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 چکیده

سی  این تحقیق  ستفاده از جوجه به منظور برر شت مرغ ارگانیک    امکان ا شتی در تولید گو قطعه  69تعداد به این منظور شد.   انجامهای گو

شامل دو جنس نر   (2×2در قالب طرح کامالً تصادفی به روش فاکتوریل)  303راس  یکروزۀ یگوشت قطعه جوجه مرغ  69جوجه خروس و 

سی    و ماده با  ستر سی    امکان د ستر شگاه و یا عدم د  هاییرهجشدند.  گروه بندی تکرار قطعه پرنده در هر  12تکرار و  4تیمار با  4،به گرد

به آب و دان روزگی(  1-31)در طول دوره آزمایش ها شوود. جوجه یمتنظ یاگندم و کنجاله سووو یبر مبنابا تراکم مواد مغذی پایین  ییغذا

شتند.      سی آزاد دا ستر شد روزانه در   د ست آمد.   43/44و  33/90در جنس نر و ماده به ترتیب کل دوره پرورش میانگین ر صرف  گرم بد م

کیلو کالری انرژی مصرفی  ، خوراکضریب تبدیل  و  باالتربه طور معنی داری جنس ماده در مقایسه با  در جنس نر   روزانهخوراک و رشد  

 31دسترسی به گردشگاه باعث کاهش معنی دار وزن     .بود ترپایینبه طور معنی دار زنده مصرفی به ازای افزایش واحد وزن  پروتئین گرم و 

سنی    شد در دوره  شت معنی دار تاثیری جنس ماده بر ولی  شد پرندگان جنس نر در روزگی  1-31روزگی و ر شان   .ندا نتایج این آزمایش ن

 رشد باالتر نسبت به جنسهای گوشتی دارای عملکر شود. جنس نر جوجهدسترسی به گردشگاه باعث کاهش رشد در جنس نر می  داد که 

  تواند از آنها در تولید گوشت مرغ ارگانیک استفاده کرد.  های گوشتی میماده هستند. با توجه به رشد پایین تر جنس ماده جوجه
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 مقدمه 

ستم    سی سترس های پرورش امروزی حیوانات در در  صرف خوراک، کاهش نرخ    معرض ا سترس باعث کاهش م های مختلف قرار دارند. ا

وت         ووراک و کیفی وارآیی خ واهش ک از سوی دیگر عوامل  دهد.ها را افزایش میحساسیت پرنده به بیماریهمچنین  شده محصولرشد، ک

لی در وقوع بعنوان فاکتور اصمنفی روی عملکرد تووواثیر ه بر عالوزا در بدن با افزیش تولید رادیکال آزاد و ایجاد استرس اکسیداتیو استرس

های محرک رشد در صنعت پرورش طیور برای کم کردن اثرات مضر بیوتیک(. در چنوووین شووورایطی افزودن آنتی3)کنندعمل میها بیماری

کنند که هایی زندگی میون آشیانه های پرورش طیور ارگانیک پرندگان خارج از قفس و دردر سامانه  .شده است  استرس امووووری رایووووج   

 2اشد) بشوند که امکان انجام حرکات طبیعی و رفتارهای غریزی برای آنها میسر   ای مدیریت میدسترسی آزاد به فضای باز دارند و به گونه   
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واز نیستند. از طرفی،      سامانههای پرتولید قادر به بروز حداکثر توان ژنتیکی خود در سویه(. 3و  ورورش ب وای پ ومی در های بسویهاگرچه ه

تولید پروتئین با منشاء دامی سالم هستند، اما یکی از مهمترین دالیلوووی کوووه  شرایط روستایی به خوبی سوووازش یافتوووه و از منووواب  غنوووی

ر بسیاری ناگزیر د، قایسه با نژادهوای صونعتی اسوتشوند، سطح تولید پائین آنها در مپرورش داده نمی نژادهوای بوومی بصوورت گسوترده 

در حدی نیسوووت که به بازار ورود کنند با اتخا  ادهای بومی موجود ژناز کشوووورها که نژادهای بومی را در اختیار ندارند و یا کمیت تولید 

 های تجاری گوشتی امروزی از سویه ن توامی )کاهش سرعت رشد و افزایش طول دوره پرورش مطابق با قوانین پرورش ارگانیک(   تدابیری

ستم    سی ستفاده  در  ستفاده از جوجه   . (3نمود )های پرورش ارگانیک ا سی امکان ا شتی در تولید  این آزمایش به منظور برر های تجاری گو

