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ي گوشتی در ایراني جوجهي عملکرد سه سویهمقایسه

3و محیا عبدالشاه *2فروغ طالزاده،1منصور میاحی

16/9/95: تاریخ پذیرش21/12/94:  تاریخ دریافت

چکیده
، 308ي راسروزه از سه سویهي یکقطعه جوجه 36000ي گوشتی در ایران، ي متداول جوجهي عملکرد سه سویهبه منظور مقایسه

تغذیه و (اي با دو تکرار از هر سویه، در شرایط پرورشی مشابه قطعه 6000سالن،  6خریداري شد و در  15و هوبارد اف 500کاب
عملکردي مورد مطالعه شامل میانگین افزایش وزن، خوراك صفات . روز پرورش داده شدند 49به مدت ) مدیریت پرورش یکسان

میانگین افزایش وزن سویه هوبارد  ،نتایج نشان داد .ندمصرفی، ضریب تبدیل غذایی، درصد ماندگاري و شاخص کارایی تولید بود
میانگین خوراك . پرورش داشت يترین وزن را در پایان دورهپایین 500که کابحالیها باالتر بود درنسبت به دیگر آمیخته 15اف

ترین سطح خوراك داراي پایین 15هوبارد اف يترین و سویهکاب بیش يسویه . دار بودمعنی) p>05/0(مصرفی در کل دوره در سطح 
ي ویهکه سصورتیه دار بود بهاي رشد، پایانی و کل دوره معنیضریب تبدیل غذایی در دوره. ندها بودمصرفی نسبت به دیگر سویه

شاخص کارایی . ندترین ضریب تبدیل غذایی را داشتضعیف 500ي کابترین ضریب تبدیل، بهترین بازدهی و سویهبا کم 15هوبارد اف
. ترین بودکم 500باالتر و در کاب 15هوبارد اف يتولید در سویه

هاي گوشتیسویه، شاخص کارایی تولید، عملکرد جوجه: يکلیدکلمات 

مقدمه
امروزه رشد روزافزون جمعیت جهان موجب شده که .

تأمین نیازهاي غذایی مردم از جمله پروتئین حیوانی، جزء 
به . هاي هر کشور محسوب گرددترین برنامهضروري

برداري بهینه و بهبود عملکرد در صنعت طیور، منظور بهره
نژاد پرورش، اصالح يهاي نوین در زمینهکاربرد تکنیک

هر. ها، بسیار حائز اهمیت استاز بیماري گیريو پیش
هاي مرغ گوشتی در جهان جهت دسترسی سویهکدام از

اي خاصی نیاز شرایط مدیریتی و تغذیهبه به حداکثر رشد 
از نظر  وها ذکر شده دارند که در بولتن پرورشی آن

 بوده وعملکرد پرورشی و کیفیت الشه با یکدیگر متفاوت 
هاي مختلفی به معه در سنین و وزنبا توجه به نیاز جا

دهد بررسی منابع نشان می. بازار عرضه خواهند شد
از  .تحقیقات متعددي در این زمینه صورت گرفته است

اهوازدامپزشکی، دانشگاه شهید چمران يگروه علوم درمانگاهی، دانشکدهاستاد 1
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز يگروه علوم درمانگاهی، دانشکدهدانشیار*2
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز يدانشکده يآموختهدانش3

هاي عملکرد آمیخته 1368در سال  جمله اکبر و دارابی
-مرادي.  وهمن را مورد ارزیابی قرار دادندآرین، راس و ل

هاي گوشتی آمیخته 1380در سال و همکاران  کاببشهر
موجود در ایران را از نظر عملکرد بررسی نمودند و نتیجه 

داري ضریب تبدیل غذایی در به شکل معنیکه گرفتند 
تر از کاب بیشي آرین وتر و در سویهي راس کمسویه

ها در داري بین سویهتفاوت معنیلیها است ودیگر سویه
ترین میزان بیش همچنینمیزان ماندگاري مشاهده نشد 

مربوط به )1384همکاران شریعتمداري و(تلفات 
يهاي تجاري جوجهعملکرد صفات تولیدي آمیخته

گوشتی شامل راس، آربورایکرز، کاب، لوهمن، هوبارد و 
 آرین را مطالعه نمودند و گزارش کردند که افزایش وزن

