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  دهيچک
 در.  شـد  اجـرا ي گوشـت يهـا  جوجه خون يها تيمتابول از يعملکرد و برخ اثر تراکم گله بر     يررسببه منظور   ش  ين آزما يا
 ۷ش از سـن  يآزمـا . مورد استفاده قرار گرفتاکرز  ه آربوريسو ازروزه   کي يگوشت خروسقطعه جوجه    ۵۸۰ ،قيتحقن  يا

 ۵در )  متـر ۵/۱×۵/۱ (يگـاه بـستر  يجا پرنده در هر مترمربـع    قطعه   ۱۹ و   ۱۶،  ۱۳،  )شاهد (۱۰  با چهار تراکم   ي روزگ ۴۲تا  
ش وزن ين آزمـا يـ در ا .کردنـد افـت يکـسان در ي کامالً ييغذا رهيجمارها يهمه ت .شد اجرا يتکرار در قالب طرح کامالً تصادف    

نـه  يهز . شـد يريگ اندازهي به صورت هفتگ  ل خوراک يب تبد ي، ضر  روزانه يش وزن روزانه، خوراک مصرف    يزنده بدن، افزا  
 ۴۲در سـن  ت پـا  انگـش درصـد خاکـستر اسـتخوان     الشه نسبت به وزن زنده، ي درصد اجزا،لوگرم وزن زندهيد هر ک  يتول

ش يافـزا ش نـشان داد کـه   ين آزمـا يج اينتا . شديريگاندازهز ين يزگو ر۴۱در  خونسرم  يها تياز متابول  يو برخ  يروزگ
در ش وزن بدن يو افزامصرف خوراک  داريکاهش معنباعث شتر از آن    يو ب مترمربع  هر  جوجه در   قطعه   ۱۶ بهتراکم گله   

  امـا وزن زنـده  ؛دوشيم ي روزگ۴۲در سن وزن بدن ن يانگيدار ميث کاهش معنباع ه وشد يروزگ ۷-۴۲ و   ۲۱-۴۲ن  يسن
ل خـوراک  يب تبدي بر ضريدار ير معنيتراکم گله تأث). P > ۰۵/۰(ابد ييمش يافزا سالن در هر مترمربع از مساحت    يديتول
 جوجه در هر متـر  ۱۹اکم تر ).P < ۰۵/۰(  مختلف نداشتيمارهاين تيدر بسرم خون  ۴T زول وي کلسترول، کورتغلظتو 

 يدارير معنـ يهـا تـأث  تراکم جوجه. شدمار شاهد ينسبت به ت سرم خون    ۳Tغلظت  ) P > ۰۵/۰(دار   يباعث کاهش معن  مربع  
بـا توجـه بـه     ).P < ۰۵/۰( نه نسبت به وزن زنده بـدن نداشـت  ي از جمله محصول سآن ياجزا کل الشه و يدرصد وزنبر 

 يهاب مربوط به تراکميلوگرم وزن زنده به ترت ي ک هرد  يتول ياه از نه ب ين هز ير مربع، کمتر   در هر مت   دهد وزن زن  ي تول مقدار
 يهـا  جوجـه تـراکم ش يافـزا  ،شين آزمـا يـ ج اين با توجه بـه نتـا  ي بنابرا.پرنده در هر متر مربع بود   قطعه   ۱۰ و   ۱۳،  ۱۶،  ۱۹

 يهـا  بـر شـاخص  ير منفـ يبدون تاثپرورش   سالني از فضايورش بهرهي پرنده در هر متر مربع باعث افزا ۱۹  به يگوشت
  .شوديمالشه 

  
  يجوجه گوشت ، خونيهاتيمتابول ، عملکرد، گلهتراکم: يدي کليها واژه
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Abstract 

The objective of this investigation was to study the responses of male broiler chickens to stocking 

density and its effect on productive performance, carcass characteristics and a number of blood 

metabolites. 580 commercial broiler chicks (Arbor Acres) were housed at different densities in floor 

pens (1.5×1.5m) during the period from 7 to 42 days of age. Stocking densities were included 10 

(control), 13, 16 and 19 chicks/m2 of floor pen space. The experiment was a completely randomized 

design and each treatment consisted of 5 replicates. Broiler chickens were fed a same commercial 

diet from 7-42 days of age. During the experiment, Body Weight (BW), Daily weight Gain (WG), 

Daily Feed Intake (FI) and Feed Conversion Ratio (FCR) were measured weekly intervals. Cost of 

1kg live weight (LW) production, relative weight of carcass parts to LW, toe ash percentage at 42 

days of age and a number of blood serum metabolites at 41 days of age (cortisol, cholesterol, T3 

and T4 concentrations) was also measured. Increasing stocking density to 16 chicks/m2 and denser, 

significantly (P<0.05) decreased FI and WG during 21-42 and 7-42 days of age. BW of the birds 

beyond 16 chicks/m2 of floor space at 42 d was significantly (P<0.05) lower than 13 and 10 

chicks/m2 but live weight production per each m2 of floor space was significantly (P<0.05) 

increased. FCR and serum cortisol, cholesterol, and T4 concentrations were not affected (P>0.05) 

by stocking density. Serum T3 concentration in density of 19 chicks/m2 was significantly (P<0.05) 

lower than control group. Upon processing, whole carcass and carcass parts as well as breast meat 

yield relative to BW were not affected (P>0.05) by stocking density. With respect to production of 

live weight in each m2 of floor space, lowest production expenses was observed in densities of 19, 

16, 13 and 10 chicks/m2 of floor space, respectively. These results indicated that increasing the 

density to 19 chicks/m2 improves economic performance without adverse effect on carcass 

characteristics. 
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 ١٣٩                                                    ...                    هاي هاي خون و شاخص متابوليتبررسي اثرات تراکم گله بر عملکرد، برخي از 

  مقدمه
 وريـ  صنعت پـرورش ط يهاهن نهاديدر ب نه ساختمان   يهز

که در  يطوره  ب،باشد يمن سهم را دارا     يشتري، ب رانيدر ا 
ور يـ پرورش ط  ثابت يها نهي درصد از هز   ۷۵ تا   ۶۰حدود  

 يکـ ي ش تراکم گلـه   يافزا .)۱۳۷۹ يزهر (شود يمرا شامل   
ــا ــد  ياز ابزاره ــدکارآم ــت يتيريم ــزا جه ــ تولشياف و د ي

 يهـا ي از کاست  يکي اما    است؛ وريطپرورش   در يور  بهره
زان يـ مش يافزا يدر پ ها جوجهوزن بدن کاهش  ن روش يا

بــه  گلــه متــراک .)۱۳۷۷ يجــانيفارســ( .تــراکم گلــه اســت
شـود روش اول بـر اسـاس    يان مـ يـ  بي مختلفـ  يها  روش

