صورت زمينه اين در متعددي تحقيقات .(۱۴) ميگيرد صورت آمريكا در ۱۹۴۸ سال مختلف از آميختههاي
(۱۸) همكاران و Souza و همكاران (۶) Becker و ــات آزمايش از حاصله گزارش هاي زمينه به اين در موجود اطالعات ــن آخري ــراي ب
گرديد، كه انجام (۲) عرياني و همكاران (۳) و ورمقاني ،(۱) ودارابي اكبر تحقيقات ايران در نمود(۱۷،۱۰،۴) . محققان اشاره ديگر و
در حاضر حال در آميختهها ــاير س حضور به توجه با ــت. گرفته اس لوهمن موزد ارزيابي قرار راس و آرين، آميختههاي عملکرد عمومًا
همكاران (۱۳) و Melon گردد. انجام ايران در متداول پرورشي شرايط تحت مذكور آميختههاي بين مقايسهاي تا مي نمايد الزم ايران
عملكرد ــه مقايس ــي و بررس منظور به منظم و دورهاي برنامه يك بايد همواره كه معتقدند و ــته مهم اصرار داش اين انجام ضرورت بر

. گيرد صورت مختلف آميخته هاي
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و روشها مواد
راس، مادر ــرغ گلهم ــش ش از وزن هم تخممرغ نطفهدار ــدادي تع
ــنديكاي س ــط توس ــن همس آرين و هوبارد لوهمن، آربورايكرز، كاب،
پس . گرديد تفريخ ــراط يكسان ش تحت و آوري جمع يك روزه جوجه
مذكور آميختههاي از ۴۸۰ جوجه يكروزه تعداد سالن سازي آماده از
هر جوجه در ۲۰ ــداد تع به (۲/۵*۲) باكس ــي در ۲۴ تصادف طور ــه ب
۶ آزمايش دوره شدند. طول توزيع ماده) قطعه و ۱۰ نر قطعه ۱۰) باكس
غذائي جيرههاي از بود. به صورت آزاد خوراك و آب مصرف بود. هفته
رشد و ( ۲۱ روزگي تا ۱) مراحل آغارين در سويا ذرت و ــاس اس كه بر
و ۲۳ ترتيب به انرژي و ۳۲۰۰ كيلو كالري حاوي روزگي) و ۴۲ تا ۲۲)

.(۱ (جدول شد بود استفاده تشكيل گرديده پروتئين درصد ۲۰
هفتهاي ، سپس بود گراد درجه سانتي ۳۱ اول در هفته سالن دماي
سانتي گراد رسيد. تا به دماي ثابت ۱۸ درجه شد داده درجه كاهش ۲
۱ ساعت و ۲۳ ساعت نور ــنايي روش و برنامه درصد ۵۵ ــالن س رطوبت

. تاريكي بود
واحد ــنگي هر گرس ــاعت س پس از ۲ مرغها هفته ــر ه ــان پاي در
واحد هر هفتگي وزن ــش توزين و افزاي ــي گروه صورت به ــي آزمايش
ــيم تقس دوره و ابتداي آن انتها و تفاضل وزن دوره از در هر ــي آزمايش
ــيم از تقس غذايي تبديل ضريب مصرفي، خوراك ، مرغ ــداد روز تع بر
ــبت نس دوره هر تلفات درصد ، ــرغ روز م ــاس اس مصرفي بر ــوراك خ
شاخص شد. و محاسبه اندازهگيري اوليه تعداد شده به تلف جوجههاي

گرديد زير محاسبه فرمول توليد از كارائي

* ميانگين وزن زنده درصد ماندگاري   
-------------------------------- = توليد كارائي شاخص
غذائي تبديل * ضريب روزهاي پرورش تعداد  

دوره پايان در ــه، الش دهنده ــكيل تش اجزا و كيفيت ارزيابي براي
هر از جنس از هر قطعه ۴) تكرار ــر ه از خروس و ۱ مرغ ۱ ــي آزمايش
تركيبات تعيين ــور به منظ AOACاز روش ــدند. ش ــتار كش آميخته)

