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 بوا آیموای : روش کاار. سنجوا  گر یو   هم پورورشیوایسی روی  های گوشوتیجوجه های مختلف جنسیتیپرورش نسبت

 75 رصو  نور و  25: 1گوروه مختلوف نسوبت جنسوی هگوروه  5 ر  308صطعه جوجه گوشتی تویش رسس  180ستتفا ه سی 

  رص  موا ه 100: 4 رص  ما ه؛ گروه  25 رص  نر و  75: 3 رص  ما ه؛ گروه  50 رص  نر و  50: 2ما ه؛ گروه   رص 

ر بو: نتاای جوجه  ر هر تکرسر  ر صالب طور   وام ت تدوا ای سنجوا  گر یو .  12تکرسر و  3 رص  نر( با  100: 5و گروه 

 سری هوای مختلوف جنسویتی تفواوت معنوییگی( بین گروهرو 24تا  11رش  ه ۀستاس نتایج،  ورسک مدرای اقط  ر  ور

(، رویگوی 42تا  11رش  و  ل  وره ه ۀبیشترین مق سر مدرف رس نشان  س ن .  ر  ور 3و  1های ( و گروه>05/0P سشت ه

(. سی میوان >05/0Pگروه حاوی نور  وال ، بیشوترین ساو سی  وین رویسنوه و ب تورین ضوریب تبو یل  واسیی رس  سشوت ه

( رس %06/73بیشترین بای ه الشوه ه 3های الشه، اقط بای ه الشه تحت تأثیر تیمارهای آیمایشی صرسر گرات و گروه پارسمتر

هوای  یرور بیشترین مق سر رس نسبت به گوروه 3و  5های های گوشتی  ر گروه(. شا   سروپایی جوجه>05/0P سرس بو  ه

بی سصتدا ی هته روش تعیین صیمت شامل میانرین صیموت توا  حالت سرییا 9(. تو  محاتبه ش ه  ر >05/0Pنشان  س   ه

روش اروش هاوروش مورز ینو ه، مورز  3( و 1394و  1393پرورش  و تا   ۀ، میانرین صیمت ب ترین و ب ترین  ور1394

هوای موور  مطالعوه رونو  ن ولوی  سشوت های نور  ر گوروه شتار ش ه و به تفکیک صطعات الشه( با  اه   رص  جوجه

ایج حاصول سی بوا توجوه بوه نتو: گیری نهاایینتیجاه سری رس نشان ن س .  رص  نر، تفاوت معنی 50( و  اه  تا >05/0Pه

 رص  پوایین 50توسن پرورش مخلوط رس تا یمانی  ه  رص  نرها سی میسرییابی سصتدا ی  های مختلفمقایسش تو  روش

 تر نباش ، توصیه نمو . 
 

 جوجه گوشتی، جنسیت، 308ا ی، رسس : سرییابی ییستی سصتدکلیدی واژگان

  
 مقدمه 

سا سی  بای هی و ستتفا ه سی رسهبر های ج ی   ر 

مر  سری،  و بخ  م م برسی ب تت آور ن ح س ثر 

های نر و ما ه و ج سگانش جنس شتو  هی ستت. تغای

رش  مطلوب  ر پرن گان  و رسهبر ی هستن   ۀحفظ  ور

ا سی  تو  هی  ر توسنن  به آتانی به منظور س ه می
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مر  سری مور  ستتفا ه صرسر گیرن . تفاوت جنسی 

پرن گان، یک س ت ف ستاتی  ر سحتیاجات ای یولوژیکی 

آور . به ینوسن و نیایهای موس  مغای رس به وجوووو  می

های گوشتی ما ه، مثا ، ضریب تب یل  اسیی جوجه

 30تن ه ر تن باالی های گوشتی نر همباالتر سی جوجه

تایی بیشتر ویگی( ستت و سین سمر منجر به ذ یرهر

گر   هورسپین و های ما ه میچربی  ر ب ن جوجه

مختلفی مبنی  یها(. با وجو  سینکه گ سرش2000 رسیور 

های ما ه  ر های نر نسبت به جوجهبر برتری جوجه

صفات مختلف سصتدا ی نظیر سا سی  وین هورسپین و 

یمانی و ؛ 2008رسن ؛ سژ سپو و همکا2000 رسیور 

؛ التین ه 1985(،  ورسک مدرای هایچر 2012همکارسن 

(، صفات الشه 2012یمانی و همکارسن ؛ 1994و سولویمی 

؛ 2008؛ سژ سپو و همکارسن 2000هورسپین و  رسیور 

( 2011آق و همکارسن طاصان؛ 2011یووی  و همکارسن 

ش ه ستت  ه پرورش  وجو   سر ،  ر مقابل نشان  س ه

های گوشتی به صورت مخلوط  و جنس نر و وجهج

 لیل تأثیر هورمونی ما ه نسبت به حالت تفکیک ش ه به

آن روژنی  ه منجر به تحریک آنابولیسم پروتئین، 

گر  ، تبب سا سی  نیتروژن و سبقاء موس  مع نی می

شو  پرورش می ۀسا سی  وین باالتر  ر پایان  ور

توجه به تفاوت یملکر ی (. با 2001سرس پوتوبور -هآیره

های گوشتی نر و ما ه و با ارض وجو  بین جوجه

 وش  ر پرورش مخلوط، ه ف سی بر ی یوسمل هم

سنجا  سین تحقی  سرییابی ییستی سصتدا ی پرورش 

های جنسی مختلف ج ت های گوشتی  ر نسبتجوجه

های مختلف برسی پرورش تعیین  رص  مناتب سی جنس

 ا ی بو . ر شرسیط مختلف سصتد
 

 هامواد و روش

تجاری  شتوی ۀصطعه جوجه گوشتی یک روی 180تع س  

 شی و تعیین ،  ری سری ش ه و بع  سی وین308 -رسس

صطعه با میانرین  12ای هم به تع س  یجنسیت  ر روی 

وینی مشابه برسی هر تکرسر  ر نظر گراته ش . آیمای  

کرسر سنجا  ت 3تیمار و  5 ر صالب طر   ام ت تدا ای با 

های مختلف ا همان نسبتیش . تیمارهای آیمایشی 

 رص  ما ه؛  75 رص  نر +  25: 1جنسیتی شامل گروه 

 75: 3 رص  ما ه؛ گروه  50 رص  نر +  50: 2گروه 

 رص  ما ه؛  100: 4 رص   ما ه؛ گروه  25 رص  نر + 

  رص  نر بو . 100: 5و گروه 

های اسیی جوجههای  اسیی بر ستاس سحتیاجات  جیره

گوشتی طب  تطو  پیشن ا ی موس  مغاّی توتط 

تنظیم گر ی ن .  2014تا   308 - اتالوگ تویش رسس

تا  11رش  ه ۀهای  اسیی مور  ستتفا ه شامل جیرجیره

رویگی( بو ن   42تا  25پایانی ه ۀرویگی( و جیر 25

های  اسیی (. با توجه به سینکه مقایسش جیره1هج و  

ها طی حقی  نبو ، بنابرسین، تمامی جوجهم نظر سین ت

های یکسان تغایه های مختلف پرورشی سی جیره وره

 ش ن . 

مق سر  ورسک مدرای، سا سی  وین رویسنه و ضریب 

های آیمایشی  ر تب یل  اسیی برسی هر یک سی گروه

 42تا  25رویگی(، پایانی ه 24تا  11های رش  ه وره

ی( بر ستاس روی مرز رویگ 42تا  11و  ل ه رویگی(

 محاتبه ش . 

