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دهيچک

 قيره رقيک جيه از ي، هنگام تغذن و راسيآر يجوجه گوشت هيدو سو يعملکردهاي فراسنجهسه يمقا يرابپژوهش ن يا

له يوسروز به 94مدت ن و راس بهيه آريک جنس شده از دو سويتفک يگوشت قطعه جوجه 023ن منظور يا يانجام شد. برا

ن يه شدند. ايکا تغذيقات امريتحق ينجمن ملاپيشنهادي  غذايي نيازهايق شده ير رقيمقاد براساس م شدهيتنظ يهارهيج

قطعه جوجه  23، هر تکرار شامل در چهار تکرار يک طرح کامالً تصادفيدر چارچوب  2×2ل يصورت فاکتورش بهيآزما

-يطور معنن بهيآر يهاکسان، جوجهيق يرق رهيک جينشان داد که هنگام استفاده از  ين بررسيج اينتااجرا شد.  يگوشت

د و ياما شاخص تول( P < 30/3) دارند راس يهاسه با جوجهيدر مقا يو مصرف خوراک باالتر بدنوزن ش يافزا يدار

ن و راس مشاهده يآر يهان جوجهيب يداريالشه تفاوت معن يهايژگيکسان است. از نظر ويآنها  يانيوزن پا يکنواختي

ن يآر يگوشت يهاجوجهق، يرق يرهيک جيدهد که هنگام استفاده از ين پژوهش نشان ميدست آمده از ابهج ينشد. نتا

  د.ندار راس يگوشت يهاجوجهسه با يدر مقا يبهتر يپرورش يهايژگيو
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Abstract 

This research was conducted to evaluate performance parameters of two strains of Aryan and Ross 

broiler chicks fed a diluted diet. For this study, 320 sex determined broilers from two strains of 

Aryan and Ross fed according to diluted nutrient requirements recommended by National Research 

Council for 49 days. This trial was conducted as a 2×2 factorial arrangement in a completely 

randomized design with four replications and 20 chicks per replication. The results of this study 

showed that with feeding of a diluted ration, the Aryan broilers have significantly (P < 0.01) more 

body weight gain and feed intake in comparison to the Ross broilers. However, production indices 

and feed conversion ratios are not significantly different. There was not a significant difference in 

carcass traits between Aryan and Ross broilers. The results obtained from this study show that, with 

a diluted ration, the Aryan broilers have relatively better rearing properties in comparison to Ross 

broilers. 
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 مقدمه

بازده  سرعت رشد، مصرف خوراک و يکيژنت يهاتفاوت

در  يگوشت يهاجوجه گوناگون يهاپيژنوت ييغذا

نگ و ياسترل) است از مطالعات گزارش شده ياريبس

پرورش  و( 0441 پستيت و يو اسم 2332همکاران 

عملکرد  يچگونگ همواره يجوجه گوشت يدهندگان تجار

ن ياز مهمتر يکي عنوانمورد استفاده را به يهاهيسو

مورد توجه قرار ان يدر پا ين کننده سود دهييعوامل تع

ت يو سوانپراد يمو کاس (0441) يو بکال يپست .اندداده

و  يسطح انرژ ،ييره غذايجدر  نشان دادند که (0442)

ت يفيت و کير قابل توجه بر کمين، عالوه برتاثيپروتئ

د گوشت مرغ ينه تولين کننده در هزيينقش تع يالشه دارا

کل درصد  55-11خوراک  ينهيهزرا معموالً يز باشد،يم

دهد يل ميرا تشک يپرورش جوجه گوشت يهانهيهز

-هين سوياز مهمتر يکين راستا، يهمدر  .(0445شالو )

ن است که يآر يه جوجه گوشتيران سويموجود در ا يها

 يابند. در ابتداييآن در داخل کشور پرورش م يهانيال

ن باور يج ايتدرمانند راس، به يخارج يهاهيورود سو

-هيان پرورش دهندگان باال گرفت که سويدر م ير علميغ

ن يه آريتر از سواسبه راس، منيمانند سو يخارج يها

در همين رابطه، مطالعاتي براي مقايسه سويه هستند. 