کهحالیها باالتر بود، درکاب نسبت به دیگر آمیخته

E-mail: ftalazade@gmail.com)ي مسئولنویسنده(
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 يترین وزن در پایان دورهآربورایکرز داراي پایین
آذرمنافی). 1384همکاران شریعتمداري و(پرورشی بود 

در آذربایجان غربی تفاوت 1387سالهمکاران درو
سویه رایج شش  داري را در افزایش وزن روزانه بینمعنی

ترین میزان مربوط به بیش ومشاهده کردنددر کشور 
راس يترین آن مربوط به سویهکمکرز ویاآربور يسویه
عملکرد 2006در سال و همکاران  Rahimi. بود 308

 لیتجارتی گوشتی را بررسی نمودند و يرشد شش سویه
داري بین وزن الشه و درصد چربی سینه و اختالف معنی

روزگی مشاهده  56و  42شکم به وزن الشه در سنین 
داري درصد نرها به میزان معنی ،روزگی 42در . ننمودند

ها داشتند تري در مقایسه با مادهبیش يسینه و الشه
)01/0P≤ .( ها از روزگی درصد چربی شکم ماده 56در

ولی این ) ≥01/0P(تر بود بیشداري نرها به میزان معنی
و  Petricevic.  دار نبودروزگی معنی 42تفاوت در 

 500کاب  ، 308راسي سویهسه 2011در سال همکاران 
بدترین عملکرد را مقایسه کردند و هوبارد کالسیک و

میزان ماندگاري و پرنده،از لحاظ وزن زنده پرورشی
هوبارد کالسیک  يضریب تبدیل غذایی را مربوط به سویه

با  . انددانسته 500کاب  يو بهترین را مربوط به سویه
هاي مختلف در ایران، پژوهش توجه به حضور آمیخته

هاي گوشتی سویه از جوجه 3ي مقایسهحاضر به منظور 
پرورشی متداول در شرایط یکسان پرورش انجام گرفت تا 

زن، ها از نظر ضریب تبدیل غذایی، افزایش وعملکرد آن
خوراك مصرفی، میزان ماندگاري و شاخص کارایی تولید 

. مورد مقایسه قرار گیرند

مواد و روش کار
روزه از سه هیبربد ي یک قطعه جوجه 36000تعداد 

در (ي گوشتی خریداري و به شش سالن مختلف جوجه
با شرایط و امکانات پرورشی کامالً ) قطعه 6000هر سالن 

. روز پرورش داده شدند 49مشابه انتقال و به مدت 
سویه راس  ،1تیمار : تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از

سویه هوبارد  ،3و تیمار  500سویه کاب  ،2، تیمار 308
، )هفته 52(308مادر در گروه راس  يسن گله. 15اف

.بود )هفته 50(15اف هوباردو  )هفته 53(500کاب 
واکسینه و در  ،کشی اولیهال و وزنقاز انتها پس جوجه

گرم دان  150اول به میزان  روز 9در .سالن توزیع شدند
4طول دوره از يصورت پلت و بقیهسوپر استارتر به

با در نظر گرفتن جدول احتیاجات طیور مرحله دان دیگر 
اساس و بر 2و  1ولافرمول جد يها، بر پایهبراي سویه

 ،ساعت اول 48همچنین در .شد استفادهآنالیز غذایی 
آن تا روز هشتم ازپسصورت کامل بوده وروشنایی به

عالوه بر سپس ساعت روزانه خاموشی داده شد و  1
گله ، لوکس 25به  لوکس 60از  کاهش شدت نور سالن

-هر آمیخته به(زیرول انوري به شرح جد يوارد برنامه

نوري  يبرنامه نبوده د که با توجه بشدن) صورت مجزا
و هوبارد اف  راس ،15اف  هوبارد مشخص براي هیبرید

. آمده است 5در جدول  500و کاب 4ل در جدو 15
ها در هر سالن در هر هفته ثبت میر جوجهومیزان مرگ

سالن  از نقطه 5کشی استاندارد در شد و در هر سالن وزن
قطعه جوجه در هر مرحله با ترازوي  100به تعداد حداقل 

در هر  زنمیانگین و. شدگرم انجام  10دیجیتالی با دقت 
خوراك میزان . محاسبه گردید صورت هفتگیسالن به

صورت شمارش تعداد مخازن دان مصرفی هر سالن به
صورت و تعداد تلفات نیز به  گردیدتوزین شده مشخص