با ستتفا ه سی رویگی(  42 ر پایان آیمای  ه

های یملکر ی شامل میانرین وین ین ه شا  

𝐵𝑊 (𝐾𝑔) رص  مان گاری  ،𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (%) تن پرن ه ،

 𝐴𝑔𝑒 (𝑑)  و ضریب تب یل  اسیی𝐹𝐶𝑅(𝐾𝑔 𝑓𝑒𝑒𝑑/

𝐾𝑔 𝑔𝑎𝑖𝑛) شا    ،حاتبه ش ه بو  ه برسی  ل  وره م

 محاتبه گر ی . EPEF)1تولی  سروپایی ه

                                                 
1-European Production Efficiency Factor 
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 خورسکوگرم*تر یب مکمل مع نی ستتفا ه ش ه به سیسی هر  یل

 شامل:

 ، س سی  روی mg 125، تولفات آهن mg248 تولفات منرن  

mg211 تولفات مس ، mg25 ی ست  لسیم ، mg25  تلنیو ،    

mg5/0 ولین  ، mg625س سی سن ، آنتی mg5/2 باش .می 

های ستتفا ه ش ه به سیسی هر یلوگر  تر یب مکمل ویتامین **

 شامل: 

، E  :45IU، ویتامینD3:5000IUامین ، ویتA: IU22500ویتامین

 :B2، ویتامین گر میلی B1 :4/3، ویتامینگر میلی K  :5ویتامین 

 5/24:یک، ستی پانتوتنگر میلی B12 :04/0، ویتامینگر میلی 5/16

 :پری و سین، گر میلی 74:، نیاتینگر میلی 5/2 :، ستی اولیکگر 

 باش .میگر  میلی 3/7
*Mineral premix provides per kg of diet: 

Manganese sulfate: 248 mg, Ironsulfate:  125 mg; ZnO: 211 

mg; Copper sulfate: 25 mg; Calcium iodated: 25 mg, 

Selenium: 0. 5 mg, Choline: 625 mg, Antioxidants: 2.5 mg 

**Vitamin premix Provides per kg of diets:  

Vitamin A:22500 IU; Vitamin D3: 5000 IU, Vitamin E: 45, 

Vitamin K: 5 mg, Vitamin B1: 4.3 mg, Vitamin B2: 16.5 mg, 

Vitamin B12: 0.04 mg, Pantothenic acid: 24.5 g, Folic acid: 

2.5 mg, Niacin: 74 mg; Pyridoxine: 7.3 mg. 

 

نی   ه یک وسح   EBI)1شا   سروپایی جوجه گوشتی ه

تت برستاس تری ج ت سرییابی یملکر  م یریتی سجامع

، (%) 𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦هایی نظیر  رص  مان گاری شا  

و ضریب تب یل  𝐴𝐷𝐺 (𝑔/𝑐ℎ𝑖𝑐𝑘/𝑑)سا سی  وین رویسنه 

ی بیان هاطب  ارمو  𝐹𝐶𝑅(𝐾𝑔 𝑓𝑒𝑒𝑑/𝐾𝑔 𝑔𝑎𝑖𝑛) اسیی 

 ( محاتبه گر ی :2013ش ه توتط مار و و همکارسن ه
 

𝐸𝑃𝐸𝐹 =
𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (%) × 𝐵𝑊 (𝐾𝑔)

𝐴𝑔𝑒 (𝑑) × 𝐹𝐶𝑅(𝐾𝑔 𝑓𝑒𝑒𝑑/𝐾𝑔 𝑔𝑎𝑖𝑛)
× 100 

𝐸𝐵𝐼 =
𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (%) × 𝐴𝐷𝐺 (𝑔/𝑐ℎ𝑖𝑐𝑘/𝑑)

𝐹𝐶𝑅(𝐾𝑔 𝑓𝑒𝑒𝑑/𝐾𝑔 𝑔𝑎𝑖𝑛) × 10
 

 

سیما  تایت  9رویگی( پس سی  42ن آیمای  ه ر پایا

صطعه جوجه با لحاظ  4گرتنری، سی هر صفس تع س  

نسبت جنسی هر وسح  آیمایشی، سنتخاب ش  یعنی با 

توجه به نسبت جنسی هر گروه، به طور تدا ای سی هر 

، یک جوجش نر و ته 1صفس هتکرسر( مربوط به گروه 

وجش ما ه؛ ،  و جوجش نر و  و ج2جوجش ما ه؛ گروه 

، چ ار 4، ته جوجش نر و یک جوجش ما ه؛ گروه 3گروه 

                                                 
1-European Broiler Index 

های ای رشد و پایانی جوجههجیرۀ غذایی دوره -1جدول 

 308 -گوشتی بر اساس توصیۀراس
Table 1- Grower and finisher periods’ ration of 

broilers based on Ross-308 catalog 

 پایانی 
Finisher (25-42 

d) 

 رش  
Grower (11-24 d) 

  ورس ی  ۀما 
Ingredients (%) 

 ذرت 51.81 55.82

Corn 

 تویا ش نجال 39.89 36.07

Soybean meal 

 رو ن   ل س 4.47 4.67

Rapeseed oil 

 ص ف شپوتت 0.25 0.29

Oyster shell 

 پو ر ستتخوسن 2.24 2.05

Bone meal 

 نمک طعا  0.44 0.39

Salt 

 *مکمل مع نی 0.25 0.25

Mineral premix 

 **مکمل ویتامینی 0.25 0.25

Vitamin premix 

 تیونینم - ی س  0.30 0.21

DL Methionin 

 ی ین هی رو لرسی ل-س  0.10 0.00

L-Lysine HCL 

)درصد(هامحاسبه مواد مغذی جیره  
Nutrients 

 سنرژی صابل متابولیسم 3100 3150
ME (Kcal/Kg) 

  

 پروتئین  ا  21.58 20.18

CP (%) 

  لسیم 0.89 0.84

Ca (%) 

 اسفر صابل  تترس 0.44 0.41

P (%) 

 ت یم 0.20 0.18

Na (%) 

 سلیاف  ا  3.77 3.60

CF (%) 

 لی ین 1.22 1.05

Lysine (%) 

 نیمتیونین + تیست 0.94 0.82

Met+Cys (%) 

 تریپتواان 0.26 0.24

Trp 
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: چ ار جوجش نر؛ سنتخاب و بع  سی 5جوجش ما ه و گروه 

گیری وین ین ه،  شتار سنجا  گر ی ه و وین سن سیه

-گیری ش . وین سن س الشه ب ون پر، تر و  ون سن سیه

ها،  ب ، تنر سن و چربی های  یرر ب ن مانن  تینه، رسن

ترسیوی  ششکمی هر جوجه، ج سگانه به وتیل ۀحفر

گر  تعیین و به صورت  رص ی سی  1/0 یجیتا  با  صت 

  ل وین الشه ب ن ثبت گر ی .