.(۵) شد استفاده شيميائي الشه
گوشتي جوجههاي اثرآميخته بر عملكرد ــدن ــخص ش مش جهت
كامًال طرح ــاس اس صفت بر هر به ــده مربوط ش ــبه محاس ركورد هاي
و تحليل موردتجزيه SAS نرم افزار ــر و از مدل زي ــتفاده اس با تصادفي
دامنه آزمون چند از استفاده با نيز ميانگينها .(۱۹) قرار گرفت آماري

شد. مقايسه دانكن
yij = mµ +si +eij

آزمايش در مشاهده هر = yij
كل ميانگين = mµ

( آميخته تجارتي ۶ شامل ) اثر تيمار = Si
آزمايشي واحد اشتباه در اثر = eij

بحث نتايج و
شده شناخته تفاوتهاي ايران، و ــي در پرورش ــرايط ش به توجه با
خودداري جداگانه ــورت بهص نتايج ارائه از ــاده، م و نر جنس دو ــن بي

بعضًا و نموده، اشغال زيادي را بر اساس جنس، فضاي ارائه دادهها بهعالوه ميگردد.
نمي دهد. (مخلوط) عملكرد كلي گله از شفافي تصوير

ضريب مصرفي، خوراك وزن، افزايش ــامل ش به عملكرد مربوط ــاي ميانگينه
است شده ارائه ۲ در جدول توليد و كارائي تلفات غذايي، تبديل

.(p < ۰/۰۵) بود معنيدار پرورشي دوران در آميخته ها بين وزن افزايش : رشد
وزن پائينترين داراي هوبارد و آربورايکرز و وزن افزايش باالترين داراي كاب آميخته
پرورشي طول تمام در كاب آميختهها چون از بودند. بعضي ــي دوره پرورش در پايان
داراي هفتگي) ــه (س در ابتدا راس آميخته در حاليكه ــد بودن ــتري بيش وزن داراي
وزن هوبارد داراي ــرزو آربورايک به ــبت نس پايان دوره در ليكن وزن بوده ــن پائينتري
محيط تاثير ژنوتيپ, تحت كه كمياست صفت يك طيور در گرديد. رشد ــتري بيش
محيطي ــرايط بودن ش ثابت به توجه با .(۱۰) ميگيرد قرار جيره غذائي محتويات و
محيط و ژنوتيپ متقابل اثر آميخته و نوع به را اختالفات موجود مي توان تغذيهاي و

داد. نسبت
است. ــده داده ش ــان نش ۱ نمودار در هفتگي ــد رش ــرعت) (س روند چگونگي
وزن داراي افزايش دوران ابتدائي در ميشود آميختههائي كه که مشاهده همانگونه

رشد جيره آغازين جيره دهنده تشكيل مواد

۵۸/۳ ۵۸/۴ ذرت
۲۳/۸ ۲۷/۹ سويا كنجاله
۹/۴ ۴/۶ گندم
۲/۸ ۴/۶ ماهي پودر
۱/۸۸ ۱/۸ مالس
۱/۸۸ ۰/۹ چربي
۰/۹۴ ۰/۹ صدف
۰/۴۷ ۰/۴۵ مكمل
۰/۲۶ ۰/۲۵ نمك

۰/۰۹۵ ۰/۰۹۴ متبولين DL
۰/۰۹۶ ۰/۰۹۴ ليزين
۱۰۰ ۱۰۰ جمع

۳۲۰۰ ۳۲۰۰
متابوليسمي كيلو انرژي

گرم بر كيلو كالري

۲۰ ۲۳ خام پروتئين
۰/۶۵ ۰/۷۴ كلسيم
۰/۲۱ ۰/۲۷ دسترس قابل فسفر
۰/۱۴ ۰/۱۶ سديم
۰/۱۵ ۰/۱۷ كلر
۳/۲۶ ۳/۵ خام الياف
۱/۰۹ ۱/۲۸ ليزين
۰/۴۳ ۰/۴۷ متيونين
۰/۶ ۰/۶۵ سيستئن متيونين+