 انجام شد.رشد های عملکرد پرورش بر شاخص سیستمجنس و گوشت مرغ ارگانیک و اثر 

 

 هامواد و روش

سووویه تجاری  گوشووتیجوجه ( قطعه خروس 69مرغ و قطعه  69 )قطعه  162 آزمایش با اسووتفاده از -و شرررایپ پرورشپرندگان، جایگاه 

شد. میانگین وزن جوجه  303راس شروع آزمایش ها و خروسها مرغ انجام  شامل  گرم بود.  00/44و  32/43به ترتیب  در  جایگاه پرورش 

ساحت دو   پن 19 ستر،  متر مرب به م سطلی آویز و یک آب مجهز به یک دان، پرورش بر روی ب شکل( خوری   و خوری کله قندی )گنبدی 

جهت مجهز به دریجه کشوووویی متر  4/0 ×4/0هایی به ابعاد پن، خروجی 3 در مقابلمان  توری به ارتفاع یک متر بود. محصوووور توسوووط 

سی     ستر شگاه  پرندگان د شد.  به گرد شگاه  تعبیه  ساحت  ی دارامحوطه گرد  3/1محصور تا ارتفاع  متر مرب  به ازای هر پرنده(،  4)متر  30م

شبدر و یونجه(     متر، شت مخلوط )گندم، جو،  شت تا  و انجام عملیات ک سیدن به حد مطلوب دا و مجهز به دانخوری و  رویش گیاهان و ر

درجه  3/0روزانه ساعت   43-42از درجه سانتی گراد تنظیم و پس   32-33دمای سالن  ها به سالن  در بدو ورود جوجه .بودآبخوری دستی  

سالن   شد.   این دماو تا پایان دوره پرورش  کاهش یافتدرجه  20-22تا حد دمای  ساعت   23برنامه نوری اول پرورش هفته دو در حفظ 

شد    1روشنایی و   و تا پایان  یافت کاهشروزانه( ساعت  یک ساعت )  19به  روشنایی به تدریج مدت زمان ، سپس  ساعت خاموشی اعمال 

به منظور دسترسی پرندگان به گردشگاه    روزگی  21از سن  ساعت خاموشی اعمال شد.     3ساعت روشنایی و    19برنامه نوری پرورش دوره 

و  وره آزمایش جوجه ها به آبدر کل دشد. میها بسته و شبدر طول روز طبیعی باز ها دریچه کشویی پن)تیمار با دسترسی به گردشگاه( 

 خوراک دسترسی مداوم داشتند.

شی  شامل    -تیمارها آزمای شی  شگاه     و بدون ها )نر و ماده( با جنس جوجهاعمال تیمارهای آزمای سی به گرد ستر در قالب طرح کامالً امکان د

صادفی به روش فاکتوریل)  شد.     12تکرار و  4تیمار با  4(،2×2ت شی انجام  های غذایی بر مبنای گندم و جیرهقطعه پرنده در هر واحد آزمای

سویا   شی به روش مکانیکی )کنجاله  صیه  ، (روغن ک شتی و  تراکم برای جوجههای کماحتیاجات مواد مغذی جیرهتو ترکیب جداول های گو

 بر مبنای حداقل قیمت تنظیم شدند. UFFDAه نویسی ( با استفاده از نرم افزار جیر4تغذیه طیور )کتاب شیمیایی مواد خوراکی 

اندازه گیری روزگی   31سن در های هر واحد آزمایشی وزن جوجهدر طول دوره آزمایش خوراک مصرفی و  -یریمورد اندازه گ یهافاکتور

شی، به پرندگان          سبی محتوای گوار صول یکنواختی ن شی به منظور ح شد.       4شد. قبل از وزن ک سنگی تحمیل  و افزایش وزن ساعت گر

ی انرژی متابولیسووم افزایش وزن /کیلوکالریکیلو گرم ) راندمان انرژیی، ضووریب تبدیل غذای)روز /پرنده /گرم(، خوراک مصوورفی روزانه 

 محاسبه شد. روزگی 1-31( برای دوره سنی مصرفی گرم افزایش وزن / گرم پروتئین 100راندمان نسبی پروتئین )و ( مصرفی



 

 

 آنالیز شوودند. نتایجآنها بین  و برای اثرات متقابلدسووترسووی به گردشووگاه و ها جنس جوجه ها برای اثرات اصوولیداده -هاآنالیز آماری داده

و رویه مدل عمومی خطی  SAS کامالً تصووادفی با روش فاکتوریل، با اسووتفاده از نرم افزار آماری بدسووت آمده از آزمایش در قالب طرح 