برسی سرییابی سصتدا ی، سبت س بر ستاس معیار سصتدا ی، 

پرورش  ر  و تا  س یر هتا   ۀب ترین و ب ترین  ور

ی ها( مشخ  گر ی ه و تپس ه ینه1394و  1393

سج سی  ورس ی و  رآم  حاصل سی اروش بر ستاس ته 

، 1394روش تعیین صیمت یعنی میانرین صیمت تا  

پرورش  ر  و  ۀمیانرین صیمت  ر ب ترین و ب ترین  ور

برسی تعیین ب ترین و ب ترین . تا  س یر محاتبه ش 

های ثبت ش ه  ر پرورش  ر  و تا  س یر، صیمت ۀ ور

ج ا   ی سمور  س  ویسرتتایت شر ت ت امی پشتیبان

س ا گر ی  و تپس یک معیار سصتدا ی  1 شاوریی

برسی تعیین ب ترین و ب ترین  ورۀ پرورش به صورت 

ییر محاتبه گر ی  همنبع: ارموله ش ه توتط 

 نویسن گان مقالش حاضر(:

𝐸𝐼 = 𝐿𝑊𝑃 − (𝐶𝑜𝑟𝑛𝑃 + 𝑆𝑜𝑦𝑏𝑒𝑎𝑛𝑃 +
1

2
𝐶ℎ𝑖𝑐𝑘𝑃) 

: صیمت اروش LWPسصتدا ی؛ : معیار EI ر رسبطش اوق، 

: صیمت هر  یلوگر  ذرت؛ CornPهر  یلوگر  مرز ین ه؛ 

SoybeanP صیمت هر  یلوگر  تویا و :ChickP صیمت هر :

 باش .یکرویه میگوشتی جوجش 

های معیار سصتدا ی، سبت س تمامی  وره شبرسی محاتب

های  و ماهه(  ر  و تا  پرورش صابل لحاظ ه وره

 1394تا پایان  ی ماه  1393رور ین تا    اس یر سی سوّ 

، 1393سر یب شت -ارور ین ۀمنظور گر ی  همث ت  ور

و ...(، تپس صیمت سج سی  1393 ر س   -سر یب شت

یکرویه به طور  شسصلی ن ا ه شامل ذرت، تویا و جوج

میانرین صیمت ماه سوّ   ورۀ پرورشی مور  نظر همث ت 

بانی ستتخرسج ش ه ( سی تایت مر   پشتی1393ارور ین 

                                                 
1- http://www.iranslal.com 

و  ر اایل س سل  رج گر ی .  صیمت اروش هر  یلوگر  

پرورشی همث ت  ۀ ورهر مرز ین ه  ر ماه  وّ  

( نی   ر اایل اوق ثبت ش  و بع  سی 1393سر یب شت 

ممکن سی  شماه 2های ها برسی تمامی  ورهثبت سین صیمت

، معیار 1394تا پایان  ی ماه  1393ارور ین ماه 

 ی بر ستاس ارمو  اوق برسی هر  وره، محاتبه سصتدا

ش ه و تپس بر ستاس  مترین و بیشترین مق سر به 

 تت آم ه برسی معیار سصتدا ی، ب ترین و ب ترین 

 پرورش  ر  و تا  س یر مشخ  گر ی . ۀ ور

، میانرین 1394بع  سی تعیین میانرین صیمت  ر تا  

ا  س یر، پرورشی  و ت ۀصیمت  ر ب ترین و ب ترین  ور

( مور  25 – 42( و پایانی ه11 – 24رش  ه ۀسج سی جیر

ستتفا ه  ر سین تحقی  بر ستاس ته حالت اوق، تعیین 

هر  یلوگر  جیره  ر هر  ۀتما  ش  شصیمت ش  و ه ین

 وره بر ستاس ارمو  ییر به  تت آم  همنبع: ارموله 

 ش ه توتط نویسن گان مقالش حاضر(:

 
نرین صیمت هر  یلوگر  جیره  ر : میاRP ر رسبطش اوق، 

: صیمت هر ComponentP وره هریا  به  یلوگر (؛ هر 

ج ء  ورسک  ر  ورۀ مربوطه هریا  به  یلوگر ( و 

Component نسبت هر ج ء  ورسک  ر  ورۀ مربوطه :

ر  بع  سی محاتبش میانرین صیمت هر  یلوگ باش .می

 ،(RP=FP( و  ورۀ پایانی هRP=GPجیره  ر  ورۀ رش  ه

تما  ش ۀ هر  یلوگر  جیره  ر  ل  وره سی رسبطش  شه ین

 ییر محاتبه گر ی :

 
 

 ورسک هریا /مرز(   ر هر  ش: میانرین ه ین ر سین رسبطه،

: GFI: صیمت هر  یلوگر  جیرۀ رش ؛ GPوسح  آیمایشی؛ 

رش  ه یلوگر /مرز(؛  ۀرین  ورسک مدرای  ورمیان

FP صیمت هر  یلوگر  جیرۀ پایانی و :FFI میانرین :

 باش . ورسک مدرای  ورۀ پایانی ه یلوگر /مرز( می

های  ری  جوجه به همرسه ه ینه شبا توجه به سینکه، ه ین

های هر وسح  پرورشی جوجه  ورسک، بیشترین ه ینه
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بیشتر تحت تأثیر نوتانات   هن  وگوشتی رس تشکیل می

گیر ، بنابرسین، بع  سی محاتبش سصتدا ی صرسر می

 ری   ش ورسک به سیسی هر مرز، ه ین شمیانرین ه ین

روش تعیین صیمت اوق  3رویه نی  بر ستاس یک شجوج

سی به سیسی ن ا ه ۀهای یم به آن سضااه گر ی ه و ه ینه

 هر مرز به  تت آم .  

به سیسی هر مرز  ر هر وسح   میانرین  رآم  حاصل

روش اروش شامل اروش مرز  3آیمایشی بر ستاس 

بن ی ش ه و بشقابی بسته ۀین ه، اروش الشه پاک ش 

بن ی ش ه؛ و بر اروش به صورت تفکیک صطعات بسته

، 1394روش تعیین صیمت همیانرین تا   3ستاس 

های ب ترین و ب ترین  ورۀ پرورش  ر میانرین صیمت

ش ، حالت رس شامل می 9 یر(  ه  ر مجموع  و تا  س

برآور  گر ی . بع  سی تعیین صیمت هر  یلوگر  اروش 

حالت، بسته به روش اروش،  9مرز  ر هر   س  سی 

میانرین  رآم  سی حاصل ضرب میانرین وین ین ه 

 ه یلوگر (، میانرین وین الشه ه یلوگر /مرز( و میانرین

برسی هر وسح   سویسن سج سی الشه ه یلوگر /مرز(

آیمایشی  ر  صیمت مور  نظر  ر روش تعیین صیمت 

 مربوطه، برآور  ش .

 ۀهای یم تو ، سنحرسف میانرین ه ینه شبرسی محاتب

سی به سیسی هر مرز سی  میانرین  رآم  حاصل سی ن ا ه

حالت مختلف مور   9اروش به سیسی هر مرز برسی 

یمایشی مطالعه م نظر صرسر گرات و برسی هر وسح  آ

 محاتبه ش .

های حاصل با ستتفا ه سی تج یه و تحلیل آماری  س ه

( سنجا  گرات. 2009؛ 2/9هنسخه  SASسا سر آماری نر 

-همقایسش میانرین تیمارها با ستتفا ه سی آیمون چن   سمن

  رص  سنجا  ش . 5سی  سنکن و  ر تطح سحتما  

 نتای  

 24تا  11بر ستاس نتایج حاصل،  ر  ورۀ رش  ه

های جنسیتی هایی  ه نسبت(، گروه2رویگی، ج و  

نر و یا به صورت  %75ما ه +  %25ها به صورت آن

ما ه بو ن ، مق سر  ورسک مدرای  %75نر +  25%

(. ولی  ر P<05/0ها سشتن  هبیشتری نسبت به بقیه گروه

( و  ل  وره 2رویگی، ج و   42تا  25 ورۀ پایانی ه

 سری  ر  ورسک ( تفاوت معنی3رویگی، ج و   4تا  11ه

های های پرورش  س ه ش ه با نسبتمدرای جوجه

 (.  P>05/0جنسی مختلف مشاه ه نرر ی  ه

میانرین سا سی  ، 2طب  سط یات سرسئه ش ه  ر ج و  

رویگی  ر  24تا  11ها طی  ورۀ جوجه شوین رویسن

 100 رص  نر و  100جنسیتی  های حاوی نسبتگروه

ترتیب  سرسی بیشترین و  مترین مق سر   رص  ما ه به

( 2رویگی هج و   42تا  25(.  ر  ورۀ P<05/0بو ن  ه

های جنسیتی  سری سی نظر آماری  ر نسبتتفاوت معنی

مختلف برسی میانرین سا سی  وین رویسنه مشاه ه نش . 