(NRC,۱۹۹۴ اساس (بر آزمايشي جيرههاي ۱-تركيب جدول

توليدي... صفات عملكرد مقايسه
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ــي داراي در پايان دوران پرورش بودند ــتري بيش
عملكرد هرچند بودند. پائينتري ــد رش ــرعت س
ــت اس برخوردار ويژهاي اهميت از آميخته ــي كل
ــرعت س بيانگر روند كه نوع نمودارها اين ــن ليك
ــاياني در انتخاب ــك ش كم تنها نه ــت اس ــد رش
ــن س در تعيين بلكه مي نمايد مورد نياز آميخته
باشد. همانگونه آفرين نقش نيز ميتواند ــتار كش
آخر هفته ــود در مالحظه ميش ۱ در نمودار ــه ك
گذشته نسبت به كمتري ــد رش ميزان آميختهها
ضريب تبديل بخش در كه همانگونه ــتند و داش
ادامه كه ميرسد شد به نظر خواهد ــاره اش به آن
مزيت نسبي از از ۶ هفتگي بيش دوران پرورشي
در تصميمگيري البته ــد. باش برخوردار پائين تري
ديگري چون به عوامل متعدد ــتار كش سن مورد
و در بازار مرغ محيط، قيمت ــال، دماي س فصل

دارد. بستگي غيره
مصرفي ــن خوراك ميانگي مصرفي: خوراك
(p<۰ /۰۵) معنيداري اختالف آميختهها دربين
مصرفي آميخته خوراك مقدار ــان ميدهد. را نش
كمتر آربوراکرز و راس و ــتر بيش لوهمن و هوبارد

بود.. آميختهها ساير از
تبديل بر ضريب آميخته تبديل: نوع ضريب
ضريب بهترين . (p<۰/۰۵) داشت معنيداري اثر
به مربوط آن باالترين و کاب ــه آميخت به تبديل
ضريب تغيير ــد رون بود. آرين هوبارد و ــه آميخت
شده ارائه ــي در نمودار ۲ طول پرورش در تبديل
جثه، شدن دليل بزرگ به ــن س با افزايش است.
نگهداري نياز تامين جهت ــتر مصرفي بيش غذاي
تبديل ــه ضريب نتيج در و ــود ميش بهكارگرفته
دوره پايان در ــن ــش مي يابد. وليك افزاي همواره
آنجائي كه روند سرعت از ــم) شش تا پنجم (هفته
ضريب افزايش ــود ميش ــته آهس ــد تدريجًا رش
ششم هفته از بنابراين ميگردد. ــريعتر س تبديل
توليد كاهش خواهد ــه ادام ــبي نس مزيت بعد به
الينهاي در همكاران و Souza نظر طبق داشت.
ضريب صفت ــراي ب انتخاب ، ــتي گوش اجدادي
مي گيرد ــورت ص اوليه ــنين س در غذائي تبديل
ممكن هفتگي تا ۶ ۵ بعد از اين صفت مقدار ولي

.(۱۸) يابد افزايش است
مالحظه ۲ درجدول همانگونه كه ماندگاري:
كمتر آزمايش بسيار اين در درصد تلفات ميشود
در (٪۵ تا ٪۴) ــده ش ــاي پيش بيني حداقله از
تلفات ــد درص اختالف هرچند ــد. ميباش ــع مناب
كاب آميخته ، نبود ــيدار معن در بين آميخته ها
را داشتند. تلفات درصد كمترين راس باالترين و