ها هاي ديگر انجام شده است که در همه آنآرين با سويه

هاي غليظ براي تغذيه پرندگان استفاده شده از جيره

مرادي ؛ 0019کياحسيني ؛ 0012خواجوي مانند ) است

سه يمقا يبرا پژوهشن يا. (0011شهربابک و همکاران 

و دمختلف  يهاجنسالشه  کيفيتو  پرورش ييتوانا
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 ق شدهيرق هايرهيه از جي، هنگام تغذنيه راس و آريسو

 اجرا شد.

 

 هامواد و روش

از دو  يقطعه جوجه گوشت 023از  با استفاده ن پژوهشيا

-به سن و هم ياز مادرها ،531راس ن و يآره يسو

 94ا ک تياز سن  جدا شده نر و ماده يهاصورت جنس

)دو  2×2 ليصورت فاکتورش بهيآزما. اجرا شد يروزگ

در  يتصادفدر چارچوب طرح کامالً دو جنس( × ه يسو

به  يک قفس بستريشامل  هر تکرار .اجرا شدچهار تکرار 

قرار داده قطعه جوجه  23بود که در آن متر 0×2ابعاد 

م شدند. يتنظق شده يصورت رقبه ييغذا يهارهيجشد. 

 قابل سوخت و ساز يسطح انرژ ظوراين من يبرا

ن يآغاز يهادر دوره (MEn) تصحيح شده براي ازت

 ياني( و پايروزگ 92تا  22(، رشد )يروزگ 20تا  صفر)

 2153و  2133، 2153 ،بيترت( بهيروزگ 94تا  90)

 يگر مواد مغذيدو غلظت لوگرم يدر ک يلوکالريک

له يوسهارائه شده ب يمواد مغذ يهابراساس نسبت

 بدين ترتيب، .ديگردم يتنظ (0449) قاتيتحق يانجمن مل

، يانين، رشد و پايآغاز يهارهيجن خام در يسطح پروتئ

که  ديم گرديتنظدرصد  30/02و  5/01، 11/04ب، يترتبه

ان يدر پا يوزن کش نشان داده شده است. 0جدول  در

انجام شد و مصرف  و انفرادي جاکيصورت هر هفته به

 ديردگصورت روزانه ثبت به يشيد آزماخوراک هر واح

بر اساس روز مرغ و  ير مصرف خوراک هفتگيمقاد و

بر اساس روز مرغ و وزن  يش وزن هفتگير افزايمقاد

سن در  وزن بدن شپراکنب يضر ح شدند.يتصح تلفات

100) در هر تکرار يروزگ 94 )/( ySCV y) به-

 .در نظر گرفته شد يکنواختيعنوان شاخص 

قطعه جوجه  دو يشيواحد آزماش از هر يان آزمايدر پا

، يشکبه صورت تصادفي انتخاب شده و بعد از وزن 

کشتار شدند. پس از کشتار و انجام عمليات پرکني و جدا 

کردن سر، پاها، پوست و خالي نمودن محتويات شکم، 

هاي مختلف الشه آماده پخت، شامل سينه، ران و بخش

ساس وزن الشه و وزن الشه بر بر ا يه شکميناح يچرب

شد.  يريگاندازهاساس وزن زنده به صورت درصد 

 SASبدست آمده با استفاده از نرم افزار  يهاداده

که آزمون  يدر موارد ه شدند.يتجز( 2339) 0/4ش يرايو

F سه يدار بود، مقايمعن 0/3کمتر از  يدر سطح خطا

رض آزمون چند دامنه دانکن و ف کمک باها نيانگيم

 .(0043)زماني  انجام شد 35/3 يخطا

 