) FCR(همچنین ضریب تبدیل غذایی . ثبت شد روزانه
.مورد ارزیابی قرار گرفتبا فرمول ذیل در هر هفته 

زیر  آمده، طبق فرمول دستهاي به سپس با توجه به داده
) 1384شریعتمداري و همکاران (شاخص کارایی تولید 

.شد مطالعه محاسبه ي موردبراي هر سه سویه

ضریب تیدیل غذایی= دان مصرفی سرانه /اضافه وزن سرانه
شاخص کارایی تولید=)گرم(میانگین وزن زنده×درصد ماندگاري/ضریب تبدیل غذایی× تعداد روزهاي پرورش
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)درصد(ي غذایی ترکیب جیره: 1جدول 
)پس دان(2پایانی)میان دان(1پایانی)پیش دان(رشد)شروع کننده(استارتراقالم

5/515/545/588/61ذرت
5/405/365/325/28سویا

6/05/05/05/0مکمل معدنی و ویتامینه
A2/02/0-2/0ویتامین 
E2/02/0-2/0ویتامین
--2/02/0سلنیوم

--K31/01/0ویتامین 
--D31/01/0ویتامین
215/02/02/02/0متیونین

15/013/013/013/0لیزین
DCP3/13/12/12/1

2/22/23/23/2صدف
7/02/15/12آنزیمیت

3/11/24/24/2روغن
05/005/005/005/0مولتی آنزیم
05/005/005/005/0آنزیم فیتاز

18/018/015/015/0نمک
23/023/025/025/0جوش شیرین
05/005/005/005/0سالینومایسین

05/005/005/005/0لینکودان

)درصد(آنالیز غذایی  :2جدول 
)پس دان(2پایانی)میان دان(1پایانی )پیش دان(رشد)شروع کننده(استارترآنالیز
CP5/225/201918
Me2950305031003150
Met55/05/05/05/0
Lys28/12/11/11/1
Ca1/1111
P55/05/05/05/0

Na16/016/016/016/0
Cl14/014/014/014/0
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آنالیز مکمل ویتامینهمقادیر : 3جدول 
مقادیر در مکمل ویتامینه گوشتی ویتامین

IU9000000 Aویتامین 

IU2000000 D3ویتامین 

mg36000 Eویتامین 

mg2000 K3ویتامین 

mg1750 B1ویتامین 

mg6600 B2ویتامین 

mg9800 B3ویتامین 

mg29700 B5ویتامین 

mg2940 B6ویتامین 

mg1000 B9ویتامین 

mg15 B12ویتامین 

mg100 H2ویتامین 

mg1000 آنتی اکسیدان
کیلوگرم 5/2تا  کریر

معدنیمقادیر آنالیز مکمل : 4جدول 
مقادیر در مکمل معدنی گوشتی مواد معدنی

mg99200 منگنز
mg50000 آهن
mg84700 روي
mg10000 مس

mg990 ید
mg200 سلنیوم

mg500000 کولین کلراید
کیلوگرم 5/2تا  کریر

کیلوگرم  5/2طبق فرمول مصرفی مکمل، مقادیر در 
مکمل معدنی در  کیلوگرم 5/2مکمل ویتامینه به همراه 

.شودیک تن خوراك مخلوط می

15برنامه نوري هیبرید راس و هوبارد اف: 5جدول 
روند تغییراتساعات خاموشییا وزن) روز(سن 

11
ساعت افزایش 1

در یک مرحله

78
ساعت افزایش  7

در یک مرحله

356
ساعت کاهش 2

تدریجی خاموشی

384
ساعت کاهش 2

خاموشیتدریجی 
ساعت کاهش4231

481
ساعت کاهش 2

تدریجی خاموشی

500برنامه نوري هیبرید کاب : 6جدول 
یا ) روز(سن 

وزن
ساعات 
خاموشی

روند تغییرات

11
ساعت افزایش 1

در یک مرحله

76
ساعت افزایش  5

در یک مرحله

119
ساعت افزایش  3

در یک مرحله

356
ساعت کاهش 3

خاموشیتدریجی 

384
ساعت کاهش 2

تدریجی خاموشی
ساعت کاهش4231

481
ساعت کاهش 2

تدریجی خاموشی

روش آماري
هاي مورد بررسی، با آمده در گروهدست هاي به  داده

و با استفاده 16ي نسخه SPSSافزار آماري  استفاده از نرم
مورد  LSDطرفه آزمون از روش آنالیز واریانس یک 