 100های جنسیتی رویگی( نسبت 42تا  11 ر  ل  وره ه

سا سی  وین رویسنه رس  رص  نر بیشترین مق سر  75و 

مشاه ه  2طور  ه  ر ج و  (. همانP<05/0 سرس بو ن  ه

 هایرویگی( گروه 24تا  11شو   ر  ورۀ رش  همی

 رص  جوجه نر با  سشتن ضریب  75و  25 سرسی صفر، 

 رص  نر  100 سرسی ب ترین؛ و گروه  41/1تب یل ح و  

( بو ن  25/1 سرسی ب ترین ضریب تب یل  اسیی ه

های ، سثر نسبت2(. با توجه به نتایج ج و  P<05/0ه

ها  ر جوجه  ورسکضریب تب یل  برجنسیتی مختلف 

. بر ستاس نتایج نبو  سری رویگی معنی 42تا  25 ورۀ 

ها  ر  ل  وره جوجه  ورسک، ضریب تب یل 3ج و  

 %75و  %100های جنسیتیرویگی(  ر نسبت 42تا  11ه

تر بو   سری پایینور معنیما ه به ط %100نر نسبت به 

 (. P<05/0ه

نسبت  %100رویگی( گروه  سرسی  42وین ن ایی ه

 سری نسبت به گر ( به طور معنی 67/2173جنسیتی نر ه

، 3(. مطاب  ج و  P<05/0ها بیشتربو  هبقیه گروه

هیچک س  سی تیمارهای مور  مطالعه  بر  رص  مان گاری 

 . سری رس نشان ن س ن  تفاوت معنی
 

 

 



 1396سال /4شماره  27جلد  هاي علوم دامی/نشریه پژوهشو ...                                                                                    نوازمهمان، یعرب     206

روزگی( و پایانی  24تا  11های جنسی مختلف در دورۀ رشد )داده شده با نسبت های گوشتی پرورشعملکرد جوجه - 2جدول 

 روزگی( 42تا  25)

Table 2- Broilers’ performance reared based on various sex ratios in grower (11-24 d) and finisher (25-42 d) 

periods 
 

 گروه

Group 

 رویگی( 24تا  11 ورۀ رش  ه

Grower period (11-24 d) 

 رویگی( 42تا  25 ورۀ پایانی ه 

Finisher period (25-42 d) 

  ورسک مدرای

FI 

(g/hen/d) 

 سا سی  وین
ADG 

(g/hen/d) 

ضریب تب یل 

  ورسک

FCR 

  ورسک مدرای 
FI 

(g/hen/d) 

 سا سی  وین
ADG 

(g/hen/d) 

ضریب تب یل 

  ورسک

FCR 

 ما ه %75نر+ 25%

25% male+ 75% 

female 

a96.45 b67.86 a1.41  103.68 46.93 2.21 

 ما ه %50نر+  50%

50% male+50% female 

b90.33 b67.30 b1.34  104.18 47.79 2.18 

 ما ه %25نر +  75%

75% male+ 25% 

female 

a97.58 b69.46 a1.40  111.67 57.81 1.96 

 ما ه 100%

100% female 

b0.739 c64.28 a1.41  120.33 53.59 2.25 

 نر 100%

100% male 

b91.33 a73.27 c1.25  121.67 55.45 2.21 

SEM 1.15 0.82 0.008  5.003 3.25 0.095 

P value 0.0022 0.0002 0.0001  0.0767 0.1484 0.2794 

a-c05/0هباش   رص  می 5 سری ها  ر تطح معنی سری بین گروهنیهای گ سرش ش ه  ر هر تتون به مف و  مع: حرف  یرمشابه باالی میانرین 

P<). 

0.05)P<Means within same column with different letters differ significantly ( c-a 
 

 روزگی( 42تا  11آزمایش ) ۀهای جنسی مختلف در کل دورداده شده با نسبت های گوشتی پرورشعملکرد جوجه - 3جدول 

Table 3- Broilers’ performance reared based on various sex ratios in entire period (11-42 d) 

 گروه

Group 

  ورسک مدرای
FI (g/hen/d) 

 سا سی  وین
ADG 

(g/hen/d) 

ضریب تب یل 

  ورسک
FCR 

  رص  مان گاری
Livability 

(%) 

وین ن ایی 

  وره 
Final 

weight (g) 

 شا   تولی 
EPEF 

 روپایی شا   س

 جوجه گوشتی
European 

broiler index  

 ما ه %75نر+ 25%

25% male+ 75% 

female 

100.12 57.233c ab1.75 86.12 b2045.00 240.14 b282.42 

 ما ه %50نر+  50%

50% male+50% female 

97.26 c57.55 ab1.69 86.12 b2046.67 255.77 b293.60 

 ما ه %25نر +  75%

75% male+ 25% 

female 

104.63 ab63.64 b1.64 91.67 b2066.00 274.86 a355.92 

 ما ه 100%

100% female 

105.54 58.74bc a1.79 91.67 b2051.00 250.11 b301.84 

 نر 100%

100% male 

106.51 64.37a 1.66b 91.67 a2173.67 286.06 a356.29 

SEM 2.43 1.61 0.034 1.756 23.223 11.085 16.434 

P value 0.096 0.025 0.046 0.072 0.012 0.082 0.022 

a-c05/0هباش   رص  می 5 سری ها  ر تطح معنی سری بین گروههای گ سرش ش ه  ر هر تتون به مف و  معنی: حرف  یرمشابه باالی میانرین P<). 
a-c Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05). 
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آزمایش  ۀهای جنسی مختلف در پایان دورهای گوشتی پرورش داده شده با نسبتجوجه ۀدرصد الشه و اجزای الش -4جدول 

 روزگی(   42)

Table 4- Broilers’ carcass traits reared based on various sex ratios in the end (42 d) of experiment 
 گروه

Group 

 الشه

Carcass (%) 

 بطنیچربی 

Abdominal fat (%) 

 تنر سن

Gizzard (%) 

 

  ب 

Liver (%) 

 تینه

Breast (%) 

 هارسن

Thighs (%) 

 ما ه %75نر+ 25%

25% male+ 75% female 

c66.92 2.84 2.46 3.61 35.00 23.81 

 ما ه %50نر+  50%

50% male+50% female 

abc69.84 2.73 2.50 3.17 34.69 25.54 

 ما ه %25نر +  75%

75% male+ 25% female 

a73.06 3.29 2.45 3.49 33.99 24.92 

 ما ه 100%

100% female 

bc69.29 2.95 2.44 2.99 34.61 25.22 

 نر 100%

100% male 

ab70.86 3.20 2.43 3.12 34.94 24.91 

SEM 0.99 0.35 0.22 0.23 0.74 0.61 

P value 0.0165 0.7661 0.9992 0.3259 0.8777 0.3963 

 

، تیمارهای 3با توجه به نتایج سرسئه ش ه  ر ج و  

آیمایشی به طور  لی، شا   تولی  مناتبی رس نشان 

 ها تفاوت آماری س ن ، ولی سی لحاظ آماری  ر بین گروه

 100(. نسبت جنسیتی P>05/0 سری وجو  ن سشت همعنی

 رص  نر بیشترین شا   جوجه گوشتی رس  سرس  75و 

 (.P<05/0بو ن   ه

 رص  نر  75، نسبت جنسی 4ج و  ا توجه به نتایج ب

 رص (  06/73 رص  نر ه 25 رص ( نسبت به  92/66ه

(. P<05/0باالتری بو  ه شما ه  سری بای ه الش %100و 

شکمی،  رص  تنر سن،   رص   ب ،  ۀ رص  چربی حفر

 سر ها تحت تأثیر معنی رص  تینه و  رص  رسن جوجه

 .ر نرراتهای مختلف جنسی صرسنسبت

، 5ج و   ر بر ستاس معیار سصتدا ی محاتبه ش ه 

به ینوسن  1394 ی ماه تا   – ورۀ پرورشی آذر

 1394ش ریور -ریا (؛ و  ورۀ مر س  5853ب ترین ه

ریا ( به ینوسن ب ترین  ورۀ پرورش  ر  و  17896ه

( سنتخاب ش . تپس صیمت  ل 1394و  1393تا  س یر ه

یانی مور  ستتفا ه  ر سین سج سی جیرۀ  ورۀ رش  و پا

تحقی  و صیمت  ری  جوجش یکرویه،  ر ته روش 

به  1394، میانرین آذر و مر س  ماه 1394میانرین تا  

های  ری  ن ا ۀ ب ترین و ب ترین  ورۀ ینوسن ماه

سی صرسر های یم ۀ ن ا هپرورش، مبنای محاتبش ه ینه

 گرات.