 و بحث جينتا

 يهادر دوره يدياز صفات تولت آمده دسهب جينتا

و  0، 2 يهادر جدول ،بيترتن، رشد و کل دوره بهيآغاز

 .نشان داده شده است 9

تا  0ن )يانس نشان داد که در دوره آغازيه واريج تجزينتا

 يروزگ 20ها از نظر وزن هي( تفاوت سويروزگ 20

(30/3 > P)مصرف خوراک ، (30/3 > P)ش وزني، افزا 

-يمعن (P < 30/3) ييل غذايب تبديو ضر (P<30/3) بدن

 20 وزنن اثر جنس بر صفات يدار بوده است. همچن

 شيوافزا (P<35/3)، مصرف خوراک (P<30/3) يروزگ

بر  يدار يدار بود اما اثر معنيمعن (P<30/3)وزن 

 ×جنس  کنشبرهم ،نيشت. همچنندا ييل غذايب تبديضر

و  (P<35/3) يروزگ 20ه در مورد صفات وزن يسو

اما  دار بود،يمعن (P<35/3)ن يش وزن دوره آغازيافزا

 ييل غذايب تبديو ضر مصرف خوراک بر يدارياثر معن

ه از نظر همه يدو سو مختلف يهاجنس تفاوتنداشت. 

 داريمعن ارين بسيآغاز يدر دوره يمورد بررسصفات 

 داده شده است. ننشا 2جدول  ج در ي. نتا(P<30/3) بود
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 هاي غذايي آزمايشي  آغازين، رشد و پايانيترکيبات مواد مغذي و اجزاي تشکيل دهنده  جيره   -1جدول 

 پاياني رشد آغازين دوره

 00/55 03/52 10/59 ذرت )%(

 21/20 11/25 53/00 کنجاله سويا )%(

 33/4 33/1 - دانه گندم )%(

 53/1 33/1 33/5 دانه جو )%(

 10/0 10/0 41/2 سبوس گندم )%(

 12/0 52/0 01/0 پودر صدف )%(

 20/3 33/0 90/0 کلسيم فسفات )%(دي

 53/3 53/3 53/3 )%( *مکمل ويتاميني و معدني

 20/3 21/3 04/3 نمک )%(

 30/3 35/3 09/3 ال  متيونين )%( -مکمل دي 

 2153 2133 2153 وساز )کيلو کالري در کيلو گرم(تسوخقابلانرژي

 30/02 53/01 11/04 پروتئين خام )%(

 10/3 14/3 12/3 کلسيم )%(

 21/3 00/3 04/3 فسفر قابل جذب )%(

 00/3 00/3 01/3 سديم )%(

 11/3 11/3 35/0 اليزين کلرايد )%(

 24/3 00/3 95/3 متيونين )%(

 51/3 20/3 11/3 متيونين + سيستين )%(

گرم، و ميلي 5/3گرم، کبالت ميلي 2/0گرم، يد ميلي 23گرم، مس ميلي 13گرم، آهن ميلي 5/19گرم، روي ميلي 033مکمل معدني: منگنز  *

 E 02يتامين المللي، وواحد بين D 0133المللي، ويتامين واحد بين A 00333گرم در هر کيلوگرم جيره؛ مکمل ويتامين: ويتامين ميلي 2/3سلنيوم 

گرم در هر ميلي 033گرم و آنتي اکسيدان ميلي 0033گرم، کولين کلرايد ميلي 5/3گرم، بيوتين ميلي 50/0گرم، تيامين ميلي K 5گرم، ويتامين ميلي

 کيلوگرم جيره

 

ه يسون، يآغاز يصفات دوره يهانيانگيسه ميدر مقا

، مصرف يروزگ 20بدن در سن  ن از نظر وزنيآر

 ه راس بوديش وزن روزانه باالتر از سويافزا و خوراک

 داريطور معنيز بهيو ضريب تبديل غذايي سويه راس ن

(35/3>P) اثر جنس  يبررسدر . بهتر از سويه آرين بود

، مصرف بدن جنس نر وزن زين يروزگ 20در سن 

نسبت به جنس  يباالتر يش وزن روزانهيخوراک و افزا

 ييل غذايب تبدينظر ضراز  يول( P<35/3ماده داشت )