.ارزیابی آماري قرار گرفتند
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نتایج
خطاي استاندارد میانگین خوراك مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، درصد ماندگاري و شاخص ±میانگین :7جدول

هاي مورد مطالعهها برحسب گرم در گروهکارایی تولید جوجه
روز
گروه

خوراك مصرفی
)گرم(

افزایش وزن
)گرم(

شاخص کارایی تولیددرصد ماندگاريضریب تبدیل غذایی

5150±30807/7راس 
a

9/8±67/2813
a

008/0±83/1
a

14/0±5/94
a

76/2±529/296
a

5150±5001/14کاب 
a

9/1±65/2624
b

003/0±96/1
b

01/0±7/94
a

27/0±60/258
b

هوبارد 
15اف

7/70±5000
b

4/2±24/2812
a

02/0±77/1
c

06/0±18/96
b

8/3±43/310
c

.)P>05/0(دارند داریمعن هاي داراي حروف متفاوت از نظر آماري اختالفمیانگین در هر ستون،

روزگی از لحاظ خوراك  1- 49ي زمانی در بازه
ي با کاب و نیز با سویه 15اف هوباردي مصرفی سویه

که در ) >05/0P(دهد داري را نشان میراس اختالف معنی
ي هوبارد ي پرورش میزان خوراك مصرفی سویهکل دوره

از لحاظ . تر بوده استبه نسبت دو گروه دیگر کم 15اف
و کاب  15اف هوباردهاي میانگین افزایش وزن بین سویه

داري وجود دارد و نیز کاب و راس اختالف معنی
)05/0p< (ترین میانگین وزن را داردي کاب کمو سویه .

ها اختالف ي گروهدر مورد ضریب تبدیل غذایی بین همه
ترین با کم 15اف هوباردي و سویه) >05/0p(دار بود معنی

ي ضریب تبدیل غذایی، بهترین عملکرد و سپس سویه
هاي بعدي قرار ي کاب در جایگاهراس و در ادامه سویه

 15ي هوبارد افاز نظر درصد ماندگاري بین سویه. دارند
) >05/0p(داري وجود دارد با کاب و راس اختالف معنی

بهترین درصد ماندگاري و به ترتیب  15و هوبارد اف
هاي بعدي قرار ي راس در جایگاهي کاب و سویهسویه
-49ي زمانی نظر شاخص کارایی تولید در بازهاز. دارند

داري وجود دارد روزگی بین هر سه گروه اختالف معنی 1
)05/0p< (باالترین و  15اف هوباردي که سویهنحويبه

ترین شاخص کارایی تولید را پایین 500ي کابسویه
.دارند

بحث
ي ي میزان خوراك مصرفی بین سه سویهنتایج مقایسه

با  15و هوبارد اف  500، کاب 308ي گوشتی راس جوجه
دهد و مدیریت یکسان، نشان می شرایط پرورش، تغذیه

نیز ) ي پرورشکل دوره(روزگی  1-49ي زمانی در بازه
نسبت به دو  15اف هوباردي میزان خوراك مصرفی سویه

-تفاوت معنیدر این مطالعه . باشدتر میگروه دیگر کم

نظر میزان مصرف خوراك ها ازداري در بین سویه
دهد نتایج میانگین افزایش وزن نشان می .دمشاهده گردی
هاي روزگی بین سویه 1-49ي پرورشی در کل دوره

-اختالف معنی راسوکابزینوکابو15اف هوبارد

ترین ي کاب کمو سویه) >05/0p(داري وجود دارد 
کمی رشد در طیور یک صفت . میانگین وزن را دارد

 ياست و تحت تأثیر ژنوتیپ، محیط و محتویات جیره
با توجه به ثابت بودن شرایط . گیردغذایی قرار می
توان اختالفات موجود را به نوع اي میمحیطی و تغذیه

آمیخته و اثر متقابل ژنوتیپ و محیط نسبت داد 
در این پژوهش در ). 1384شریعتمداري و همکاران (

. ترین افزایش وزن را نشان داداب کمي کپایان دوره سویه
 1-49این پژوهش نشان داد ضریب تبدیل غذایی در سن 