 هـر   يزان سطح بـرا   يا م ي واحد سطح    يور به ازا  يتعداد ط 
ور در  يـ لوگرم وزن ط  ي ک ي بر مبنا   روش دوم  . است پرنده

نز و وجـ  ).۲۰۰۴نـز و همکـاران   يداوک(  اسـت واحد سـطح  
جـه گرفتنـد کـه تـراکم        ي نت يشيـ در آزما  )۲۰۰۵(همکاران  

وزن کـاهش   راه رفـتن و  يي گله باعث کـاهش توانـا      يباال
 بالــشتك كــف پــا و مفــصل  يهــاش زخــميزنــده و افــزا

ــ ــيخرگوش ــودي م ــه    آن.ش ــد ک ــشان کردن ــاطر ن ــا خ ه
 بـه  يشتريـ ت بيحـساس نـسبت بـه نرهـا    ده  ما يها  جوجه

افتنـد  يدر) ۱۹۹۰(ك  يـ س و هارن  يلـو . تراكم دارنـد  ش  يافزا
 هـر   يازا متر مربع به  ي سانت ۱۳۲۰كه تراكم گله از      يمهنگا

 شـده  يمتر مربـع برسـد، فاصـله طـ       ي سـانت  ۶۶۰پرنده به   
تـر  ير و   يبـس  .ابدي يم درصد كاهش    ۲۰ هر پرنده    توسط

شتر يـ  كه ب  ي گوشت يها   كه جوجه  نمودندگزارش  ) ۱۹۹۲(
ن، يهمچنـ . كننـد  يمدا  ي پ ي كمتر يروند مشكالت پا   يمراه  
 در  ي خط کاهشک  ي ي هفتگ ۵ سن   از ، تراکم گله  شيزافابا  

 نگـر يانزسک و يـ اسکالت. ديـ آيها به وجـود مـ     رشد جوجه 
نـه رفـاه و     ي در زم  ي که هر بهبود   نمودند گزارش) ۱۹۸۳(

 ،رعـه دارد   مز ي سـودآور  بر ير منف يوانات تأث يش ح يآسا
 ي فـضا  يديـ  تول يها  ستمي تراکم گله در س    ن که يل ا يبه دل 

ر يتوانـد تـأث    يمـ دهـد،    يمـ از هر جوجه را کاهش      يمورد ن 
 داشـته  يدر پـ ) جوجـه ( هر واحـد  يازا  درآمد به  بر يمنف

ش تراکم گله ي با افزا  يشي در آزما  )۱۹۸۸ (يشاناوان .باشد
ان داد  لوگرم، نـش  ي ک ۴۵لوگرم در هر متر مربع به       ي ک ۵از  

ر و کـاهش سـرعت   يـ زان مرگ و ميش ميکه با وجود افزا 

ن يـ ا .ابـد ييش م ي افزا  خالص در هر متر مربع     رشد، سود 
ش تراکم گلـه، مـصرف   ي که با افزامحقق خاطر نشان کرد  

 ياد مـانع دسترسـ    يـ  تـراکم ز   رايزابد  ي يمخوراک کاهش   
، ازدحــام نيهمچنــ .شــود يمــ بــه آب و خــوراک يکــيزيف

هـا  آن عملکـرد  يها  د باعث کاهش شاخص   توان يمها   جوجه
افتند كه در تراکم  يدر) ۱۹۹۰(درهار   ونوس و   يبالک. شود
سه بـا   يـ  هـر پرنـده، در مقا      يازامتر مربـع بـه      ي سانت ۵۰۰

 ۷ تـا سـن      ر كمتـ  يهـا    شـده در تـراكم     يپرندگان نگهـدار  
 و مـشکالت  يدگيا خراشـ ي پرندگان   ي، درصد پركن  يهفتگ

 اثـر   يشيـ در آزما ) ۲۰۰۰(دا  يـ اميا .ابدي يم كاهش   يحرکت
 يها در جوجه (SDS) يعارضه مرگ ناگهان برگله تراكم  
 تـراكم بـاال      نموده و گزارش نمود کـه      يرا بررس  يگوشت

 بــر يشــود امــا اثــر منفــ يمــ SDSش وقــوع يباعـث افــزا 
افتنـد  يدر) ۲۰۰۲(هکرت و همکاران    .  ندارد ييراندمان غذا 

 ين شـاخص بـرا    يوس بهتـر  يسيكه وزن غده بورس فابر    
. باشـد  يمـ ش تراكم گلـه     يجه افزا يص استرس در نت   يتشخ

 يها  جوجهنشان دادند که تراکم     ) ۲۰۰۲(فدس و همكاران    
ت الشـه، و    يـ فينه، ك يچـه سـ   يد ماه يـ زان تول ي بر م  يگوشت

 ير منفـ  يتـاث  هـا    در بـدن جوجـه     يدگيوقوع زخم و خراش   
 ياهـا تـا انــدازه  ل کـاهش تحــرک جوجـه  يـ بـه دل نـدارد و  

ــرژ  ــصرف ان ــاهش يم ــه وي ک ــازده  افت ــود ب ــث بهب  باع
گـزارش نمـود کــه   ) ۲۰۰۲(امانوئــل . شـود  يمـ  ياقتـصاد 

 و هد را کـاهش داد يـ  ثابت توليها نهيش تراکم گله هز  يافزا
 ؛دوشـ يمـ د گوشت در هر واحد سـطح        يتولش  يافزا باعث
 ي ک نقطـه يـ تـا   يسـودآور ش تراکم گله،    يبا افزا ن  يبنابرا
داد کـه کـاهش     ن محقـق نـشان      يا .ابدي يمش  يافزا يبحران

 که  دهدر  يي تغ ها را شکل اسکلت جوجه   تحرک ممکن است  
 يک و الحرتـ   يالـد  .رديـ گيمـ ر قـرار    يتحت تـاث   شتريبپاها  

 بـه تـراکم     ي گوشت يها   پاسخ جوجه  يشيدر آزما ) ۲۰۰۴(
بـات پالسـما    يترکو   الشـه    يهـا   يژگي، و بر عملکرد گله را   

  کـه  نمودنـد شنهاد  يـ ان پ يـ  در پا  ؛ قرار دادند  يمورد بررس 
پرنـده در هـر      ۱۴ را تا تراکم     ي گوشت يها  توان جوجه  يم

 يعملکـرد نگهـدار   رشد و    برمتر مربع بدون اثرات مضر      
  .کرد
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ش تـراكم  ي با افزا يشيدر آزما ) ۲۰۰۶(ر و همکاران    ييدوز
لـوگرم در هـر متـر مربـع     ي ك۳۰شتر از يـ زان بيـ گله بـه م  

 گله بـر رشـد پرنـده و    ي که تراکم باال    نمودند يريگجهينت
 ير منفــي، تـأث يلـوگرم ي ك۸/۱ يهــا ازده گوشـت جوجـه  بـ 