مشاهده نشد. نر و ماده  يهان جنسيب يداريتفاوت معن

علت بهن نکته اشاره نمود که يد به ايانجا بيدر االبته، 

 20ه و جنس بر وزن بدن يسو کنشبرهمدار بودن يمعن

سه ين، مقايآغاز يدورهدر ش وزن بدن يو افزا يروزگ

ن يرابطه با ادر  ن دو جنسيه و همچنين دو سويانگيم

از  هيمختلف دو سو يهاجنسست. يقابل اعتماد ن صفات

-يوت معنان تفيدوره آغاز در يديتول يهايژگيو نظر

نر  يهاجوجه ،ييل غذايب تبديجز ضربه داشتند که يدار

 گريد يهاگروهبهتر از  از نظر همه صفات نيآر هيسو

و  شهربابک يمراد گزارشج با ينتان يا (.2)جدول  بودند

 مطابقت دارد. (0011) همکاران
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 هاي مختلفها و جنسروزگي سويه 21تا  1هاي توليدي نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ويژگي -2جدول 

 فاکتور / صفت
روزگي  21وزن 

 )گرم(

 مصرف خوراک

روزگي  21تا  1

 )گرم(

 افزايش وزن

روزگي  21تا  1

 )گرم(

ضريب تبديل 

 21تا  1غذايي 

 روزگي

 a 30/239 a 22/95 a 23/22 a 54/0 سويه آرين

 b 24/512 b 00/90 b 31/25 b 52/0 سويه راس

P 3302/3 >3330/3 >3330/3 >3330/3 سويه 

SEM 911/0 991/3 021/3 302/3 

 a 11/235 a 90/99 a 22/22 59/0 جنس نر

 b 50/513 b 52/92 b 30/25 51/0 جنس ماده

P 0022/3 >3330/3 3005/3 >3330/3 جنس 

SEM 911/0 991/3 021/3 302/3 

P 2210/3 3230/3 9110/3 3042/3 جنس×کنش سويهبرهم 

 آرين نر
a 25/221 a 14/92 a 19/21 ab 51/0 

 آرين ماده
b 11/514 b 99/99 b 92/25 a 20/0  

 راس نر
b 24/510 c 32/92 b 54/25 b 50/0 

 راس ماده
c 24/520 c 23/93 c 51/29 b 52/0 

P 3350/3 >3330/3 3>/3330 >3330/3 تيمار 

SEM 401/9 209/3 201/3 301/3 

ها است؛ ي ميانگيندر مقايسه 35/3دار در سطح خطاي حروف يکسان در هر بخش و هر ستون نشانه نبودن تفاوت معني *

SEMها: خطاي استاندارد ميانگين 

 

 20) رشد يصفات عملکرد در دوره انسيه واريتجز در

 يروزگ 05ها از نظر وزن هي( تفاوت سويروزگ 05تا 

(30/3>P) مصرف خوراک ،(30/3>P) ش وزن يافزا و

(30/3>P) ييل غذايب تبديضر دار بود، اما از نظريمعن 

ن اثر جنس بر صفات يهمچن مشاهده نشد. يدار ياثر معن

 (P <35/3)، مصرف خوراک (P<30/3) يروزگ 05 وزن

 يدار بود اما اثر معنيمعن (P < 30/3) بدن وزن شيوافزا

 ×جنس  کنشبرهمنداشت.  ييل غذايب تبديبر ضر يدار

دوره رشد  يديتول صفات ک ازيچيه ه در مورديسو

ه از يدو سو مختلف يهان جنسيهمچندار نبود. يمعن

 35/3)، مصرف خوراک (P < 30/3) يروزگ 05وزن  نظر

>P) ش وزن دوره رشد يو افزا(30/3>P)  يمعنتفاوت-

آنها تفاوت  ييل غذايب تبديدار داشتند. اما از نظر ضر

 .نشان داده شده است 0جدول ج در ينتا نبود، دار يمعن

مانند سن ز، هين يروزگ 05در سن ها نيانگيسه ميدر مقا

، مصرف بدن ن از نظر وزنيه آريسو ،يروزگ 20

ه راس يباالتر از سو روزانهبدن ش وزن يافزا و خوراک

تفاوت  ييل غذايب تبديضر (، اما از نظرP < 35/3بود )