دار داردها اختالف معنیي گروهروزگی بین همه
)05/0p< (ترین ضریب با کم 15ي هوبارد افو سویه
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ي راس و در تبدیل غذایی، بهترین عملکرد و سپس سویه
. بعدي قرار دارندهاي ي کاب در جایگاهسویه يادامه

هاي گوشتی هاي تولیدي جوجهبازدهی اقتصادي سیستم
به ضریب تبدیل غذایی وابسته است که در اکثر موارد 

در یک گروه ژنتیکی، میزان سودآوري در چنین  کیفیت آن
-جهت اختالف معنیبدین. کندهایی را تعیین میسیستم

ضریب تبدیل آمده براي سرعت رشد اولیه و دستدار به
هاي مورد آزمایش براي مراکز غذایی، بین گروه

اکبر و (گیرد توجه قرار میها بسیار مورد آن يتولیدکننده
نتایج مقایسه درصد ماندگاري بین سه ). 1368دارابی 

، هوبارد 500، کاب308ي گوشتی راسي جوجهسویه
 1-49ي پرورش دهد، در کل دورهنشان می 15اف

با کاب و راس اختالف  15ي هوبارد افن سویهروزگی بی
بهترین  15و هوبارد اف) >05/0p(داري وجود دارد معنی

ي راس ي کاب و سویهدرصد ماندگاري و به ترتیب سویه
درصد ماندگاري . هاي بعدي قرار دارنددر جایگاه

هاي ژنتیکی با محیط گر قدرت سازش گروهها بیانجوجه
دي عامل مهمی در پرورش طیور لحاظ اقتصااست و از 
هاي گوشتی در استاندارد تلفات جوجه .باشدتجارتی می

از عواملی که در  .درصد است 5-4سطح تجارتی حدود 
هاي عفونی، توان به بیماريمیزان تلفات مؤثر است می

هاي ژنتیکی و اي و تفاوتها، اختالالت تغذیهاسترس
 ،1387آذر و همکارانمنافی(فیزیولوژیکی اشاره نمود 

ي شاخص مقایسه). 1384و همکاران شریعتمداري
روزگی بین تمام  1-49دهد در کارایی تولید نشان می

که  نحويبه ) >05/0p(دار است ها اختالف معنیگروه
ترین بیش 15ي هوبارد افشاخص کارایی تولید در سویه

ان از توهرچند می. ترین بوده استي کاب کمو در سویه
عنوان عوامل مؤثر هاي رشد و ضریب تبدیل بهشاخص

-که کلیهدر ارزیابی عملکرد استفاده کرد، لیکن از آنجایی 

هاي اقتصادي تولید، ضریب تبدیل غذایی، شاخص ي
درصد ماندگاري و تعداد روزهاي پرورش، در عامل 

شود، این پارامتر، شاخص کارایی تولید به کار گرفته می
تري براي تعیین بهترین حالت استفاده امعیک شاخص ج

هرچه این . گرددها محسوب میآمیخته ياز مقایسه
تر تر باشد میزان سودآوري تولید نیز بیششاخص بیش
هاي قبلی پژوهش). 1393منصوربهمنی(خواهد بود 

تر به بررسی عملکرد شده در داخل کشور، بیش انجام
هاي آرین، آربوراکرز، لوهمن و راس و کاب و سویه

هاي که امروزه سویهحالیدر. هوبارد کالسیک پرداختند
شده پرورش داده هاي ذکرمختلفی عالوه بر این سویه

رسد در به نظر می). 1387آذر و همکارانمنافی(شوند می
ي عملکرد پرورشی کشورمان تحقیقی در جهت مقایسه

، صورت 308و راس  500، کاب15اف ي هوباردسه سویه
 و همکاران معتقدند که شریعتمداري. نگرفته است

هدف بررسی و  اي و منظم بادوره يهمواره یک برنامه
هاي مختلف ضرورت دارد عملکرد آمیخته يمقایسه

میسوهو و همکاران در ).  1384شریعتمداري و همکاران (
رشد و ي عملکرد به بررسی و مقایسه 1996سال 

ي گوشتی در کشور هاي الشه در بین سه سویهشاخص
، ژوپیتر و ودت 500ي کاب سه سویه. سنگال پرداختند

نهایت مشخص شد هفته پرورش دادند و در 8را به مدت 
با  500ترین وزن و کاب گرم بیش 2096ي ژوپیتر با سویه
از لحاظ میزان . ترین وزن زنده را داشتندگرم کم 1920