 يكيولـوژ يزي ف يهـا    در شاخص  يرييخواهد داشت، اما تغ   
ر يتأث) ۲۰۰۶(تاکستون و همکاران    . كند يمجاد ن ياسترس ا 

 يهــا  جوجــهيکيولـوژ يزي فيهــا تـراکم گلــه را بـر پاســخ  
 ۵۵ و ۵۰، ۴۵، ۴۰، ۳۵،  ۳۰،  ۲۵،  ۲۰ يهـا    در تراکم  يگوشت

ش يج آزمـا  ينتـا .  کردند ير مربع بررس  لوگرم در هر مت   يک
 يهـا    بـر شـاخص    يريچ تـأث  ينشان داد که تـراکم گلـه هـ        

ــترس ي تـــشخيکيولـــوژيزيف ــترون، يکورت(ص اسـ کوسـ
 .نـدارد ) تيل بـه لنفوسـ   يکلسترول، گلوکز و نسبت هتروف    

ش تـراکم  يناز با افزاين ک يت و مقدار کرات   يکاهش هماتوکر 
متــر مربــع لــوگرم در هــر ي ک۳۲لــوگرم بــه ي ک۲۴گلــه از 

 يرييـ  قنـد خـون و کلـسترول تغ        يشـود ولـ     يمـ مشاهده  
در ) ۲۰۰۸(مهمـت   . )۱۹۸۳نگر  يسک و انز  ياسکالت (دکن  يمن

ل بــه يــر تــراکم گلــه را بــر نــسبت هتروفي تــأثيشيــآزما
 و عملکـرد    يمنـ ي ا يهـا   ت کلسترول، پاسـخ   ظت، غل يلنفوس
 يدارير معنيچ تأثيجه گرفت که تراکم گله ه     ينتو   يبررس

  . نداردها اخصن شيبر ا
رسـد کـه   يبا توجه به مطالعات انجام شده به نظـر مـ          

 عملکـرد  يهـا  بـر شـاخص  ير منفـ يش تراکم گله تـاث  يافزا
 يش سـودآور  ي نداشـته و باعـث افـزا       ي گوشت يها جوجه

بـر  تراکم گلـه    ر  ي تاث يش به منظور بررس   ين آزما يا. شود
ــ از متابولي، برخــيعملکــرد، ســودآور  خــون و يهــا تي

  .انجام شد نر ي گوشتيها شه جوجه اليهاشاخص
  

  ها مواد و روش
ن يـ مـورد اسـتفاده در ا     ي مرغ گوشت  يقاتيانه تحق يآش

 يداراو   ي قطعـه مـرغ گوشـت      ۲۵۰۰ت  ي ظرف يق دارا يتحق
 و هـا   متر ارتفـاع کنـاره  ۵/۲ متر عرض،    ۱۱ متر طول،    ۲۲

ستم يــ سي داراانهيآشـ . بـود  متـر ارتفـاع تـاج ســالن    ۵/۴
ستم يـ  حـرارت شوفــاژ و س  ديول تستمي و س يه سقف يتهو

انه مـذکور بـه شـکل بـدون         ي آشـ  .بـود  يش مرکـز  يگرما

ــده   ــاخته ش ـــجره س ــودپن ــدر ا .ب ــن تحقي ــد ۲۰ق ي  واح
و بـه   )  متـر مربـع    ۲۵/۲( متر   ۵/۱ ×۵/۱ به ابعاد    يشيآزما

 درب ورود و خـروج مـورد اسـتفاده          ي متر دارا  ۱ارتفاع  
 ۴ف يـ ک رد يـ  و   يي تا ۸ف  ي رد ۲در   ها  گاهيجا. قرار گرفت 

مجهـز بـه     گاهيجاانه قرار گرفتند و هر      ي در طول آش   ييتا
 ي سـطل  يک دانخـور  ي و   ياک زنگوله ي اتومات يک آبخور ي
 متـر مربـع از      ۲۵/۰ش  ي شروع آزمـا   در. بود) يااستوانه(

 ي و دانخــوريآبخــور يفــضا بــه هــر پــن کــف يفــضا
ک روزه در يـ  قطعه جوجه ۵۸۰ تعداد .اختصاص داده شد 

  . مورد استفاده قرار گرفت تکرار۵مار و ي ت۴
بـا چهـار     يش در قالب طـرح کـامالً تـصادف        ين آزما يا

ــراکم  ــاهد (۱۰ت ــر   ۱۹ و ۱۶، ۱۳، )ش ــده در ه ــه پرن  قطع
بـه هـر     ،اجرا شد )  متر ۵/۱×۵/۱ (يگاه بستر يمترمربع جا 

 ۳۸ا  يـ و   ۳۲ ،۲۶ ،۲۰ ي بـه طـور تـصادف      يشيـ واحد آزما 
 اختصاص داده شد کـه مقـدار فـضا       ي گوشت قطعه جوجه 

 ۶۲۵، ۲۳/۷۶۹، ۱۰۰۰ب يـ  بترت۴ و ۳، ۲، ۱ يمارهاي ت يبرا
بر اسـاس  .  هر جوجه بود   ي ازا همتر مربع ب   ي سانت ۵۲۶و  

 ۱۰/۲۱مـار اول بـا      يحداکثر وزن زنده در هر متر مربع، ت       
 دوم،  يمارهـا يلوگرم وزن زنده در هـر متـر مربـع و ت           يک

ــارم بترت ــوم و چهـ ــسـ ــا يـ  ۸۲/۳۷ و ۶۶/۳۲، ۸۶/۲۶ب بـ
  .ش قرار گرفتنديمربع مورد آزما  مترلوگرم در هريک

مراحل ذکر شده به    يمها در تما  دان مورد استفاده جوجه   
 .ها قرار داده شـد    ار جوجه يطور آزاد و تمام وقت در اخت      

ن و رشـد در جـدول      ي آغـاز  يهـا  خوراک در دروه   ياجزا
 .)۱۹۹۴قـات  ي تحقيانجمن ملـ  ( آورده شده است  ۱شماره  

 ۲۳ ييربـع و طـول روشـنا    وات بـر متـر م  ۵/۳شدت نور   
 يريگ اندازه مورد يها شاخص .ساعت در شبانه روز بود    

ــدر ا ــاي ــزا ش ين آزم ــد از اف ــارت بودن ــدن، يعب ش وزن ب
 يهـا تيـ متابولل خـوراک،    يب تبـد  يضر ،يخوراک مصرف 

درصــد  ، مــشكالت پــا وهــا  انــدامي، درصــد وزنــيخــون
   . راستي پايانيانگشت مبند دوم  خاكستر استخوان