میانرین ، 1394بع  سی تعیین میانرین صیمت  ر تا  

پرورش  ر  و تا   ۀصیمت  ر ب ترین و ب ترین  ور

س یر، ه ینش هر  یلوگر  جیرۀ  ورۀ رش  و پایانی بر 

مور  ستتفا ه  ر سین تحقی  و جیرۀ ستاس سج سی 

روش تعیین صیمت اوق به  تت آم   3میانرین صیمت 

(. مقا یر سین ج و   ر س سمه برسی محاتبش 6هج و  

   ستتفا ه صرسر گراتن .سی موره ینش تغایه
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جهت تعیین بدترین و بهترین دورۀ پرورش در بازۀ زمانی اول فروردین سال برآورد شده معیار اقتصادی  -5جدول 

 1394تا پایان دی سال  1393

Table 5- Estimated economic criteria to determine the worst and best rearing periods(2014-2015)  

 پرورش ۀآ ای  ور

 هماه  ری  ن ا ه(

Starting month of 

each period   

صیمت هر  یلوگر  

 ذرت

 هریا (

Corn price 

(Rials/kg) 

صیمت هر 

  یلوگر  تویا

 هریا (

Soybean 

price 

(Rials/kg) 

صیمت جوجه 

 رویهیک

 هریا (

Hatched 

chick price 

(Rials) 

 

 پایان  وره هماه اروش(

Ending month of 

each period 

 مرز ین ه

 هریا (

Live 

weight 

price 

(Rials) 

 

معیار 

 سصتدا ی

 هریا (

Economic 

criteria 

(Rials) 

 93آذر 

December, 2014 

9171 18024 7418 

 

 93 ی 

January, 2015 

40256  9352 

 93 ی 

January, 2015 

9021 17651 8731 

 

 93ب من 

February, 2015 

46037  15000 

 93 ب من

February, 2015 

8954 19708 14256 

 

 93ستفن  

March, 2015 

52562  16772 

 93ستفن  

March, 2015 

8846 17223 16728 

 

 94ارور ین 

April , 2015 

47151  12718 

 94ارور ین 

April, 2015 

8793 17758 15720 

 

 94سر یب شت 

May, 2015 

40361  5950 

 94سر یب شت 

May, 2015 

8268 17683 14123 

 

 94 ر س  

June, 2015 

441216  8204 

 94 ر س  

June, 2015 

8677  
17242 

9927 

 

 94تیر 

July, 2015 

39504  8622 

 94تیر 

July, 2015 

8620 16512 6648 

 

 94مر س  

August, 2015 

42763  14307 

 94مر س  

August, 2015 

8603 15972 8847 

 

 94ش ریور 

September, 2015 

46894   
17896 

 94ش ریور 

September, 2015 

8021 15383 13173 

 

 94م ر 

October, 2015 

46572   
16582 

 94م ر 

October, 2015 

7733 15176 13558 

 

 94آبان 

November, 2015 

40429  10741 

 94آبان 

November, 2015 

7714 15138 14293 

 

 94آذر 

December, 2015 

36556  6558 

 94آذر 

December, 2015 

7702 15124 11002 

 

 94 ی 

January, 2016 

34180  5853 

*: صیمت ن ا ه ها و مورز ینو ه بور ستواس سط یوات توایت شور ت تو امی پشوتیبانی  س  و طیوور ویسرت ج وا   شواوریی  شوور تکمیول شو ه ستوت 

 (.http://www.iranslal.comه

Inputs’ and live weight prices were extracted of http://www.iranslal.com. 

 *: میانرین صیمت هر ماه برسی محاتبه معیار سصتدا ی پرورش م نظر صرسر گراته ستت.

Mean prices of each month were included in estimation of economic criteria.+ 

 

سی و های تغایه، مقایسه ه ینه7بر ستاس نتایج ج و  

ر ستاس ته روش تعیین سی بهای یم ۀ ن ا هنی  ه ینه

ها  سری رس  ر بین گروهصیمت مختلف، هیچ تفاوت معنی

(. جالب توجه سین بو   ه هر  و p>05/0نشان ن س  ه

سی  ر روش تعیین صیمت به سی و یم ۀ ن ا هتغایهش ه ین

 ۀن صیمت ب ترین  ورۀ پرورش  ر بایطری  میانری

تایر  ، نسبت به1394تا  ی ماه  1393یمانی ارور ین 

های تعیین صیمت باالتر بو   ه نشان  هن ۀ سین روش

ستت  ه همیشه، ه ینش پایین به من لش  سشتن ب ترین 

 ورۀ پرورشی نیست و به  دوص  ر شرسیط 

سصتدا ی سیرسن  سشتن  ورۀ پرورشی ب ینه با وجو  

 رت .سی، ممکن به نظر میهای باالی ن ا هه ینه
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 (کیلوگرم هر ازای به ریال) قیمت تعیین روش 3 اساس بر پایانی و رشد جیرۀ شدۀبرآورد  هایهزینه -6 جدول
Table 6- Estimated costs of grower and  finisher rations based on 3 ways of pricing (Rials/kg) 

 سج سی جیره
Ingredients 

جیره  شه ین

رش  با میانرین 

صیمت تا  

1394 
Grower 

ration’s cost 

based on 

mean price of 

2015 

 ۀجیر شه ین

پایانی با میانرین 

صیمت تا  

1394 
Finisher 

ration’s cost 

based on 

mean price of 

2015 

 ۀجیر شه ین

رش  با میانرین 

صیمت ب ترین 

  وره
Grower 

ration’s cost 

based on 

mean price of 

worst period 

پایانی با  ۀجیر شه ین

رین میانرین صیمت ب ت

  وره
Finisher ration’s 

cost based on 

mean price of 

worst period 

 ۀجیر شه ین

رش  با میانرین 

صیمت ب ترین 

  وره
Grower 

ration’s cost 

based on 

mean price of 

best period 

پایانی با  ۀجیر شه ین

میانرین صیمت ب ترین 

  وره
Finisher ration’s 

cost based on mean 

price of best period 

 ذرت

Corn 

3683 3968 3990 4298 4456 4801 

 تویا ش نجال

Soybean meal 

5788 5234 6033 5455 6371 5761 

 رو ن   ل س

Rapeseed oil 

1475 1541 1453 1518 1430 1494 

 ص ف شپوتت

Oyster shell 

4 4 4 4 3 3 

 پو ر ستتخوسن

Bone meal 

269 246 246 226 202 185 

 عا نمک ط

Salt 

9 8 9 8 7 6 

 *مکمل مع نی

Mineral premix 

138 138 125 125 113 113 

 **مکمل ویتامینی

Vitamin premix 

138 138 125 125 113 113 

 تیونینم - ی س 

DL Methionin 

664 465 630 441 600 420 

 ی ین هی رو لرسی ل-س 

L-Lysine HCL 

5 0 60 0 55 0 

 ه ینه هر  یلوگر 
Cost mean (Rials/ 

kg) 