.(۸ ،۳) دارد Gonzales مطابقت و (۱۳) ورمقاني نتايج با آزمايش اين نتايج

ــان نش را (p<۰/ ۰۵) معنيداري اختالف آميختهها ــد دربين تولي كارائي عامل كارائي: شـاخص
را توليد كارائي ــترين عامل بيش و كمترين داراي ترتيب به کاپ و ــارد هوب آزمايش اين ــد. در ميده
ارزيابي در موثر عنوان عوامل به تبديل ضريب و (رشد) توليد شاخصهاي ميتوان از چند هر داشتند.
درصد تبديل، ضريب (توليد، اقتصادي ــاخصهاي ش كليه آنجائيكه از ليكن ــود ش ــتفاده عملكرد اس
جامعتري ــاخص يك ش ــود، ميش گرفته كار به كارائي عامل در پرورش) روزهاي تعداد و ــدگاري مان
بود خواهد بيشتر نيز ــودآوري توليد س ميزان ــد باش بيشتر چه هر ــاخص ش اين ميگردد. ــوب محس

.(۱۱)
ارائه نتايج است. ارائه شده مختلف آميختههاي ــه شيميائي الش اجزا ۳ جدول در الشـه: کيفيت
خشك) ماده اساس درصد ــتر (بر خاكس و بين رطوبت در معنيداري تفاوت كه ميدهد ــان نش ــده ش

دوره پرورشي طول در گوشتي مختلف آميختههاي هفتگي وزن افزايش نمودار ۱-

پرورشي دوران در مختلف گوشتي آميختههاي تبديل غذايي ضريب -۲ نمودار
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۷۳

ديگر طرفي از .(p>۰/۰۵) ــدارد وجود ن مختلف آميختههاي ــه الش بين در
خشك) آميختههاي ــاس درصد ماده اس (بر ــه الش پروتئين و چربي مقادير
هوبارد آميخته .(p<۰/ ۰۵) بود متفاوت يكديگر با معنيداري بهطور مختلف
آن ــه الش چربي كه چرا بود ــه الش بهترين كيفيت داراي آميخته ــن بي در
آميخته الشه ضمن قرار داشت. در باالترين سطح در آن و پروتئين پائين تر
داراي لوهمن و راس ــه آميخت و چربي ــطح س ــترين بيش آربورايكرز و كاب

بودند. آميختهها پروتئين در بين سطح پائينتري
ــكيل دهنده تش اصلي اجزا بين موجود تفاوت هاي چگونگي ۴ ــدول ج
بهصورت الشه اجزاي آنجائي كه ار ميدهد. نشان را مختلف آميختههاي الشه
مانند اصلي به اجزا ميرسند بررسي تفاوتهاي فروش به ــده نيز ش تفكيك
.(۱۶ ،۱۵  ،۵) است ويژه اي برخوردار اهميت آميختهها از بين ران در و سينه
داشت، معنيداري وجود تفاوت آميخته ها دوره پايان وزن كه بين همانگونه
ــد، همچنين ش ــاهده مش معنيداري تفاوت نيز طبخ قابل ــه الش وزن بين
اختالف مختلف آميختههاي در ــه ــبت به الش نس و ران ــينه س درصد بين
الشه وزن كه زماني ــنه داش اظهار Crawford نگرديد. ــاهده مش معنيداري
نيز الشه قسمتهاي مختلف يكسان باشد بازدهي الينها و سويهها در بين

.(۷) خواهد بود يكسان گرفته قرار الشه وزن تأثير تحت
در و داشت معنيداري بين تيمارها تفاوت در بطني حفره چربي درصد
چربي حفره بطني درصد ــاوت تف مبني بر ــده ش گزارش نتايج ديگر ــا كل ب
يكي بطني چربي حفره البته .(۱۲) دارد مطابقت آميختههاي مختلف ــن بي
آن اندازه بدن اندامهاي ــاير س از بيش و ميباشد ــه اجزا الش متغيرترين از
همكاران و Merkley دارد(۹). ــرار ق تغديه اي و محيطي عوامل تأثير ــت تح
در حتي مختلف آميختههاي بطني حفره چربي كه ــته داش اظهار (۱۹۸۰)
بودند داده انجام يكسان بسيار شرايط تحت آنها خود كه ــاتي آزمايش تكرار

متفاوت بود (۱۴).