 نيانگيسه ميدر مقا. آنها وجود نداشتن يب يداريمعن

مانند رابطه با صفات عملکرد در دوره رشد، هدر  هاجنس

 بدن وزنداري به طور معنيجنس نر  ،يروزگ 20سن 

ش وزن روزانه يمصرف خوراک و افزا ،يروزگ 05

از  ي( ولP<35/3) داشتجنس ماده ي نسبت به باالتر

-جنسان يم يداريتفاوت معن ييل غذايب تبدينظر ضر
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 يهاجنس يبررسدر . وجود نداشتنر و ماده  يها

در  يديتول يهايژگياز نظر و مارها(،ي)ت هيمختلف دو سو

ن از نظر وزن بدن در سن ينر آر يهاجوجه، دوره رشد

طور رشد به يش وزن بدن دورهيو افزا يروزگ 05

 (.0)جدول  گر بودنديد يهاباالتر از گروه يارديمعن

 

 هاي مختلفها و جنسروزگي سويه 35تا  21هاي توليدي نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ويژگي -3جدول 

 فاکتور / صفت
روزگي  35وزن 

 )گرم(

 مصرف خوراک

روزگي  35تا  21

 )گرم(

 افزايش وزن

روزگي  35تا  21

 )گرم(

ضريب تبديل 

 35تا  1ايي غذ

 روزگي

 a 39/0054 a 52/021 a 30/59 30/2 سويه آرين

 b 25/0221 b 35/001 b 12/92 39/2 سويه راس

P 195/3 3330/3 3311/3 < 3330/3 سويه 

SEM 000/03 233/2 150/3 304/3 

 a 13/0095 a 10/022 a 49/52 30/2 جنس نر

 b 94/0290 b 14/001 b 40/91 32/2 جنس ماده

P 0223/3 3335/3 3944/3 >3330/3 نسج 

SEM 000/03 233/2 150/3 304/3 

P 0223/3 2112/3 5500/3 2291/3 جنس×کنش سويهبرهم 

 آرين نر
a 01/0923 b 99/000 a 19/52 44/0 

 آرين ماده
b 10/0241 a 21/025 b 24/50 31/2 

 راس نر
b 29/0210 ab 01/022 b 09/94 39/2 

 راس ماده
c 22/0051 ab 42/00 c 54/99 39/2 

P 0120/3 >3330/3 3010/3 >3330/3 تيمار 

SEM 021/09 211/0 322/0 322/3 

ها است؛ ي ميانگيندر مقايسه 35/3دار در سطح خطاي حروف يکسان در هر بخش و هر ستون نشانه نبودن تفاوت معني *

SEMها: خطاي استاندارد ميانگين 

 

ه تفاوت يشود، دو سويه مديد 9گونه که در جدول همان

و مصرف  (P<35/3) دوره انياز نظر وزن پا يداريمعن

که وزن  ياگونهداشتند، به (P<30/3)خوراک کل دوره 

طور ن بهيآر يهاختهيان دوره و مصرف خوراک آميپا

با توجه به  راس بود. يهاختهيباالتر از آم يداريمعن

 يانيوزن پا جنس بر× ه يسو کنشبرهمدار نبودن يمعن

جه ينتسه قابل اعتماد است. ين مقايو مصرف خوراک، ا

بر باالتر بودن وزن  ين پژوهش، مبنيبدست آمده در ا

مشابه، مانند  يهااز پژوهش ين با برخيه آريسو يانيپا

سازگار است. از نظر صفات  (0010) نژادپژوهش غالم

تفاوت  ييل غذايب تبديد و ضري، شاخص توليکنواختي

ها هيسو يبرخمتفاوت نبودن د. مشاهده نشها هين سويب

ز ينگر يد يهادر پژوهش ييل غذايب تبدياز نظر ضر

شهر بابک و  يمردا نمونه، يمشاهده شده است. برا

 نيپروتئ سطح و هيسو اثر يدر پژوهش (0012)همکاران 

 مورد کرزيآربوراراس و   يگوشت يهاختهيعملکرد آم بر
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 .نبود داريمعن ييغذا ليتبد بيضر بر هيسو اثر که دادند قرار يبررس

 