12172 11741 12674 12200 13349 12895 

 

مقایسش میانرین  رآم  حاصل سی اروش هر جوجش 

( 8های مختلف مور  مطالعه هج و  گوشتی  ر گروه

( هگروه تمامات نر 5نشان  س   ه بیشترین  رآم  سی گروه 

شو ، هر چن   ه تفاوت  رآم  حاصل سی سین حاصل می

 ر روش اروش مرز ین ه  هاگروهیر گروه نسبت به تا

(، ولی تفاوت  رآم  آن  ر روش P<05/0ه سر بو  معنی

 75یعنی گروه حاوی  3اروش الشه نسبت به گروه 

بن ی ش ه  رص  نر؛ و  ر روش اروش صطعات بسته

 رص  نر( تفاوت  50و  75ه 2و  3های نسبت به گروه

 (. P>05/0 سری نشان ن س  همعنی

حاصل سی هر جوجه هتفاضل  رآم  سی محاتبش تو  

روش سرییابی سصتدا ی  9سی( با های یم ۀ ن ا هه ینه

( نشان 9های مختلف نسبت جنسی هج و  برسی گروه

( 5های گوشتی نر  ال  هگروه  س   ه پرورش جوجه

های سرییابی، تو آوری بیشتری رس  ر تمامی روش

نمای  ی( حاصل م4نسبت به گروه  ام ت ما ه هگروه 

 100ه 5(، ولی  تفاوت تو  حاصل سی گروه P<05/0ه

 75ه 3 رص  نر( و  50ه 2های  رص  نر( با گروه

گانش سرییابی  9های  رص  نر(  ر هیچک س  سی روش

 (. P>05/0 سر نبو ه ستت هسصتدا ی معنی
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های گوشتی در تلف نسبت جنسی جوجههای مخای به ازای هر جوجه در گروهای و عمدۀ نهادههای تغذیههزینه -7جدول 

 روزگی 42پایان 
Table 7- Feed and major input costs (Rials/chick) in various groups in the end of experiment 

 گروه
Group 

 سیهای تغایهه ینه 
Feed costs 

 سی هتغایه +  ری  جوجه(های یم ۀ ن ا هه ینه 
Major input costs (feed+chick) 

میانرین صیمت  

 1394تا  
Price mean 

of 2015 

میانرین صیمت 

 ب ترین  وره
Price mean 

of worst 

period 

میانرین صیمت 

 ب ترین  وره
Price mean 

of best 

period 

میانرین صیمت  

 1394تا  
Price mean 

of 2015 

میانرین صیمت 

 ب ترین  وره
Price mean 

of worst 

period 

 میانرین صیمت

 ب ترین  وره
Price mean 

of best 

period 

 ما ه %75نر+ 25%

25% male+ 75% female 

 40228.00 41837.67 44155.67  50458.00 52839.67 53002.67 

 ما ه %50نر+  50%

50% male+50% female 

 37410.33 38906.33 41062.67  47640.33 49908.33 49909.67 

 ما ه %25نر +  75%

75% male+ 25% female 

 38363.00 39899.00 42107.33  48593.00 50901.00 50954.33 

 ما ه 100%

100% female 

 40891.67 42524.67 44886.67  51121.67 53526.67 53733.67 

 نر 100%

100% male 

 41279.33 42927.33 45311.67  51509.33 53929.33 54158.67 

SEM  1028.11 1068.29 1129.21  1028.11 21068.29 1129.21 

P value  0.0964 0.0963 0.0963  0.0964 0.0963 0.0963 
 

 بحث

های تحقیقات متع  ی، تفاوت  ر  ورسک مدرای جوجه

سن هیمانی و همکارسن گوشتی نر و ما ه رس گ سرش نمو ه

؛رن لی و 1998هنری و بور ه ؛ 1985 ؛ ایچر1391

(، 1994لویمی ه؛(. همچنین التین ه و سو2003همکارسن 

های گوشتی تفکیک تفاوت   ر  ورسک مدرای جوجه

سن   ه نتایج ش ه رس با مخلوط  و جنس گ سرش نمو ه

حاصل سی سین مطالعه با گ سرش سیشان مطابقت ن سر . 

نتایج به  تت آم ه  ر سین تحقی  مبنی بر سا سی  وین 

های نر با نتایج بر ی سی محققین هایچر بیشتر جوجه

و  جعفری صیا ی ؛2000ورسپین و  رسیور  ؛1985

بنی و ؛ 2012یمانی و همکارسن  ؛ 2002 سوح ی حائری

( بیان نمو  1985( مطابقت  سر . ایچر ه2015همکارسن 

های گوشتی نر اعالیّت بیشتری نسبت به  ه جوجه

رو، مدرف های گوشتی ما ه  سرن ، سی سینجوجه

نر باالتر  های گوشتی ورسک و سا سی  وین  ر جوجه

ستت.  ر مقابل بعضی سی تحقیقات نی  نشان  س ن   ه 

های گوشتی به صورت مخلوط  و جنس پرورش جوجه

به  لیل تأثیر  ینسبت به حالت تفکیک ش ه جنسیت

هورمونی آن روژنی  ه منجر به تحریک آنابولیسم 

پروتئین، سا سی  سبقاء نیتروژن و موس  مع نی ش ه و 

-شو  هآیرهتر  ر پایان  وره میتبب سا سی  وین باال

(  ه نتایج به  تت آم ه  ر مطالعه 2001سرس پوتوبور 

حاضر با گ سرش سیشان مطابقت ن سر . سین تفاوت  ر 

توسن  به  الیل سحتمالی ییر باش : جنس نر و ما ه می

های ژنتیکی  سرسی رش  سوالت جنس نر به یلت ویژگی

رسک  ر جنس نر بیشتری ستت. ثانیات ضریب تب یل  و

 .(2008سژ سپو و همکارسن باش  هب تر سی جنس ما ه می
 

های گوشتی نر نسبت به گ سرش ش ه ستت  ه جوجه

شکمی  متری  ۀهای گوشتی ما ه سی چربی حفرجوجه

؛ یمانی و 2011بر ور سر هستن  هیووی و همکارسن 

(  ه با نتایج 2015بنی و همکارسن ؛ 2012همکارسن 

ایرت  سر . ولی نتایج به  تت آم ه با تحقی  حاضر مغ

( مبنی بر ی   تأثیر معنی2001انگ و همکارسن هینتایج 

 سر جنسیت بر چربی بطنی، مطابقت  سر . ی   تأثیر 

شکمی  ر سین  ۀ سر جنسیت بر  رص  چربی حفرمعنی
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تحقی ، شای  سی طری  ی   تأثیر جنسیت بر متابولیسم 

جیا و همکارسن سنرژی و چربی گ سرش ش ه توتط 

( صابل توجیه باش .  ر مور  صفات  رص  تینه 2014ه

 سر جنسیت  ر سین تحقی  و  رص  رسن، ی   تأثیر معنی

( مطابقت؛ و با نتایج 2012با نتایج یمانی و همکارسن ه

( 2011(؛ و یووی  و همکارسن ه2008سژ سپو و همکارسن ه

 مغایرت  سر .

یک تویه  ر  ر حا  حاضر ج ت سرییابی یملکر  

تالن پرورش مرز گوشتی تن ا ضریب تب یل  ورسک 

شا   تولی  و شا     شمطر  نبو ه و محاتب

 ۀباش   ه  ر برگیرن سروپایی جوجه گوشتی م ک می

یوسملی چون  رص  تلفات و مان گاری گلّه، تن 

بارگیری، ضریب تب یل  ورسک و وین ن ایی ستت. 