تحت كه ايران در ــود ــه آميختههاي موج آزمايش مقايس اين از ــدف ه
اين انجام نحوه به انتقاداتي احتماًال بود. شدهاند پرورش داده مشابه شرايط
شركت هاي توسط ــده ش گزارش عملكرد ميگردد. اظهار ــات گونه آزمايش
توصيه تغذيه) ــط و (محي ــي پرورش خاص ــرايط تاثير ش تحت كننده توليد
متفاوت يكديگر با بعضًا كه صورت گرفته ــركتها كاتالوگهاي ش در ــده ش
چندان آميختهها از يك هر براي ــرايط ش تك تك تأمين ــد. امكان ميباش
قابليت حداكثر نتوانند آميخته ها است كه بديهي اين رو از نميباشد. مقدور
در حقيقت . دهند ــان نش در اين آزمايش را خود و صفات توليدي ژنتيكي
ــط توس ــده ش اعالم دادههاي با اكثرًا آزمايش اين آمده در ــت بهدس نتايج

است. بوده متفاوت آميختهها اين كنند توليد شركتهاي
به ــته ــتي وابس گوش توان توليدي جوجه هاي حداكثر بروز آنجائيكه از
مقايسه ــد امكان ميباش مصرفي غدائي جيره محتويات و محيطي ــرايط ش
اينكه منظور ذكر ــه ب صرفًا ــايرين س با اين آزمايش در آمده ــت نتايج بدس
و Merkley نميباشد. اشكال خالي از خير، و يا دارد مطابقت سايرين با نتايج
ارزيابي آميختههاي كه مقاالتي مقايسه كه دارد اشاره نكته اين به همکاران
، آزمايشي ساختار در موجود تفاوتهاي خاطر به نموده اند بررسي را مختلف
آزمايشات لذا انجام .(۱۴) نميباشد مقدور محيط و شرايط تغذيه مديريت،
شرکتها مي تواند پيشنهادي مديريتي شرايط تحت و زمينه در اين تکميلي

باشد. کننده کمک
جوجههاي عملكرد مقايسه شده گزارش تحقيقات از ــياري بس بهعالوه
پيشرفتهاي در حالي است كه اين دارد. اوايل دهه ۱۹۹۰ تعلق به گوشتي
عملكرد بر تنها ــته نه گذش در ده ــتي گوش مرغان نژاد اصالح امر در حاصله
روند در اساسي موجب تغييرات است ، بلكه ــته داش پايان دوره) تاثير (وزن
حداكثر به شدن نزديك دليل به همچنين است. گرديده نيز آميخته ها رشد
و رشد روند به بيشتر توليدي ــركتهاي ش محققين توجهات توان ژنتيكي،

گوشتي محتلف آميخته هاي توليد و كارائي تلفات غذايي تبديل ضريب مصرفي, وزن، خوراك افزايش مقايسه ميانگين : ۲ جد.ول

(p<۰/۰۵) يکديگر معنيدار است با آماري از نظر آنها اختالف شده اند حروف متفاوت التين عالمتگذاري با ستون در هر که ميانگينهائي

توليدي... صفات عملكرد مقايسه

(گرم) اوليه (گرم)وزن پاياني (گرم)وزن وزن افزايش
مصرفي خوراك

(كرم)
(٪) تبديل (٪)ضريب تافات

كارائي
توليد

۳۹/۳b ± ۰/۳۲۲۰۴۴c ± ۱۴/۹۲۰۰۴c ± ۱۳/۹۳۱۸۶c ± ۲۷/۳۱/۵۸۹ab ± ۰/۰۰۹۱/۸ ± ۱/۱۳۰۰۷آربوركرز