 هاي مختلفها و جنسروزگي سويه 44تا  1هاي توليدي نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ويژگي -4جدول 

 فاکتور / صفت
روزگي  44وزن 

 )گرم(

 مصرف خوراک

روزگي  44تا  1

 )گرم(

ضريب تبديل 

 غذايي

 روزگي 44تا  1

 ضريب پراکنش

 روزگي )%( 44 وزن

 شاخص توليد

 روزگي 44تا  1

  2202a 5000a  03/2  93/09  015 سويه آرين

  2004b 9115b 22/2  90/05  043 سويه راس

P 3030/3 سويه  3393/3 0010/3  9911/3  5319/3 

SEM 9/21  2/10 301/3  431/3  2/5 

2243a 5020a 22/2 جنس نر a 45/09  042a  

2325b 9195b 00/2 جنس ماده a 11/09  013b 

P 3330/3 جنس >  3300/3 3519/3  4524/3  3943/3 

SEM 9/21  2/10 301/3  431/3  2/5 

P 0332/3 جنس×کنش سويهبرهم  4412/3 3042/3  9220/3  9923/3 

2010a 5092a 29/2 آرين نر b 40/00  042  

2314bc 9429b 02/2 آرين ماده a 43/09  019  

2041b 9415b 21/2 راس نر b 41/05  045  

2390c 9522c 25/2 راس ماده b 19/09  015  

P 3332/3 تيمار  3309/3 3041/3  1002/3  0101/3 

SEM 1/01  1/033 325/3  210/0  9/1 

ها است؛ ي ميانگيندر مقايسه 35/3دار در سطح خطاي حروف يکسان در هر بخش و هر ستون نشانه نبودن تفاوت معني *

SEMهاانگين: خطاي استاندارد مي 

 

از نظر مصرف خوراک داري تفاوت معنيها نرها و ماده

(30/3>P)ياني، وزن پا (30/3>P) د يو شاخص تول

(35/3>P) طور نر به يهاکه جوجه ياگونه، بهاشتندد

د ي، مصرف خوراک و شاخص توليانيوزن پا يداريمعن

 9ج در جدول ين نتاي. اها داشتندنسبت به ماده يباالتر

 يگرانج پژوهشيج با نتاينتان يا داده شده است.نشان 

و  يميرح و (0012)شهر بابک و همکاران  يمانند مراد

 .مطابقت داردو  (2331)زاده حسن

تفاوت  (مارهايته )يمختلف دو سو يهاجنسسه يدر مقا

، مصرف (P < 30/3)ان دوره ياز نظر وزن پا يداريمعن

 (P < 35/3) ييل غذايب تبديو ضر (P < 30/3)خوراک 

نر  يهاان دوره جوجهيکه وزن پا ياگونهمشاهده شد. به

گر يد يها( از گروهP<35/3) يداريطور معنن بهيآر

ن ينر آر يهادر جوجه زين باالتر بود. مصرف خوراک

-ماده راس به يهاباالتر و در جوجه يداريطور معنبه

 < 35/3)گر بود يد يهاتر از گروهنييپا يداريطور معن

P .)ن نر، راس نر و يآر يها، جوجهييل غذايب تبديضر

ن ماده بود. از يبهتر از آر يداريطور معنراس ماده به

د تفاوت يو شاخص تول يانيوزن پا يکنواختينظر صفات 

ه يسودو مربوط به مختلف  يهان جنسيب يداريمعن

 (.9)جدول  ديمشاهده نگرد

نشان داده شده  5ل ودر جده الشه يج مربوط به تجزينتا

 يهايژگيه از نظر ويدو سو ،انسيه وارياست. در تجز

، تنها از نظر درصد با هم نداشتند يداريالشه تفاوت معن

 > 0/3) دارطور متمايل به معنيبهن يآر يهيالشه، سو

P) ،اثر جنس تنها بر  راس بود. يهيباالتر از سو ياندک
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-، به(P<30/3)دار بود يمعن يمحوطه شکم يدرصد چرب

نسبت  يشتريب يه شکميناح يکه جنس ماده چرب ياگونه

ه در يسو ×جنس  کنشبرهمن، يهمچن به جنس نر داشت.