ترین بوده کم 500ترین و کاب دان نیز ژوپیتر بیش مصرف
در مورد ضریب تبدیل غذایی بین سه سویه تفاوت . است
ي در این مطالعه سویه. داري وجود نداشته استمعنی

-ترین وزن زنده و کمي دیگر کمکاب نسبت به دو سویه

ترین دان مصرفی را داشته اما ضریب تبدیل آن در آخر 
 يهش با مطالعهواین پژ. داري نداشتمعنیدوره تفاوت 

ي کابترین وزن زنده توسط سویهحاضر در داشتن کم
از نظر دان مصرفی و ضریب  لیمطابقت دارد و 500

ي وزن همچنین با مقایسه. تبدیل غذایی مطابقت ندارد
توان به اثر هفته پرورش می 8نهایی حاصل، پس از 

ورد توانایی کسب وزن نژاد در طول زمان، در م اصالح
شهربابک و مرادي  .تر، پی بردتر، در مدت کوتاهبیش

منظور بررسی عملکرد صفات به 1380همکاران در سال 
هاي گوشتی اقتصادي در سه گروه آمیخته تجاري جوجه
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اي در ایران یک آزمایش مقایسه) آرین، راس و لوهمن(
وزن، روز انجام دادند و صفات افزایش  49به مدت 

خوراك مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، درصد ماندگاري 
 1-42(، رشد )روزگی1-21(هاي آغازین در دوره

و نیز شاخص کارآیی ) روزگی1-49(و پایانی ) روزگی
عامل کارآیی تولید اختالف . گیري کردنداندازهرا تولید
ها نشان نداد، مقدار شاخص داري را بین آمیختهمعنی

هاي آرین، راس و لوهمن به راي آمیختهکارایی تولید ب
-مرادي(بود  27/164و  31/173، 29/175ترتیب برابر با 

شاخص کارایی تولید .)1380شهربابک و همکاران 
شهربابک و همکاران در ي مراديي راس در مطالعهسویه
تري را نشان ي حاضر عدد کمنسبت به مطالعه 1380سال 

هاي پرورش و زمان انجام تفاوتدهد که شاید به علت می
ي راس با ي حاضر سویهدر مطالعه. این مطالعه باشد

شاخص تولید باالتري نسبت به کاب جایگاه دوم را کسب 
هاي مقایسه شده در دو کرد و این به دلیل تفاوت سویه

به 1384شریعتمداري و همکاران در سال . تحقیق است
هاي تجاري آمیختهمنظور بررسی عملکرد صفات تولیدي 

ي تجاري راس، هاي گوشتی در ایران، شش سویهجوجه
 42آربوراکرز، کاب، لوهمن، هوبارد و آرین را به مدت 

در آخر . روز با شرایط پرورشی مشابه پرورش دادند
مشاهده شد که افزایش وزن آمیخته کاب نسبت به دیگر 

-پایینکه آربوراکرز داراي حالیها باالتر بود درآمیخته

میانگین خوراك . بودپرورشی  يترین وزن در پایان دوره
ترین و هوبارد داراي باالترین مصرفی، آمیخته راس پایین

. ها بودسطح خوراك مصرفی نسبت به دیگر آمیخته
ضریب تبدیل غذایی در آمیخته کاب نسبت به دیگر 

-ها معنیدرصد تلفات در بین آمیخته. ها بهتر بودآمیخته

آمیخته کاب باالتر از ضریب کارایی تولید در. ر نبوددا
ها بوده است و بررسی روند سرعت رشد سایر آمیخته

ها و ضریب تبدیل تمامی آمیخته) افزایش وزن هفتگی(
هفتگی به بعد داراي مزیت  6رشد از  ينشان داد که ادامه

). 1384شریعتمداري و همکاران (باشد تري مینسبی کم
-کاب بهترین عملکرد را داشته و نتایج فراسنجهي سویه

اما پس . ي حاضر تطابق نداردشده با مطالعههاي محاسبه 
تر هفتگی ضریب تبدیل غذایی در هر دو تحقیق بیش 6از 
اي همچنین سویه. شود و از این نظر باهم تطابق دارندمی

تري است در که در دوران ابتدایی داراي افزایش وزن بیش
تري بودند ان دوران پرورشی داراي سرعت رشد پایینپای

