
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور 

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان 

 

 بررسي و مقايسه عملکرد جوجه هاي گوشتي تجاري در منطقه گرم و مرطوب استان خوزستان :عنوان پروژه -

  2-46-13-092-990757 :پروژه شماره مصوب -

  مشترك دارد(: هاي ملي وها وطرح)اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئول نام و نام -

 سيد مجيد حسيني خانوداگي مجري/مجريان: نام ونام -

  :ناظرانخانوادگي  و نام نام -

 خانوادگي مشاور)ان(: و نام نام -

محمد چمني، افروز شريفي، هوشنگ لطف الهيانسيد عبداله حسيني خانوادگي همکاران: نام و نام -

ايستگاه توسعه، پرورش و اصالح نژاد مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران ): محل اجرا -

 (گوسفند زندي

 1/09/1399 تاريخ شروع: -

 ماه 12 :مدت اجرا -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          61534 با شماره        20/2/1401 اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ بالمانع است. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده: 

قطعه  750 انجام شد. تجاري راس، كاب و آرينهاي گوشتي اين مطالعه به منظور بررسي عملکرد جوجه

قطعه پرنده در هر تکرار از سن يک روزگي تا  50تکرار و  5تيمار،  3جوجه گوشتي در قالب طرح كامل تصادفي با 

ها، عملکرد پرندگان شامل افزايش وزن، مصرف خوراك، ضريب تبديل روزگي قرار گرفتند. براي مقايسه سويه 42

تجزيه و تحليل آماري معيارهاي گيري شد. و شاخص كارايي توليد در طول دوره پرورش اندازه مانيغذايي، زنده

داري داشت ميانگين افزايش وزن و مصرف خوراك در دوره آغازين و رشد تفاوت معنيعملکرد  نشان داد كه 

(05/0p<اما،  تفاوت در ضريب تبديل غذايي فقط در دوره آغازين معني )دار شد(05/0p<.)  ميانگين افزايش وزن

بطور . ترين افزايش وزن را داشتباالتر بود در حالي كه راس پايينها سويهسويه كاب در پايان دوره نسبت به ديگر 

شود كه بر اساس نتايج به دست آمده، اگر مالك انتخاب ضريب تبديل غذايي و يا شاخص توليد گيري ميكلي نتيجه

 م تفاوت معني دار، سويه آرين مي تواند به خوبي در توليد گوشت استفاده شود. باشد، در هر صورت به دليل عد

 
 

 خوزستان، جوجه گوشتي، گرم و مرطوباستان خصوصيات الشه، عملکرد،  ها:كليدواژه

 