 اثـر تـراکم گلـه بـر مقـدار خاکـستر             يسهيـ  مقا به منظور 
 راسـت در  ي پا يانياستخوان، استخوان بند دوم انگشت م     

 کشتار شـده و پـس از       يهاان دوره پرورش از جوجه    يپا
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 ٨٠ خـشک نمـودن در آون     نـرم و     يهـا جدا کـردن بافـت    
 ساعت در اتر قرار داده شد؛  ٧٢ به مدت    گراد،يدرجه سانت 

. در آون قـرار داده شـد    گـر يد سـاعت    ٢٤مـدت    سپس به 
 درجـه  ٥٥٠ در کوره با حـرارت       شده و  نيپس از آن توز   

د حاصل شـود و  يگراد قرار داده شد تا خاکستر سف    يسانت
ــپس م ــس ــوز ي ــله ت ــستر حاص ــد آن يزان خاک ن و درص

 مربوط يها داده. )٢٠٠٠زانگ و همکاران   (ديمحاسبه گرد 
ان هــر هفتــه بــا يــ در پايش وزن، بطــور هفتگــيبــه افــزا

 محاسـبه و     گـرم  ۱/۰ تال با دقت  يجي د يتفاده از ترازو  اس
 مربـوط بـه وزن خـوراک داده         ريمقـاد . شـد يادداشت م ي

 وزن مقـدار    ،هفتـه هر  ان  يشده در طول هفته ثبت و در پا       
تلفـات  . شـد ي مانده در هر تکرار از آن کم م        يخوراک باق 

ح ي، ثبـت و تـصح     ي به صورت روزانه جمـع آور      ياحتمال
قطعـات  .  انجـام شـد    يخـوراک مـصرف    فضا و    يالزم برا 

  . و ثبت شديکشق وزني دقيالشه با استفاده از ترازو
 از ي خونيها تيمتابول اثر تراکم گله بر  يبه منظور بررس  

ــقب ــورتي ــسترول،زوليل ک ــر، کل ــ ي ت   و)۳T( نيرونيدوتي
ک يـ د بـال  يـ  از ور يريـ گ ک مرحله خون  ي )۴T( نيروکسيت

ن يبـد .  انجـام شـد  ۴۱ان روز يـ پرنـده از هـر تکـرار در پا   
ک بـه  يـ ک جوجـه خـروس کـه نزد      يـ منظور از هر تکـرار      

 ي بـود بـه طـور تـصادف        يشيـ  واحـد آزما   ين وزنـ  يانگيم
شگاه بــا يـ  خــون در آزمايهـا سـرم نمونــه  .انتخـاب شــد 

 و بـه مـدت   ٣٠٠٠فوژ در دور ياستفاده از دستگاه سـانتر  
 يهـا تيـ متابول سرم، يپس از جداساز. قه جدا شد ي دق ١٥

 و ١نـد يشـرکت منوبا  ي تجـار يها تيفاده از ک   با است  خون
  . شديريگ اندازه مربوطهطبق دستورالعمل 

 اثـر تـراکم گلـه بـر صـفات الشـه، در           يسهي مقا يبرا
از ک قطعـه  يـ (مار پنج قطعـه   يان دوره پرورش از هر ت     يپا

ن يتـر کيـ  قطعـه مـرغ کـه نزد       ۲۰و در مجموع    )  تکرار هر
 ۳تخاب و پـس از   ن تکرار خود داشتند ان    يانگيوزن را به م   

پـس از کـشتار و      . شـدند ن و ذبـح     ي تـوز  يساعت گرسنگ 
سه صـفرا،  يـ  قلب، کبـد و ک يها، اندام يات پرکن يانجام عمل 

وس، طحـال،  يسيـ ش معده و سنگدان، غـده بـورس فابر       يپ
                                                

1 Monobind incorporation 

نه، گـردن و پـشت و       ي، بال، ران، سـ    ي محوطه شکم  يچرب
 يهـا  ها در گروه ن بخش يرات ا يي و تغ  ن شد يتوزکل الشه   

  . قرار گرفتيف مورد بررسمختل
د وزن زنده در هر متر مربع،   ي محاسبه مقدار تول   يبرا

 مختلف محاسـبه  يمارهايها در تن وزن بدن جوجه  يانگيم
 يبـرا .  شـد در تعداد جوجه در هر متر مربع ضرب و   شد

لـوگرم گوشـت در     يک ک يـ د  يـ تول يبـ يتقرنـه   يمحاسبه هز 
وجـه در  هـر ج خـوراک  نه ي مختلف، ابتدا کل هزيها  تراکم
ک جوجـه   يـ د  يـ مـت خر  يو با ق   مختلف محاسبه    يها  تراکم

و سپس در تعـداد جوجـه در هـر متـر     کروزه جمع شده    ي
 ناخـاص بـه     به منظور محاسـبه درآمـد      .مربع ضرب شد  

وزن لـوگرم   يمقـدار ک  ،   هر مترمربع مـساحت سـالن      يازا
لوگرم مـرغ   يک ک ي ير بها د در هر متر مربع      يديزنده تول 

 حاصـل از  يبي محاسبه سود تقر يابر. ديزنده ضرب گرد  
در هـر متـر     از درآمد   مربوطه  نه  يهزهر متر مربع سالن،     

  خـام  يهـا داده. ديکسر گرد مربع مساحت سالن پرورش     
 ي و پـس از دسـته بنـد   هشـد  Excelافـزار  ابتدا وارد نـرم  

ل يــه و تحليــتجز،  در قالــب خــارج کــامالٌ تــصادفیقيــدق
هـا  نيانگيـ مسه ي مقا.)SAS 2005( صورت گرفت يآمار

  . دانکن انجام گرفتيابا آزمون چند دامنهز ين
  

  و بحث جينتا
ن يانگيبر م ) P > ۰۵/۰ (يدارياثر معن ها    تراکم جوجه 

و کـل   ) ي روزگ ۲۱ – ۴۲(در دوره رشد     يخوراک مصرف 
طور کـه در    همان .داشت) ي روزگ ۰ – ۴۲(ش  يدوره آزما 

هــا  ش تــراکم جوجــهي مــشخص اســت، بــا افــزا۲جــدول 
ن مـصرف   يانگيـ اخـتالف م   .افتيکاهش   خوراک   مصرف

ن يبـ ش  يدر دوره رشد و کل دوره آزما      ها   خوراک جوجه 
تـراکم  .  دار بـود يمار شاهد معنـ  ي با ت  ۱۹ و   ۱۶ يها  تراکم

 ۰ – ۲۱ن شــاخص در ســن يــ بــر اي داريگلــه اثــر معنــ
هـا  جوجـه  يکاف تحرک   لياحتماالً به دل  که   نداشت   يروزگ

ــضا  ــتن ف ــر داش ــ زيدر اث ــو داد ي ــه  يسترس ــب ب  مناس
شات محققـان  يـ در آزما . بوده اسـت   يو آبخور  يدانخور