-جنس يبررسدر دار نبود. يالشه معن يهايژگيمورد و

 نظر ازها تنها تفاوت آن مارها(ي)ته يمختلف دو سو يها

-، بهدار بوديمعن (P<35/3) يه شکميناح يدرصد چرب

مربوط به  يشکم يهيناح ين چربيکه کمتر ياونهگ

با  يدارينر راس بود که البته تفاوت معن يهاجوجه

نشان داده  5جدول  ج دري. نتان نداشتندينر آر يهاجوجه

 .شده است

 

 هاي مختلفها و جنسروزگي سويه 44نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين تجزيه الشه  -5جدول 

 بازده الشه )%( فاکتور / صفت
درصد چربي 

 محوطه شکمي
 درصد ران درصد سينه

 a 02/24 24/0 44/21 03/03 سويه آرين

 a 42/22 53/0 45/21 40/24 سويه راس

P 2121/3 4103/3 0410/3 345/3 سويه 

SEM 404/3 050/3 359/0 292/3 

 b 29/0 44/22 05/03 52/21 جنس نر

 a 49/0 45/21 12/24 11/21 جنس ماده

P 2352/3 2090/3 3312/3 5202/3 جنس 

SEM 404/3 050/3 359/0 292/3 

P 2121/3 9550/3 4214/3 9953/3 جنس×کنش سويهبرهم 

 ab 05/0  51/21 23/03 21/13 آرين نر

 a 30/2 04/21 44/24 95/21 آرين ماده

 b 02/0 93/22 34/03 10/22 راس نر

 a 12/0 50/24 19/24 34/21 راس ماده

P 4204/3 5005/3 3905/3 2152/3 تيمار 

SEM 021/0 202/3 943/0 409/3 

ها است؛ ي ميانگيندر مقايسه 35/3دار در سطح خطاي حروف يکسان در هر بخش و هر ستون نشانه نبودن تفاوت معني *

SEMها: خطاي استاندارد ميانگين 

 

 توسطن پژوهش در رابطه با صفات عملکرد يج اينتا

در پژوهش شود. يد مييتأ (0012)خواجوي ج ينتا

( پاسخ دو سويه راس و آرين را نسبت 0012خواجوي )

 يط عاديبه تنش گرمايي، محدوديت غذايي و شرا

کردند، در پژوهش آنان وزن بدن سويه راس در  يبررس

هاي آرين انتهاي دوره محدوديت غذايي بيشتر از جوجه

رمايي در پايان شده بود. اما در شرايط مطلوب و تنش گ

هاي سويه راس کمتر از روزگي وزن جوجه 92دوره 

عالوه در شرايط مطلوب از نظر سويه آرين بود، به

ان دو سويه يداري مضريب تبديل غذايي تفاوت معني

 يهيکسان دو سوي ييل غذايب تبديمشاهده نشد. ضر

د ييتأنيز ( 0019) ينياحسين و راس در پژوهش کيآر

ج در ين نتايد خاطر نشان شد که ايبا البتهشده است. 

گر ممکن يط دياند و در شرادست آمدهبه يط عاديشرا
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ن زاده يحسنمونه،  يد. برايدست آبه يج متفاوتياست نتا

ه راس يسو يگوشت يهاعملکرد جوجه يبا بررس (0010)