و روند افزایش رشد در انتخاب سویه و نیز سن کشتار 
ي حاضر برخالف این تحقیق مؤثر است که در مطالعه

ترین وزن را ترین سرعت رشد و کمي کاب ضعیفسویه
تواند به علت زمان و شرایط داشته است که این تفاوت می

هاي مقایسه شده با یکدیگر ت سویهپرورش و نیز تفاو
.باشد

در استان  1387آذر و همکاران در سال منافی
، آرین، آربوراکرز، 308آذربایجان غربی، شش سویه راس 

هفته در شرایط یکسان  7و هوبارد طی  500لوهمن، کاب
ترین و کمترینپرورش دادند و گزارش نمودند بیش

ها در کل دوره به ترتیب میانگین وزن روزانه بین آمیخته
-کم. بود 308ي آربوراکرز و سویه راس مربوط به سویه

ترین را ي راس و بیشضریب تبدیل غذایی را سویهترین
داري از نظر ي آرین و کاب داشتند و تفاوت معنیسویه

 يها وجود نداشت ولی سویهدرصد ماندگاري بین سویه
باالترین شاخص . ترین درصد تلفات را داشتکاب بیش

آرین و در  يهفتگی مربوط به سویه 6تولید در پایان 
آربوراکرز بوده است  يپایان هفت هفتگی مربوط به سویه

لحاظ افزایش وزن در از). 1387و همکاران  آذرمنافی(
ترین افزایش وزن را داشته در حالیکم 308اینجا راس 

وزن 500نسبت به کاب 308راسکه در پژوهش حاضر
که نظر ضریب تبدیل غذایی ایناز .تري گرفته استبیش
ترین ضریب تبدیل غذایی را دارد و نیز ي کاب بیشسویه

تر از هوبارد است و نیز نظر درصد ماندگاري کماز
به ترتیب باالتر از  7و 6شاخص تولید هوبارد در هفته 

ي حاضر است و است، مشابه مطالعه 500راس و کاب 
هوبارد در پایان دوره پرورشی باالترین شاخص ي سویه

.کارایی تولید را دارد
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Petricevic در کشور 2011و همکاران در سال ،
اي، تأثیر ژنوتیپ بر تولید و یوگوسالوي، طی مطالعه

هاي گوشتی خصوصیات الشه در هنگام کشتار در جوجه
، راس 500را بررسی کردند و هیبریدهاي مختلف، کاب

روز در شرایط کامالً  42هوبارد کالسیک را به مدت  ،308
گونه یکسان پرورش دادند و نتایج کار خود را این

هاي کاب و راس میانگین وزنی گزارش کردند که سویه
هاي هوبارد کالسیک داشتند و باالتري نسبت به جوجه

هاي آزمایش مربوط به هوبارد ترین تلفات در گروهبیش
هاي کاب و راس ضریب جوجه .کالسیک بوده است

داري در تبدیل غذایی یکسان و تفاوت آماري معنی
که مقادیر این هاي تولید داشتند، در حالیشاخص

تر هاي گوشتی هوبارد کالسیک کمپارامترها در جوجه
بهترین  500در این تحقیق کاب . مطلوب بوده است

تطابق ي حاضر پارامترهاي عملکرد را داشت که با مطالعه
عنوان ي کاب بهي حاضر سویهندارد و در مطالعه

علت تفاوت نتایج و عدم . ترین سویه شناخته شدضعیف
تفاوت در ساختار  ،تطابق این مطالعه با برخی از مقاالت

آزمایش، مدیریت، تغذیه و شرایط محیطی و نیز پیشرفت 
هاي جدید و تقویت یا سریع در علم ژنتیک و ایجاد سویه

). Merkley et al. 1980(هاي گذشته است سویهحذف 
-ي نتایج حاصل از این مطالعه با سایرین بیشپس مقایسه

هاي حاضر ي سویهبر بررسی و مقایسه دیتأکتر به علت 
.طور مجزاستي زمانی و در هر منطقه بهدر هر بازه

در این مطالعه با توجه به ثابت بودن شرایط محیطی و 
توان اختالفات موجود را براي هر سه سویه میاي تغذیه

 . به نوع آمیخته و اثر متقابل ژنوتیپ و محیط نسبت داد

در کشورهایی که جوجه را براي عرضه به بازار  مسلماً
ي دهند، ارزیابی و مقایسهبراي وزن معینی پرورش می