   ؛ بر مصرف خوراک داشتيداريگر، تراکم گله اثر معنيد
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ــه، خــوراک مــصرف ي کــه بــا افــزايبطــور  يش تــراکم گل
ش تـراکم گلـه در    يبا افزا . افتي کاهش   ي گوشت يها  جوجه

ن کـاهش از  يافت و ا يدوره رشد، مصرف خوراک کاهش      
 يهامصرف خوراك در تراكم   . دار بود ي معن يمارلحاظ آ 
 بـاال  يهـا شتر از مـصرف خـوراک در تـراکم      ين گله ب  يپائ

) ۱۹۸۴(سامرز  سون و   يلو  ) ۲۰۰۲(فدس و همکاران    . بود
  .اند  را گزارش نمودهياهجين نتيز چنين

     ن شـاخص در سـن    يـ  بـر ا   ي دار يتراکم گله اثـر معنـ     
ــ۰ – ۲۱ ــ ي روزگ ــاالً ب ــه احتم ــت ک ــه دل نداش ــضا و ل ي ف

 نيانگيـ م). ۲جـدول   ( خـوراک بـوده اسـت        يمصرف کـاف  
و کـل دوره   دوره رشـد ها در ش وزن روزانه جوجه   يافزا

 يداري اول و چهارم اخـتالف معنـ    يمارهاين ت يبش  يآزما
ش يزان افـزا  ين م يشتري که ب  يبه طور ). P > ۰۱/۰(داشت  

 پرنـده در  ۱۰مار اول بـا تـراکم     يوزن روزانه مربوط به ت    
ش وزن روزانـه   يزان افـزا  يـ ن م يمتر مربع بود و کمتر    هر  
 پرنـده در هـر متـر مربـع          ۱۹مار چهارم با تراکم     ي ت يبرا

ش وزن روزانــه در ين افــزايانگيــدر هفتــه شــشم م. بــود
 پرنـده در هـر مترمربـع بـه        ۱۹ و   ۱۶،  ۱۳،  ۱۰ يهـا تراکم

ــترت ــود ۳/۷۲ و ۷/۷۸، ۷/۷۷، ۲/۸۴ب ي ــرم ب ــر   . گ ــه نظ ب
 يانيـ پادر هفتـه    ن روزانـه کمتـر      ش وز يافـزا  که رسد يم

 . بـود  بـاالتر  يهـا  کمتر در تـراکم    ي فضا ليدل به   شيآزما
 در سـه    ي گوشـت  يهاش وزن روزانه جوجه   ين افزا يانگيم

 اول تـا چهـارم بـه        يمارهاين ت يدر ب ش  ي آزما يانيپاهفته  
مـار اول  ي گرم بود کـه ت ۱/۶۲ و ۹/۶۳،  ۰/۶۵،  ۳/۶۷ب  يترت
) P > ۰۱/۰(مار چهـارم  يت باو  ) P > ۰۵/۰(مار سوم   يبا ت 

ش تـراکم  ي بـا افـزا  يبه طور کل.  داشت يدارياختالف معن 
 با تراکم بـاال  يمارهايش وزن روزانه در ت  يزان افزا يگله م 

و رشـد  ) ي روزگـ ۷ – ۲۱(در دوره پرورش  . افتيکاهش  
چ يش، هــين کــل دوره آزمــايو همچنــ) ي روزگــ۲۱ – ۴۲(

ن ي در بــل خــوراک،يب تبـد ي در ضــريدارياخـتالف معنــ 
 يک و الحرتـ   يج الـد  يج با نتا  يان نت يا. مارها مشاهده نشد  يت
  .ت داشتمطابق) ۲۰۰۴(

چ ي هـ  يسـن پـنج هفتگـ      تـا ها   جوجهوزن بدن   ن  يانگيم
 مختلف گلـه نداشـت   يهان تراکمي در بيدارياختالف معن 

ن يانگيـ  نشان داده شـده اسـت، م  ۲همانطور که در جدول  
مـار اول  ي تش دريزمـا آ يانيدر هفته پاها  وزن بدن جوجه 

مـار  يمار دوم با ت   يتدر  ن  يمار سوم و چهارم و همچن     يبا ت 
ن يانگيـ م). > P ۰۵/۰( داشـت  يداريچهارم اخـتالف معنـ  
 اول تـا چهـارم بـا        يمارهاي در ت  يانيوزن بدن در هفته پا    

 پرنـده در هـر مترمربـع بـه        ۱۹ و   ۱۶،  ۱۳،  ۱۰ يهـا تراکم
بود که اختالف  لوگرمي ک۹۹/۱ و۰۴/۲، ۰۷/۲،  ۱۱/۲ب  يترت

-يز معن ي ن ۰۱/۰مار اول و چهارم در سطح احتمال        ين ت يب

هـا   وزن بـدن جوجـه     در مورد ج بدست آمده    ينتا. دار بود 
 يديـ د کـه وزن زنـده تول    اديان هفته ششم نشان م    يدر پا 

 يمارهـا ين ت ي کف سـالن در بـ      يدر هر متر مربع از فضا     
ار مي که در ت   ي به طور  داشت؛ يداريمختلف، اختالف معن  

د بـه  يـ زان توليـ  پرنده در هر متر مربـع م  ۱۰اول با تراکم    
لـوگرم و   ي ک ۱۰۰/۲۱صورت وزن زنده، در هر متر مربع        

 پرنـده در هـر     ۱۹ و   ۱۶،  ۱۳گر بـا تـراکم      يمار د يدر سه ت  
 و ۶۵۹/۳۲، ۸۶۰/۲۶ب يــد، بــه ترتيــزان توليــمترمربــع، م

ش يلوگرم در هر متـر مربـع بـود کـه بـا افـزا              ي ک ۸۲۳/۳۷
 کـاهش  يهـا بـه طـور انفـراد    ، وزن بدن جوجـه   تراکم گله 

  .افتي
ن ي از مـشکالت پـا در بـ        يچ مـورد  يش ه ين آزما يدر ا 

ج امانوئل  ير با نتا  ي که مغا  ؛ مختلف مشاهده نشد   يمارهايت
ــس)۲۰۰۲( ــر ي و ري، بـ ــوت )۱۹۹۲(تـ ــوالن ، پرودفـ و هـ
و همکاران نز وو ج) ۲۰۰۲ ( و همکاران، سورنسن)۱۹۸۵(
 يژه در آب و هـوا يـ  بـاال بـه و    يهادر تراکم . بود) ۲۰۰۵(

ت يـ ش فعاليشود و باعـث افـزا  يمرطوب، بستر مرطوب م  
ش يشـود، در آزمـا  ياک مـ يـ د گـاز آمون يـ  و تول  ييايباکتر