 300یس باالی شا   تولی   ر  شورهایی چون سنرل

می 250تا  220بو ه و  ر سیرسن  ر شرسیط متفاوت بین 

 ترب رگسین ی     (. هر چه2012باش  هتی مدطفوی 

باش ، م ک م یریت  وب پرورش گله ج ت سرییابی 

باش . با ینایت به نتایج سین تحقی ، میپایان  وره می

ها، شا   تولی  توسن گفت  ه با سا سی   رص  ما ه

 ن ، الاس پرروش جوجه گوشتی نر  اهشی پی س می رون 

توسن  به ب بو  شا   تولی  و شا   سروپایی می

 جوجه گوشتی  مک نمای .

 

روش  ارزیابی  9های مختلف جنسی با های با نسبتپرورش یافته در گروه ۀمیانگین درآمد حاصل از هر جوج -8جدول 

 روش تعیین قیمت( 3روش فروش با  3اقتصادی )

Table 8- Means of income (Rials/chick) in studied groups based on 9 economic evaluation methods (3 sale 

methods×3 pricing methods)  

 

 گروه
Group 

 اروش مرز ین ه

 
Sale of live chicken  

 اروش مرز  شتار ش ه هالشه( 

 
Sale of carcass 

کیک اروش مرز بسته بن ی ش ه به تف 

 سج سی الشه

Half-split sale 

میانرین 

صیمت 

تا  

1394 
Price 

mean of 

2015 

میانرین 

صیمت 

ب ترین 

  وره
Price 

mean of 

worst 

period 

میانرین 

صیمت 

ب ترین 

  وره
Price 

mean of 

best 

period 

میانرین  

صیمت تا  

1394 
Price 

mean of 

2015 

میانرین 

صیمت 

ب ترین 

  وره
Price 

mean of 

worst 

period 

میانرین 

صیمت 

ب ترین 

  وره
Price 

mean of 

best 

period 

میانرین  

صیمت تا  

1394 
Price 

mean of 

2015 

میانرین 

صیمت 

ب ترین 

  وره
Price 

mean of 

worst 

period 

میانرین 

صیمت 

ب ترین 

  وره
Price 

mean of 

best 

period 

 ما ه %75نر+ 25%

25% male+ 75% 

female 

a88119 b70616 b96883  c83554 c72590 c96787  b89963 b80727 b96517 

 ما ه %50نر+  50%

50% male+50% 

female 

b87295 b69955 b95976  bc86364 bc75030 bc100040  ab93865 ab84298 ab010073 

 ما ه %25نر +  75%

75% male+ 25% 

female 

b87223 b69898 b95898  ab90304 ab78454 ab104605  ab96854 ab86947 ab210389 

 ما ه 100%

100% female 

b87479 b70103 b96179  bc85811 bc74611 bc99481  b92917 b83434 b99701 

 نر 100%

100% male 

a92711 a74296 a210193  a93069 a80856 a810780  a100639 a90368 a910800 

SEM 990.506 793.764 1088.989  1568.878 1362.886 1817.273  2064.793 1874.426 2240.164 

P value 0.0125 0.0125 0.0125  0.0107 0.0107 0.0107  0.0374 0.0390 0.0394 

a-c05/0هباش   رص  می 5 سری ها  ر تطح معنی سری بین گروههای گ سرش ش ه  ر هر تتون به مف و  معنی: حرف  یرمشابه باالی میانرین P<). 
a-c Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05). 
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 3روش ارزیابی اقتصادی ) 9های مختلف جنسی با های با نسبتسود حاصل از هر جوجه پرورش یافته در گروه -9جدول 

 روش تعیین قیمت( 3روش فروش با 
Table 9- Means of profit (Rials/chick) in studied groups based on 9 economic evaluation methods (3 sale 

methods×3 pricing methods) 

 

 گروه
Group 

 اروش مرز ین ه

 
Sale of live chicken 

 اروش مرز  شتار ش ه 

 
Sale of carcass 

بن ی ش ه به تفکیک اروش مرز بسته 

 سج سی الشه
Half-split sale 

میانرین 

صیمت تا  

1394 
Price 

mean of 

2015 

میانرین 

صیمت 

ب ترین 

  وره
Price 

mean of 

worst 

period 

میانرین 

صیمت 

ب ترین 

  وره
Price 

mean of 

best 

period 

میانرین  

صیمت تا  

1394 
Price 

mean of 

2015 

میانرین 

صیمت 

ب ترین 

  وره
Price 

mean of 

worst 

period 

میانرین 

صیمت 

ب ترین 

  وره
Price 

mean of 

best 

period 

میانرین  

صیمت تا  

1394 
Price 

mean of 

2015 

میانرین 

صیمت 

ب ترین 

  وره
Price 

mean of 

worst 

period 

میانرین 

صیمت 

ب ترین 

  وره
Price 

mean of 

best 

period 

 %75نر+ 25%

 ما ه

25% male+ 

75% 

female 

bc37661 ab17776 bc43880  c33097 c19750 c43784  a395050 c27888 c43514 

 %50نر+  50%

 ما ه

50% 

male+50% 

female 

ab39654 a20047 ab46067  ab38724 ab25122 ab50131  abc46225 ab34390 abc50821 

نر +  75%

 ما ه 25%

75% male+ 

25% 

female 

abc38630 ab18997 abc44944  a41711 a27552 a53650  ab48261 ab36046 ab52937 

 ما ه 100%

100% 

female 

c36358 b16577 c42446  bc34759 bc21084 bc45748  bc41795 bc29908 bc45967 

 نر 100%

100% male 

a41202 a20367 a47773  a94155 a26926 a53649  a49130 a36439 a53850 

SEM 86.762 831.198 945.697  1601.654 1462.343 1834.482  2052.100 1903.476 2231.688 

P value 0.0224 0.0447 0.0223  0.0100 0.0116 0.0097  0.0313 0.0331 0.0331 

a-c :05/0هباش   رص  می 5 سری ها  ر تطح معنی سری بین گروههای گ سرش ش ه  ر هر تتون به مف و  معنیحرف  یرمشابه باالی میانرین P<). 
a-c Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05). 

 

سصتدا ی موس  مغای جیره سی  ش ر تعیین تطح ب ین

های شو .  ر تا های متع  ی ستتفا ه میشا  

 ،1970های بع  سی شا   وین ین ه،  ر تا  1960

، ه ینش  ورسک به 1980 شضریب تب یل  ورسک،  ر  ه

 1990 شسیسی هر  یلوگر  سا سی  وین ین ه، و  ر  ه

ی تولی  هر  یلوگر  گوشت تینه ه ینش  ورسک به سیس

 شبه ینوسن شا   سصتدا ی برسی تعیین تطح ب ین

های طیور سرسیه ش ن  هموتوی و موس  مغای جیره

های سرسئه ش ه سین شا   ش(. همووو2012همکارسن 

سن ،  ر پرورش رس  ر نظر  سشته شتایی ه ینح سصل

 هن گان بر هم س نون تأ ی  بیشتر پرورشحالی  ه 

باش  هموتوی و  س ثر تو  ه رآم  من ای ه ینه( میح

یوسمل   اری تت(. با توجه به سینکه با 2012همکارسن 

بیرونی هرش  سصتدا ی، ارآوری محدو  تولی ی( به 
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همرسه یوسمل  رونی شامل ب بو  یملکر   ورۀ پرورش 