تواند کمک شایانی نتایج شاخص تولید و سرعت رشد می
). 1384شریعتمداري و همکاران (ماید در انتخاب سویه ن

توجه به ضریب تبدیل باال و شاخص رشد پایین در با
تر تالش خود رسد این سویه بیشي کاب به نظر میسویه

.دهدخود انجام می يرا در جهت حفظ متابولیسم پایه
هاي تفاوت ،ايهاي مزرعهدر آزمون ،کلیبه طور

ضریب تبدیل غذایی 2/0- 1/0کاهش  همچونکوچکی 
گرم  100ضریب تبدیل غذایی معادل کاهش  1/0کاهش (

، در )مصرف دان به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده است
 1500-1000نتیجه کاهش میزان مصرف دان در حدود 

اي، با توجه به قیمت قطعه 10000کیلوگرم در هر واحد 
تومان براي هر کیلوگرم دان مرغی، از 1500-1200حدود 

عه توجهی سود مالی براي آن مزراقتصادي مبلغ قابل  نظر
کاهش تلفات با  درصد 3-2به همراه دارد و یا میزان 

کیلوگرم وزن زنده  500کیلوگرم، میزان  2- 1میانگین وزن 
 5000-4000گردد که با توجه به قیمت مرغ را شامل می

تومانی مرغ زنده این مورد نیز در افزایش سودآوري گله 
.مؤثر استبسیار 
نرخ رشدباید هم به داشتن  ي مناسبسویه انتخابدر 
شاخص تولید باالتر بهتر وخوراك يبازدهتر،سریع

در این مطالعه بر اساس نوع خوراك . جوجه توجه کرد
باالترین شاخص  15ي هوبارد افاستفاده شده، سویه

ي راس از سویه .تولید و بهترین عملکرد را داشته است
. ظر عملکردهاي پرورشی در جایگاه دوم قرار داردن

منابع
-ژنتیکیمقایسه).1368(دارابی، قاسمومحمدکریماکبر،

هايجوجهتجارتیگروهسهدراصلیصفاتاقتصادي
 ،20شماره  ایران،علوم کشاورزيمجله .گوشتی

.43- 54صفحات 

الهیان، هوشنگج و لطف.؛ رضایی، مریدشریعتمداري، ف
هاي مقایسه عملکرد صفات تولیدي آمیخته). 1384(

مجله پژوهش و سازندگی ،تجارتی جوجه گوشتی
.68-74،صفحات) 67(
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 ،زاغريو زاغري،   اکبر ،عریانی؛شهربابک، محمدمرادي
مقایسه عملکرد صفات اقتصادي در ). 1380(مجتبی
پژوهش و نشریه . هاي گوشتی موجود در ایرانآمیخته
در امور ) 50پی آیند (1، شماره 14دورهی،سازندگ

.54-57صفحات ،دام و آبزیان

؛ امینی، جهانگیر و محمدحسینذر، قادر؛ اخوان، آمنافی
مقایسه صفات رشد و الشه ). 1387(فجري، مهدي 

مجله . هاي گوشتی در ایرانهاي مختلف جوجهسویه
،78شماره در امور دام و آبزیان،  پژوهش و سازندگی
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Abstract
In order to compare performance in three commercial broiler strains, 36ooo broiler chicks 

one day-old (Hubbard F15, Cobb-500 and Ross308), were divided into 3 equal groups with 2
replicates and 6000 birds per replicate. The birds were reared under similar conditions from 1
day-old to 49 days of age. The performances of birds including weight gain, feed intake, feed 
conversion ratio (FCR), livability and flocks  production  index  were measured. Results 
showed that there were significant differences in weekly weight gain among hybrids (p<0.05), 
and the weight of Hubbard F15 was  higher than others till the end of 49 days, while Cobb500
had the lowest weight gain.  Birds feed intake during experiment period was significantly 
different (p<0.05) and Hubbard F15 had the lowest feed intake and Cobb500 had the highest 
feed intake. Feed conversion ratio between birds was significantly different (p<0.05) and 
Hubbard F15 had the lowest FCR while Cobb500 had the highest. There were significant 
differences in livability ratio among the hybrids, The lowest mortality rate in the trial was 
recorded in Hubbard genotype (p<0.05). There were significant differences in production 
index and Hubbard F15 had the highest production index while Cobb500 had the lowest one. 

Key words: Broiler performances, Production index, Strains
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