مختلف  يهارهيبا ج ييط تنش گرماين تحت شرايو آر

ن يه آرياک در سومقدار مصرف خور افتيدر ،ييغذا

ن يه آريسو ييل غذايب تبديه راس، و ضريباالتر از سو

 ه راس بوده است.يباالتر از سو يداريطور معنبه

 يهاعملکرد جوجه (0019) و همکاران يعتمداريشر

کرز، کاب، لوهمن، يراس، آربورا يهياز شش سو يگوشت

ظ يغل يرهيک جيه از ين را هنگام تغذيهوبارد و آر

را از نظر شاخص  يداريکردند و تفاوت معن سهيمقا

آنها، تفاوت  ين در مطالعهيد مشاهده ننمودند. همچنيتول

کرز، يآربورا يهان با جوجهيآر يهاش وزن جوجهيافزا

 ييل غذايب تبدين، ضريدار نبود. همچنيراس و کاپ معن

 يهابا جوجه يدارين تفاوت معنيآر يهادر جوجه

 اپ و هوبارد نداشت.کرز، راس و کيآربورا

ن و يآر يهاهيسوالشه در  يهايژگيتفاوت نداشتن و

ز يگر نيد يهاپژوهش يلهيوسن پژوهش بهياراس در 

( با 0019و همکاران ) يعتمداري. شرشده است نشان

 يهياز شش سو يگوشت يهاعملکرد جوجه يسهيمقا

ن تفاوت يکرز، کاب، لوهمن، هوبارد و آريراس، آربورا

الشه مشاهده نکردند.  يهايژگيرا از نظر و يداريمعن

در  يداريز تفاوت معني( ن0019) ينياحسيدر پژوهش ک

ن و راس يآر يگوشت يهاجوجه يالشه يهايژگيو

 .مشاهده نشد

هنگام د که هديمن پژوهش نشان يادست آمده از ج بهينتا

 يگوشت يهاختهيآم يکل عملکردق، يرق يهارهيه از جيتغذ

ن يبا ا. استراس  يهيبهتر از سو ، تا حدي،نيآر يهيسو

ان يدر سال چرا شود کهين پرسش مطرح مياوجود، 

گر يد يهاهينسبت به سو نيآر يهياستفاده از سو رياخ

در  ممکن استن پرسش ياست؟ پاسخ ا شده محدود

در بررسي انجام شده  .نهفته باشدعملکرد مرغان مادر 

رورش دهندگان مرغ مادر توسط نويسندگان، بسياري پ

علت پايين بودن ميزان هاي مادر سويه آرين، بهاز گله

هاي آغازين، پايين بودن يکنواختي ويژه در هفتهتوليد، به

ها، دير رسيدن به اوج توليد و همچنين ايجاد مرغتخم

مشکل در استخوان جناق در برخي از پرندگان اين سويه 

 نشده(. هاي منتشر ناراضي بودند )داده

ن از يياستقبال پا علت يبررس يرسد که براينظر مبه

در رابطه با  يشتريب يهاپژوهشد ين، بايآر يهيسو

هاي ديگر در شرايط متفاوت اين سويه با سويه يسهيمقا

با  نيآر عملکرد مرغان مادراي و همچنين، مقايسه تغذيه

درصورت انجام شود.  گريد يهاهيسومادر  يهامرغ

پرورش دهندگان مرغ مادر از  يتيبودن نارضا يمنطق

ت ياهمه ين سويد در اصالح نژاد اين، بايآر يهيسو

 شود.داده  يگذارتخم يهايژگيوبه  يشتريب

 

 يريگجهينت

ک ينشان داد که هنگام استفاده از  ين بررسيج اينتا

ان دوره و مصرف خوراک يوزن پا کسان،يق يره رقيج

 ياست، در حالراس  يهاز جوجهن باالتر ايآر يهاجوجه

 هاآن در يانيوزن پا يکنواختيد و يشاخص تول که

-يتفاوت معن الشه يهايژگياز نظر و  باشد.يکسان مي

ن و راس مشاهده نشد، تنها در يآر يهان جوجهيب يدار

راس  يهيباالتر از سو ين درصد الشه اندکيآر يهيسو

که دهد ينشان من پژوهش يدست آمده از اج بهياتن. بود

هاي پرورشي ويژگيق، يرق يرهيهنگام استفاده از ج

 .استه راس يسو از بهترتا حدي،  ،نيه آريسو

 

 يتشکر و قدر دان

الت دفتر ين پژوهش با استفاده از امکانات و تسهيا

و امور دام  يبانيشرکت پشت يهايمطالعات و بررس

وقت  ني، از همه مسئولين رويده است. از ايانجام گرد

ن يا يامور دام که ما را در اجرا يبانيشرکت پشت

 .ميمانه سپاسگزاريدادند صم ياريپژوهش 
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