توسن تو آوری یا سریش سصتدا ی بیشتری رس می

(، بنابرسین،  ر سین 1998ن حاصل نمو  هگروئن و همکارس

های مختلف رس بر ستاس تحقی  تعی بر سین ش  تا گروه

حالت مختلف سب سیی  ه  ر برگیرن ۀ  9ح س ثر تو   ر 

 ه  گر  یوسمل  رونی و یوسمل بیرونی بو ، مطالعه 

نتایج سرییابی سصتدا ی تحقی  حاضر، برتری پرورش 

رس  ر  ا با  رص  بیشتری سی نریبه صورت نر  ال  

 ها تأیی  نمو .تمامی حالت
 

 نهایی گیرینتیجه

بر ستاس نتوایج حاصول سی صوفات یملکور ی،  ر  ورۀ 

 رصوو   100رویگووی(، گووروه حوواوی  25تووا  11رشوو  ه

 هو ،  سری رس نشوان مویجوجش نر، یملکر  ب تر و معنی

 ن   ه  ر ولی  ر س سمه، رون  رش  به صورتی تغییر می

یگووی(، تفوواوت صووفات م ووم رو 42تووا  11 وول  وره ه

هساوو سی  وین، ضووریب تبوو یل  ووورسک و  ییملکوور 

 رصو  نور  100شا   سروپایی جوجه گوشتی(، گروه 

 سر  رص  نر،  متر و  یرمعنی 75 سرسی نسبت به گروه 

روش سرییوابی  9گور  .  بوا وجوو  سینکوه  ر تموامی می

سی سی و یم ۀ ن وا ههای تغایهسصتدا ی، بیشترین ه ینه

 رص  نور بوو ، ولوی توو   100ربوط به گروه حاوی م

حاصوول سی سیوون گووروه، بیشووترین مقوو سر رس بووه  ووو  

هووای س تدوواص  س   ووه تفوواوت تووو  حاصوول سی گووروه

 سر بوو . پوس  رص  نر  یرمعنوی 50و  75، 100حاوی 

توسن پرورش مخلوط رس تا یمانی  ه  رصو  نرهوا سی می

 تر نباش ، توصیه نمو .  رص  پایین 50
 

 تشکر و قدردانی

نامش  ارشناتی سرش  یلو  سین تحقی  حاصل پایان

 سمی گرسی  م یریت  سمپروری بو ه ستت  ه  ر 

مجتمع تحقیقات یلو   سمی  سنشراه آیس  ست می وسح  

ن سین مجتمع به  اطر یمرس ه سنجا  ش ه ستت. سی مسئول

ارسهم نمو ن شرسیط سنجا  سین تحقی ، تشکّر و ص ر سنی 

 گر  .می
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Introduction: Sex of birds creates a fundamental difference in the physiological and nutritional 

requirements. For example, the feed conversion ratio of female broiler chicks is higher than that of 

males (over 30 days of age), which results in more fat storage in the body of females (Verapeen and 

Driver 2000). Although there are several reports on the superiority of male chicks to females in 

various economic traits such as average daily gain (Verapin and Driver 2000; Ojedapo et al. 2008; 

Zamani et al. 2012); feed intake (Fischer 1985; Laseinde and Oluyemi 1994; Zamani et al. 2012) 

and carcass traits (Verapeen and Driver 2000; Ojedapo et al. 2008; Zuowei et al. 2011; Taghan Agh 

et al. 2011), on the contrary, it has been shown that the mixed rearing of males and females leads to 

stimulation of protein anabolism, nitrogen uptake and mineral retention and so a higher weight gain 

at the end of the breeding period (Iyeghe –Erakpotobor 2001). This study was conducted to 

compare the bio-economic indexes of broiler production with different sex ratios from 11 to 42 days 

of age.  

Material and methods: The experiment was done using 180 Ross 308 broilers in 5 sex ratio groups 

(Group 1: 25% male and 75% female, Group 2: 50% female and 50% male, Group 3: 75% male and 

25% female, Group 4: 100% female and Group 5: 100% male) with 3 replicates and 12 birds per 

replicate by employing a completely randomized design. Grower (11-24 days) and finisher (25-42 

days) periods’ ration of broilers were balanced based on Ross-308 catalog. Feed intake (FI), average 

daily gain (ADG) and feed conversion ratio (FCR) were measured for each experimental group at 

the grower (11-24 days), finisher (25-42 days) and total (11-42 days) periods based on the hen- day 

method. At the end of the experiment (forty-second day), European Production Efficiency Factor 

(EPEF) and European Broiler Index (EBI) and also carcass traits after 9 hours starving were 

calculated by selecting 4 chicks per pen considering the sex ratio of each group. For economic 

evaluation, an index was formulated to determine the worst and best rearing periods (2014-2015) 

and then costs of grower and finisher rations based on 3 ways of pricing (Rials/kg) contains mean 

price of 2015, mean price of worst period and mean price of best period were estimated. To 

estimate income and profit, 3 methods of sale methods were included sale of live chicken, sale of 

carcass and Half-split sale. So, means of income and profit (Rials/chick) in studied groups were 

estimated based on 9 economic evaluation methods (3 sale methods×3 pricing methods).  

Results and discussion: Feed intake was significant only in grower period (11-24 d) and groups 

with 25% and 75% males had the highest amount of feed intake (P<0.05). Several studies have 

reported the differences in feed intake between male and female broiler chicks (Fischer 1985; 

Henrry and Burke 1998; Laseinde and Oluyemi 1994; Rondelli et al. 2003; Zamzni et al. 2012). 

They reported a difference in the feed intake of broiler chickens reared only one sex with a mixed 

sex, that the results of our study did not perfect match their reports. During the grower and whole 

experimental (11-42 d) periods, full male broilers’ group had the greatest average daily gain and the 

best feed conversion ratio (P<0.05). The final weight (42 day) of the group with 100% males was 

significantly higher than the rest of the groups (P<0.05). Our results in weight gain was in 

accordance with the results of some researchers (Fischer 1985; Verapeen and Driver 2000; Jaafari 
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Sayyadi and Ohadi Hayeri 2001; Zamani et al. 2012; Benyi et al. 2015). Male broiler chickens are 

more active than females (Fischer 1985) and also they are more likely to grow due to genetic 

characteristics (Ojedapo et al. 2008), hence, feed intake and weight gain in male broiler chickens 

are higher. None of the groups showed significant differences in survival percentages and EPEF 

(P<0.05). But, EBI of groups with 100% and 75% males were significantly higher than other 

groups. Among the carcass traits, only the carcass efficiency showed a significant difference and 

group with 75% male chicks showed 73.06% i.e. the highest carcass efficiency (P<0.05). Non-

significant effects of sex on the most carcass traits such as abdominal fat percent in this study may 

be justified by the lack of sex effects on energy and fat metabolism reported by Jia et al. (2014). 

Comparison of nutritional and major inputs costs based on three different pricing methods did not 

show any significant difference among the groups (P<0.05). The average sales income of each 

broiler chicken in the different groups showed that the highest income from full male group is 

achieved, although the difference in income from this group compared to other groups in the live 

sales method was significant (P<0.05), but it was not significant with group 75% males in the 

carcass sales method; and in the half-split sale method, it showed no significant difference 

compared to groups 75% and 50% males. The calculation of the net profit per a chick in 9 methods 

of economic evaluation showed that the development of full male broiler chicks in all evaluation 

methods was more profitable than other groups, but its difference with groups 50% males and 75% 

males was not significant (P<0.05). Earlier economic evaluation indicators provided for the broiler 

breeding systems have minimized the cost of breeding, while now more emphasis is placed on 

maximum profits (income minus costs) (Mosavi et al. 2012). Considering that the manipulation of 

external factors (economic growth, product processing) with internal factors that improving the 

performance of broilers in breeding period can result in greater profitability (Groen et al. 1998), 

which is consistent with the results of the present study. 

Conclusion: According to the results of comparing profit using different economic evaluation 

methods, it can be recommended that mixed sex production of broiler chickens will be alright when 

the proportion of males not to be less than 50%.  
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