۳۹/۵b ± ۱/۴۸۲۰۲۵bc ± ۱۰/۱۲۰۲۵bc ± ۱۴/۳۳۴۴۲b ± ۲۱/۸۱/۷۱۰a ± ۰/۰۰۷۱/۹ ± ۱/۲۲۹۳۶آرين

۴۰/۱b ± ۱/۰۲۲۰۸۲b ± ۲۱/۹۸۲۰۴۲b ± ۱۹/۷۳۱۲۴c ± ۳۱/۲۱/۵۲۳ab ± ۰/۰۰۸۱/۵راس ± ۱/۳۵۳۱۹۱

۴۴/۵a ± ۰/۳۳۲۲۱۴a ± ۱۹/۸۲۱۷۰a ± ۱۵/۴۱۳۳۴۲c ± ۲۹/۱۱/۵۰۴ab ± ۰/۰۰۸۳/۲ ± ۳/۱۳۳۱۳كاپ

۴۳/۶a ± ۰/۴۸۲۱۰۴a ± ۲۴/۳۲۱۵۰a ± ۲۶/۳۳۵۰۴a ± ۳۰/۳۱/۶۳۱b ± ۰/۰۰۴۲/۱لوهمن ± ۰/۹۲۳۰۰۸

۳۹/۵b ± ۱/۳۳۲۰۰۵c ± ۸/۱۲۲۰۰۵c ± ۱۴/۲۳۵۳۰a ± ۱۹/۲۱/۷۶۲a ± ۰/۰۰۵۲/۹ ± ۲/۱۲۶۳۳هوبارد
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.(۲۰) است گرديده معطوف آميختهها بندي اسكلت
آميختهها بين فاحش حكايت از تفاوت هاي آزمايش اين از كلي ــه نتيج
روند مهم تفاوتهاي از يكي ــده دارد. اندازهگيري ش ــاخصهاي ش اكثر در
كشورهائي كه جوجهها در مسلمًا ميباشد. آميخته ها بين در ــد رش سرعت
اساس بر نتايج ــه مقايس و ارزيابي ميدهند پرورش خاص وزني را براي بازار
بازار در .(۱۳) انتخاب آميخته نمايد كمك شاياني در ميتواند رشد سرعت
است كه مهم پرورشي دوره پايان وزن ارزيابي ــاس اس ــتي ايران گوش مرغ

مي باشد. بهتري عملكرد داراي آميخته كدامين

استفاده مورد منابع
صفات اصلي در اقتصادي ق .۱۳۶۸؛ مقايسه ژنتيكي- ، دارابي و ك . م - اكبر ، ۱

.۴۴-۵۴ : ۲۰ ايران كشاورزي علوم مجلة . گوشتي جوجههاي تجارتي گروه سه
ــاي آميختهه ــادي در اقتص ــات صف ــرد عملك ــه مقايس ۱۳۷۸؛ . ا ــي . عريان - ۲
دانشگاه آزاد ، دامپروري ــد ارش ــي پايان نامة كارشناس . ايران در موجود ــتي گوش

اسالميكرج.
جوجههاي هيبريد تجارتي ــه س توان توليدي ــي ارزياب ۱۳۷۷؛ ، ص. ــي ورمقان - ۳
ــكده دانش ، ــد دامپروري ارش ــي كارشناس نامه پايان ــران. اي در ــود موج ــتي گوش