بـاال بـودن رطوبـت عامـل        ) ۲۰۰۲(سورنسن و همکـاران     
 يوزن بـدن عـامل  .  بالشتک کف پا گـزارش شـد       يسوختگ

پرنـدگان  را يد کند، زيتواند مشکالت پا را تشد  ياست که م  
شتر در معـرض  يـ  دارنـد و ب  ين وزن تحـرک کمتـر     يسنگ

ش جـانز و همکـاران،      يدر آزمـا  . جاد مشکالت پا هستند   يا
 باال ييط دماي که پرندگان در شراي باال و مدت زمان    يدما

را يـ جاد کننده مشکالت پـا، گـزارش شـد، ز   يبودند، عامل ا 
هـا کـاهش    باال مصرف خوراک و تحرک جوجـه   يدر دما 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 ١٤٥                                                    ...                    هاي هاي خون و شاخص متابوليتبررسي اثرات تراکم گله بر عملکرد، برخي از 

ابـد و بـستر مرطـوب       ييش مـ  يو مصرف آب افزا   ابد  ييم
ــ ــوديم ــدوز. ش ــاران يي ــستون و ) ۲۰۰۶(ر و همک و تاک

اک، يـ ، وزن بدن، رطوبت بستر، گاز آمون    )۲۰۰۶(همکاران  
جاد کننده مشکالت پـا  يه را از عوامل ا    يزان تهو يفصل و م  

در فصول سرد و مرطـوب امکـان خـارج          . گزارش کردند 
ابـد  يي کـاهش مـ    يار داخل مرغد  يکردن رطوبت از فضا   

ابـد و در    ييه کـاهش مـ    يـ زان تهو يرا در فصول سرد م    يز
تـوان رطوبـت را از      يه نمـ  يش تهو يفصول مرطوب با افزا   

  . خارج کرديسالن مرغدار
 را بـر    يدارير معنـ  يگونـه تـأث   چيش تراکم گله هـ    يافزا

تلفــات، ، ي گوشـت يهــازان خاکـستر اســتخوان جوجـه  يـ م
SDS   ت بـه وزن زنـده در   درصد وزن اجزاء الشه نسب    و

ج بـا   ين نتـا  يـ ا). P < ۰۱/۰( مختلف داشـت     يمارهاين ت يب
 اثـر   يبـ  . بود مطابق) ۲۰۰۵ ( و همکاران  ريي دوز يهاافتهي

، )۲۰۰۰(دا يـ اميج ايبا نتـا  بودن تراکم گله بر درصد تلفات       
، )۱۹۹۸(جل  ي، پترسـون و سـا     )۱۹۹۵ ( و همکـاران   پارون

مطابق، امـا   ) ۲۰۰۲(و امانوئل   ) ۲۰۰۴ ( و همکاران  نزيداوک
ــا ــا نت ــورفيب ــتون يج م ــ، ن)۱۹۸۸( و پرس ــا ويوبري ل  ه

، )۱۹۹۲(تـر  ي و ري، بس)۱۹۹۰(ک  يس و هارن  ي، لوئ )۱۹۸۸(
) ۱۹۹۲(و همکـاران    و کراونر   ) ۱۹۸۵(پرودفوت و هوالن    

عوامل ها  جوجهر  يمرگ و م  در   نکهيل ا يبه دل . مطابق نبود 
 يهـا  اسـترس   و هـا   يماريب،  SDS ليقب از   يار متعدد يبس

 يهـا  تـنش ينکـه برخـ  ي دارد و با توجه به ا  نقش گوناگون
 ي باال در صـورت    يها   از تراکم  ي مثل استرس ناش   يطيمح

ا چند عامـل تـنش   يک يشوند که با يش تلفات ميباعث افزا 
-يماري بيا ابتال به برخ  ي يگر، مثل استرس حرارت   ي د يزا

 طي با محـ ي سازگاري پرنده برايي توانا ها همراه شوند و   
ش تمام تـالش در جهـت حـداقل       ين آزما ي؛ در ا  ابدياهش  ک

ر عوامــل اســترس زا بــود و قبــل از شــروع ينمــودن ســا
ــ، شــعلهيتمــام مراحــل ضــدعفون ز يــنش يآزمــا  و يافکن
 بـر  يريتأثاحتماالً ن عوامل ي با دقت انجام شد و ا يگازده

  . مختلف گله نداشتيهازان تلفات در تراکميم
چ يش تـراکم گلـه هـ      يفـزا کلـسترول خـون در اثـر ا       غلظت  

 مختلــف نداشــت يمارهــاين تي در بــيدارياخــتالف معنــ

)٠١/٠ > P( .  نگـر ي و انز  سکيـ ج اسکالت يکه با نتا) ١٩٨٣( ،
 ،)٢٠٠٤(و همکــاران  زنــيداوک، )٢٠٠٤ (يتــيک و الحريالــد

 مطابقــت )٢٠٠٨( و مهمــت )٢٠٠٦(و همکــاران  تاکــستون
چ يزول خـون در اثـر تـراکم گلـه هـ       ي کـورت   غلظـت  .داشت

 مختلــف نداشــت يمارهــاين تي در بــيدارياخــتالف معنــ
)٠١/٠ > P( .    و همکـاران   ج تاکـستون  يکه بـا نتـا)٢٠٠٦( ،

 )٢٠٠٤(و همکـاران   زني داوکو) ۲۰۰۶(و همکاران  ر  ييدوز
خـون در اثـر    ) ۳T(ن  يرونيدوتيـ  يزان تر يم .مطابقت دارد 

-ي دوم و چهارم اختالف معنـ يمارهاين تيتراکم گله در ب   

مــار دوم بــا ي کـه ت ي، بـه طــور )> P ۰۵/۰(ت  داشـ يدار
 ۸/۱۲۸مار چهارم با   يتر و ت  يل ي نانوگرم در هر دس    ۶/۱۷۸

 ۳T زانيـ ن مين و کمتـر يشتريـ تر، بيلينانوگرم در هر دس 
.  مختلـف داشـتند  يهـا ن تـراکم يها در برا در خون جوجه   
ن ين توسـط محققـ    يرونيدوتي يزان تر ياثر تراکم گله بر م    

مارها ي خون در همه ت    ۴Tزان  يم .ست نشده ا  يگر بررس يد
تر بود کـه تـراکم   ي ليکروگرم در هر دس   ي م ۲۵/۰کمتر از   

هـا   در خون جوجـه ۴Tزان ي بر ميدارير معنيچ تأث يگله ه 
گـر  ين د ي محققـ  ،)P < ٠١/٠ ( مختلف نداشت  يمارهايدر ت 
ــأث ــر م  يت ــه را ب ــراکم گل ــر ت ــري ــ يزان ت ن و يرونيدوتي

