
 وزارت جهادكشاورزي                       

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي            

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور                   

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران 

 

 )استان تهران( در منطقه معتدلهاي گوشتي تجاري بررسي و مقايسه عملكرد جوجه عنوان پروژه: -

  2-41-13-149-961204 :پروژه شماره مصوب -

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

 رمجيد افشا خانوداگي مجري/مجريان: نام ونام -

  :ناظرانخانوادگي  و نام نام -

 خانوادگي مشاور)ان(: و نام نام -

عليرضننا خاني، حميدرضننا سننعيدي،  ،، مهرداد نفيسننيهيانلهوشنننل فطا اف خانوادگي همكاران: و نام نام -

محمدحسين دهقاني

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران )ايستگاه تحقيقاتي خجير(: محل اجرا -

 1/11/1396 تاريخ شروع: -

 ماه 12 :مدت اجرا -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           56381با شماره         8/8/98اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 چكيده: 

و  308، راس 386 )آرين خصوصيات الشه سه سويه تجاري گوشتيو  عملكردمنظور بررسي و مقايسه به

 8 باتصادفي  گوشتي مخلوط نر و ماده در قافب طرح كامالا  جوجهقطعه  1080آزمايشي با استفاده از  ،(500كاب 

روز در  42ت به مد با انرژي يكسانهاي غذائي )واحد آزمايشي( با استفاده از جيره قطعه در هر تكرار 45تكرار و 

 اجرا شد.شرايط محيطي يكسان در منطقه معتدل 

، هزينه خوراك براي توفيد تبديل خوراك، خوراك مصرفي وزن بدن، ضريبنتايج آزمايش نشان داد كه 

در سن (. p<05/0قرار گرفت ) سويهتأثير روزگي تحت 42توفيد در سن كارايي و شاخص  يک كيلوگرم وزن زنده

تر و شاخص كارايي باالتري نسبت به وزن بدن باالتر، ضريب تبديل خوراك پايين 308 روزگي سويه راس 42

. خصوصيات الشه شامل درصد سينه، جگر، چربي محوطه بطني و سنگدان (p<05/0)هاي ديگر داشت سويه

تأثير تحتا هبال و درصد تلفات، درصد يكنواختي و درصد الشه، ران ، اما(p<05/0) تأثير سويه قرار گرفتندتحت

 (.p>05/0نگرفتند ) سويه قرار

و كاب  308، راس 386هاي آرين دهنده تفاوت در عملكرد و كيفيت الشه بين آميختهطور كلي نتايج نشانبه

طوري كه آميخته راس توانست عملكرد بهتري را در آب و هواي معتدل در در آب و هواي معتدل است، به 500

 دهد. مقايسه با آرين و كاب نشان

 

 عملكردگوشتي ،  جوجههاي تجاري، سويه، خصوصيات الشه ها:كليدواژه