مدرس تربيت دانشگاه كشاورزي،

4- Acar , N , E . T. , Moran , Jr . and Bilgili , S. F .1991; Live 
performance and carcass yield of male broiler from two commercial 
strain crosses receiving ratios containing lysine below and above 
the stablish requirment between six and eight weeks of age. Poultry 
Science 34 : 73 – 91.
5- Association of Official Analytical Chemist (A.O.A.C.).1990; 
Official Methods of  Analysis. 15th Edition. Washington, DC. 
U.S.A
6- Becker, W.A., Spencer, J.V., Mirosh,L.W. and Verstract, J.A. 
1981; Abdominal carcass fat in five broiler strain. Poultry Science, 
60: 693-697.
7- Crawford, D.R. 1990; Poultry breeding and genetics. Elsevier 
Publisher Amesterdom. The Netherlands.
8- Gonzales, E., Buyse, J., Roherto Sartori, J. and DecuyPere, E. 
1998; Metabolic disturbances in male broilers of different strains.1:

گوشتي مختلف آميخته هاي الشه شيميائي اجزا ميانگين مقايسه : جدول ۳

(p<۰/۰۵) است . معنيدار يکديگر با نظر آماري ار آنها عالمتگذاري شدهاند اختالف التين متفاوت با حروف ستون هر در که ميانگين هائي

گوشتي محتلف آميخته هاي الشه اجزا ميانگين مقايسه : جد.ول ۴

(p<۰/۰۵) است. معنيدار با يکديگر آماري نظر ار آنها اختالف شدهاند عالمتگذاري التين متفاوت ستون با حروف هر در که ميانگينهائي

پروتئينچربيخاكستررطوبت

bو۶۶/۹آربروكرز ± aو ۰/۲۹۳۹/۷ ± ۰/۴۵۷/۳۱ ± bو۱/۷۹۵۰/۱ ±b ۱/۰۱

و ۶۷/۴آرين b ± و ۰/۴۰۳۷/۷ ± ۰/۵۱۷/۸۲ ab± bو۰/۸۵۴۹/۶ ±b ۰/۸۲

و ۶۷/۲راس b± و ۰/۱۹۳۸/۵ ± ۰/۴۸۷/۵۲ ab± cو۰/۴۹۴۸/۶ ±b ۰/۹۶

± abو ۶۷/۴كاب ۰/۳۲۱۴/۷ ± ۰/۲۷۳۹/۴ ± aو bو۵۰/۵ ۱/۳۱ ±b ۱/۱۱

abو ۶۸/۹لوهمن ± ۰/۳۳۹۱/۷ ± ۰/۲۹۳۶/۱ ± aو cو۱/۷۴۸/۳ ±b ۱/۴۲

و ۶۷/۸هوبارد ab± ±c و ۰/۳۹۳۲/۷ ± ۰/۴۹۸۹/۷ aو۱/۳۲۵۲/۳ ±b ۱/۷۸

زنده) وزن (درصد الشه)الشه ورن (درصد ورن الشه)ران سينه (درصد
جربي حفره بطني
الشه) ورن (درصد

۷۰/۸۱آربروكرز ± ۱/۱۲۴۰/۰۹ ± ۰/۳۹۲۹/۸۸ ± abو ۱/۴۸۲/۳۵ ± ۰/۳۶

۷۵/۰۲آرين ± ۱/۹۸۴۳/۳۲ ± ۱/۰۲۲۸/۲۴ ± abو ۰/۴۹۲/۴۲ ± ۰/۷۲

۷۱/۲۱راس ± ۲/۳۲۴۲/۲۰ ± ۱/۳۹۳۱/۶۱ ± bو ۱/۹۹۱/۷۷ ± ۰/۳۶

۷۴/۳۹كاب ± ۳/۸۱۴۱/۱۵ ± ۰/۰۳۲۸/۹۶ ± abو ۰/۸۳۲/۵۲ ± ۰/۲۴

۷۲/۷۱لوهمن ± ۱/۵۱۴۱/۵۰ ± ۰/۳۷۲۹/۱۳ ± aو ۰/۹۳۳/۴۳ ± ۰/۱۴

۷۸/۱۹هوبارد ± ۱/۹۱۴۱/۷۲ ± ۱/۲۵۲۸/۴۵ ± abو ۱/۳۴۲/۶۹ ± ۰/۳۰
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