  .اند نکردهين بررسيروکسيت
د يـ نـه تول يش هزين آزمـا يج حاصل از ايوجه به نتا با ت 

، ۱۰ يهـا لوگرم وزن زنده در هر متر مربع با تراکم   يهر ک 
نـه  ي پرنده در هر مترمربع بسته به مقدار هز  ۱۹ و   ۱۶،  ۱۳

 متر  ۱۰۰۰ک سالن با مساحت     ير است، اگر در     يثابت، متغ 
نـه  يال باشد و هز   ي ر ۴۰۰۰۰۰۰۰نه ثابت   يزان هز يمربع، م 
د هـر  ينه توليال باشد، هز ي ر ۴۰۰۰ هر پرنده    يازا ثابت به 

 مختلف بـه    يهالوگرم از وزن زنده و گوشت در تراکم       يک
ال و ي ر۱۰۸۲۸ و ۱۰۹۵۷،  ۱۱۰۲۸،  ۱۱۵۰۴ب برابر با    يترت

ال خواهد بود کـه از  ير۱۶۰۲۳ و  ۱۶۰۸۴،  ۱۶۲۲۲،  ۱۶۵۲۹
 يبـا وجـود  صرفه است چـون   مقرون به   يلحاظ اقتصاد 

بـا  امـا   ابـد،   ييهر پرنده کاهش م    يازا که سود خالص به   
زان سود در هر متـر مربـع بـه طـور     يش تراكم گله م يافزا
 و درآمد   ،نهيزان هز ي م ١در نمودار   . ابدييش م ي افزا يخط

  . ش تراکم گله نشان داده شده استيو سود با افزا
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 و هد را کـاهش داد يـ  ثابت توليهانهيش تراکم گله هز  يافزا
 . گوشت در واحد سـطح شـد  يشتريد مقدار بيمنتج به تول  

ک يـ دن به   يجه گرفت که تا قبل از رس      يتوان نت ين م يبنابرا
 بـه خطـر خواهـد        را هـا تراکم مشخص که سالمت جوجه    

ش تـراکم گلـه   يزان سود خالص مزرعه با افـزا   ي، م نداختا
ش سـود   يش تـراكم گلـه باعـث افـزا        يافزا. ابدييش م يافزا

ها شد که   جوجهش وزن   يلوگرم افزا ي ك هر يازا خالص به 
ــا ــا نت ــارون يب ــاران ج پ ــت دارد) ١٩٩٥(و همک ــا . مطابق ب

 پرنـده  ١٩ پرنده در متر مربع بـه  ١٠ش تراکم گله از     يافزا
 سود خـالص در  يه ولافتي نرخ رشد کاهش  ،در متر مربع  

ش تـراکم گلـه باعـث       ي افـزا  .بـد اييمش  يهر متر مربع افزا   
 طـور   نيلوگرم وزن زنده و همـ     يک ک يد  ينه تول يکاهش هز 

 .لوگرم گوشت در هـر متـر مربـع شـد          يک ک يد  ينه تول يهز
 يزوبوتيج م يش با نتا  ين آزما يج ا ينتا ).٣ و   ٢ هاینمودار(

، امانوئـل   )١٩٩٥(و همکـاران    ، پـارون    )١٩٩٤(و همکاران   
 .داشـــتت مطابقـــ) ٢٠٠٤ (يک و الحرتـــي، و الـــد)٢٠٠٢(

ژه در يش تراکم گله باعث کاهش مصرف خوراک، بو   يافزا

ن وزن بـدن هـر پرنـده در    يشتريـ ب.  شدرشدوره اواخر د 
ن ي پرنده در هر متر مربـع بدسـت آمـد و همچنـ     ١٠تراکم  

ب يـ ش بـه ترت   ين آزمـا  يـ ش وزن بـدن در ا     ين افـزا  يشتريب
متـر  هـر   پرنده در ١٩ و ١٦ ،١٣، ١٠ يهامربوط به تراکم  

  .مربع بود
در هـر  ) ا وزن زنـده ي(د گوشت   يزان تول يبا توجه به م   

لوگرم گوشـت  يک کيد  ي تول ينه برا ين هز يرمتر مربع، کمت  
 ١٣،  ١٦،  ١٩ يهاب مربوط به تراکم   يترته  ب) ا وزن زنده  ي(

ج بـه   يبـا توجـه بـه نتـا       .  پرنده در هر متر مربع بود      ١٠و  
بـدون  تـوان تـراکم گلـه را        يش م ين آزما يدست آمده از ا   
 بـه   ي روزگ ٤٢تا سن   ها   سالمت جوجه  ياثرات مضر رو  

ــع ١٩ ــر مرب ــده در مت ــزا پرن ــ عل.ش دادي اف ــاهش ي رغم ک
 بـاال  يهـا  در تـراکم   ي گوشت يهان وزن بدن جوجه   يانگيم
د در هـر مترمربـع      يزان تول يش م يل افزا ي، به دل  )٤نمودار  (

 هــر ياز مــساحت ســالن پــرورش، ســود خــالص بــه ازا
 .ش نشان داديها افزاش وزن جوجهيلوگرم افزايک
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  )درصد( ن و رشدي آغازيي غذايهارهيجبات يو ترک تشکيل دهنده ياجزا -١جدول 
  )ي روزگ٢١ – ٤٢(رشد   )ي روزگ٠ – ٢١(ن يآغاز   خوراکياجزا

  ٨١/٦٤  ١٨/٥٦  ذرت خرد شده
  ٢  ٣  يپودر ماه
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  ٢٥/٠  ٢٥/٠  ٢يش مخلوط مواد معدنيپ
  ٠٩/٠  ٢٠/٠  نيوني مت- اليد
  ٠٢/٠  ٢٠/٠  ديدروکلراين هيزي ل-ال

  ١٠/٠  ١٠/٠ Eن يتاميمکمل و
      )محاسبه شده (ييره غذايبات جيترک
  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  )يلوکالريک/لوگرميک(سم ي قابل متابوليانرژ
  ١٨/ ٧٥  ٥٨/٢١  )درصد(ن خام يپروتئ
  ٩/٠  ١  )ددرص(م يکلس

  ٣٥/٠  ٤٥/٠  )درصد (استفادهفسفر قابل 
  ٤٣/٠  ٥٧/٠  )درصد(ن يونيمت
  ١  ٤٨/١  )درصد(ن يزيل
  ٧٢/٠  ٩/٠  )درصد(ن يستيس+ ن يونيمت
  ٣٩٤٨  ٤٤٨٤  )الير(لوگرم يمت هر کيق

ـ  ٢٢٠٠فرول يکوله کلـس  ،  ين الملل ي واحد ب  ١١٠٠٠ Aن  يتاميو: کردين م يمآر را ت  ي ز يها  نيتامي و ييره غذا يلوگرم از ج  يدر هر ک  ١ ن ي واحـد ب
ـ ي م٦ن يبوفالوي گرم، ريلي م٥/١ن ياميگرم، تيلي م٠٢/٠ ١٢Bن يتامي گرم، و يلي م ٠٥/٠ Kن  يتامي، و ين الملل ي واحد ب  ٣٠ Eن  يتامي، و يالملل  يل

  .  گرميلي م٧٨٨د ين کلرايلگرم و کويلي م٥ن يدوکسيري گرم، پيلي م٦٠ن ياسي گرم، نيلي م١٥/٠ن يوتي گرم، بيلي م٠٦/٠ک يد فوليگرم، اس
 ١/٠وم يگـرم، سـلن  يلي م٨/٢١گرم، منگنز يلي م٨٠گرم، آهن يلي م ٢٠مس  : کردين م يمأر را ت  ي ز ي مواد معدن  ييره غذا يلوگرم از ج  يدر هر ک   ٢
  .گرميلي م١٠٠ يگرم و رويلي م٣٥/٠د يگرم، يليم
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  )روز( مختلفن يها در سنخوراک و وزن زنده جوجهل يتبدبي، ضر)گرم(، مصرف خوراک روزانه )گرم(ش وزن روزانه ين افزاينگايبر م)  مترمربعدرقطعه ( تراکم مختلف گله  اثرات-٢جدول 
  ماريت  )گرم/پرنده(وزن زنده   خوراک ليتبدبيضر   )گرم/پرنده/روز (روزانه وزن شيافزا  )گرم/پرنده (يمصرفخوراک 

  )جوجه/مترمربع(

٠ - ٤٢  ٢١ - ٤٢  ٠ - ٢١  ٠ - ٤٢  ٢١ - ٤٢  ٠ - ٢١  ٠ - ٤٢  ٢١ - ٤٢  ٠ - ٢١  ۲۱  ٤٢  ٣٥  ٢٨  

٧٧/٥٣ ١٠ a ٢٢/١٣٥ a ٤٩/٩٤ a ٢٤/٣١ a ٣٣/٦٧ a ٢٩/٤٩ a ٧٢/١  ab ٠١/٢  a ٩٢/١  a ٦٩٦ a ٥٠/١٠٩٨  a ٣٠/١٥٢٠  a ٢١١٠ a 

٣٩/٥٢ ١٣ a ٢٤/١٣٢ ab ٣١/٩١ ab ٥٢/٣١ a ٩٧/٦٤ ab ٢٤/٤٨ ab ٦٠/١  b ٠٤/٢  a ٨٩/١  a ٨٥/٧٠١  a ٣١/١١١٩  a ٩٥/١٥٢١  a ١٤/٢٠٦٦  ab 

٩٦/٥٤ ١٦ a ٩٤/١٢٨ bc ٩٥/٩١ b ٤١/٣١ a ٨٩/٦٣ b ٦٥/٤٧ bc ٧٥/١  a ٠٢/٢  a ٩٣/١  a ٥٤/٦٩٩  a ٦٣/١١٠٤  a ٢٨/١٤٩٠  a ١٨/٢٠٤١  bc 

٨٥/٥٢ ١٩ a ٣٥/١٢٦ c ٦٠/٨٩ b ٨٠/٣٠ a ٠٩/٦٢ b ٤٥/٤٦ c ٧٢/١  ab ٠٤/٢  a ٩١/١  a ٨٤/٦٨٦  a ١٦/١٠٥٨  a ٢١/١٤٨٤  a ٧٠/١٩٩٠  c 

SEM ٥١/٢١ ٦٧/١٨ ٩٥/١٦ ٧٨/١١  ٠٢/٠  ٠٢/٠  ٠٤/٠  ٥١/٠  ٩٣/٠  ٥٦/٠  ٩٥/٠  ٥٨/١  ٠٧/١ 

                  abc ٠٥/٠( دار دارند ي حروف متفاوت، اختالف معني دارايهانيانگيدر هر ستون م < P.(  
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 ي روزگ٤٢ن در س) نسبت به وزن زنده( يگوشتيها الشه جوجهيبر درصد اجزا) قطعه در متر مربع( مختلف گله يها اثر تراکم-٣جدول 

  
a٠٥/٠(دار دارند ي حروف متفاوت، اختالف معني دارايهانيانگيدر هر ستون م < P.(  

  
درصد خاکستر استخوان انگشت و )  روزگي٤١(خون سرم هاي بر متابوليت) قطعه در مترمربع(ها  مختلف جوجههاي  اثرات تراکم-٤جدول 

  ) روزگي٤٢ (پا
  درصد خاکستر استخوان )نانوگرم/رتيل يدس(  خونيهاتيمتابول

 انگشت پا
  

 ماريت
  T۴ T٣ زوليکورت کلسترول

٦٠/١٠٢  ١٠ a ٤٨/١  a ٦/١٧٨  a ۲۵/۰<  ٢٥/٤٣ a 

٤٠/١١٦  ١٣  a ٤٠/٦  a ٨/١٥٠  ab ۲۵/۰<  ٣١/٤٢ a 

٦٠/١٢٥ ١٦  a ٧٦/٢  a ۰/١٤٤  ab ۲۵/۰<  ٢٥/٤٢ a 

٢٠/١٢٧ ١٩  a ٥٨/١٥  a ٨/١٢٨  b ۲۵/۰<  ٤١/٤١ a 

SEM ٩٢/٠  -  ٧٩/١٣  ٤١/٤  ٧٤/١٣  
ab٠٥/٠(دار دارند ي حروف متفاوت، اختالف معني دارايهانيانگيدر هر ستون م < P.(  

  
    اثر تراکم بر هزينه، درآمد ناخالص و سود تقريبي در هر مترمربع بستر پرورش-۱نمودار 
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هزینه تولید 1 کیلوگرم وزن زنده در تراکم هاي مختلف

10400

10600

10800

11000

11200

11400

11600

10 13 16 تراکم در متر مربع19

یال 
ر هزینه تولیـد  1

کیلوگرم وزن زنــده در
ف  تراکم هاي مختـل

  

   هزينه تقريبي توليد هر کيلوگرم وزن زنده با افزايش تراکم گله-٢نمودار 
هزینه تولید 1 کیلوگرم گوشت در تراکم هاي مختلف

15700
15800
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16000
16100
16200
16300

16400
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16600

10 13 16 تراکم در متر مربع 19

ال
ری هزینه تولید 1

کیلوگرم گوشت در 
تراکم هاي مختلف

  
  گلهبا افزايش تراکم) هزينه خوراک و خريد جوجه يکروزه( تقريبي توليد هر کيلوگرم گوشت  هزينه-٣مودار ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   گلههاي مختلف پرنده در تراکمقطعه  هر يازاه بتقريبي  درآمد و سود نه،يهز -٤نمودار 
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