GLM .مورد تجزیه آماری قرار گرفتند   

 

 نتایج و بحث

ای ههای گوشتی، سیستم پرورش )دسترسی و یا عدم دسترسی به گردشگاه( و اثر متقابل بین آنها بر شاخص          اثر جنس جوجه مربوطنتایج 

روزگی )پرنده /گرم(، مصوورف خوراک و افزایش وزن روزانه ) روز /پرنده /گرم(،  31عملکرد تولیدی شووامل میانگین وزن زنده در سوون  

انرژی )کیلوکالری انرژی مصوورفی به ازای کیلو گرم افزایش وزن( و راندمان نسووبی پروتئین )گرم نسووبی راندمان ، خوراکضووریب تبدیل 

ست.   1ی در جداول روزگ 1-31سنی   گرم افزایش وزن( در دوره 100ای پروتئین مصرفی به از  شده ا میانگین رشد روزانه در کل   گزارش 

ست آمد  43/44و  33/90دوره پرورش در جنس نر و ماده به ترتیب  شد    ، گرم بد شد روزانه در هر دو جنس از حداکثر میانگین ر میزان ر

های شاخصتمامی ها بر ثر جنس جوجها(. 1ارگانیک بیشتر است )برای تولید گوشت مرغ  11000ملی ایران  روزانه مورد پذیرش استاندارد

شد  عملکرد  شگاه بر میانگین وزن     >01/0Pمعنی دار بود )ر سترسی به گرد روزگی معنی دار بود  1-31روزگی، خوراک مصرفی   31(. اثر د

(01/0P<   شاخص سایر  شد های عملکرد ( ولی بر روی  شت. اثر متقابل بین جنس جوجه  ر شگاه بر     اثر معنی دار ندا سی به گرد ستر ها و د

و مصرف خوراک  روزگی،  31میانگین وزن در سن  (. >01/0Pروزگی معنی دار بود ) 1-31روزگی و رشد در دوره سنی    31میانگین وزن 

به طور معنی داری باالتر، ضووریب تبدیل نس ماده جدر مقایسووه با پرندگان جنس نر در روزگی  1-31در دوره سوونی ( رشوودافزایش وزن )

گرم  100کیلوکالری انرزی قابل سوووخت و سوواز مصوورفی به ازای کیلو گرم افزایش وزن زنده و گرم پروتئین مصوورفی به ازای   خوراک، 

شگاه باعث کاهش معنی دار و     .بودتر پایینافزایش وزن زنده به طور معنی دار  سترسی به گرد سنی   روزگی و  31زن د شد در دوره   1-31ر

 نداشت. معنی داری تاثیری پرندگان جنس ماده ولی بر شد جنس نر پرندگان در روزگی 

 

 روزگی 1-31 در سن های گوشتیجوجه رشد های عملکردشاخص بردسترسی و یا عدم دسترسی به گردشگاه و  جنس. اثر 1جدول
 *راندمان پروتئین *انرژی راندمان غذاییضریب تبدیل  افزایش وزن مصرف خوراک  میانگین وزن  

 Kcal/ kg BWG g/ 100 BWG  (g/b/d)  (g)  اثر جنس

 b3336  b31/123 b43/44 a93/2 a4344 a32/24  ماده

 a4630  a03/134 a33/90 b22/2 b9364 b34/22  نر

 34/0 130 03/0 36/0 31/2  40/43   خطای استاندارد

 001/0 001/0 001/0 001/0 02/0  001/0  سطح احتمال معنی داری

         دسترسی به گردشگاه

 a4319  13/132 a14/33 43/2 4223 44/24  ندارد

 b4323  41/124 b30/32 44/2 4243 23/23  دارد

 34/0 130 03/0 36/0 31/2  40/43   خطای استاندارد

 33/0 61/0 36/0 02/0 14/0  02/0  سطح احتمال معنی داری



 

 

       )جنس * دسترسی به گردشگاه( اثر متقابل

 c3364  04/129 c30/44 93/2 4366 14/24  ندارد ماده

 c3333  63/124 c40/44 94/2 4333 44/24  دارد 

 a3136  33/133 a33/92 20/2 9344 40/21  ندارد نر

 b4490  34/126 b20/33 23/2 9941 04/23  دارد 

 31/0 213 04/0 34/0 24/3  93/43   خطای استاندارد

 33/0 43/0 43/0 02/0 24/0  02/0  سطح احتمال معنی داری

 (زنده گرم افزایش وزن 100، راندمان نسبی پروتئین )گرم پروتئین مصرفی به ازای زنده افزایش وزنکیلو گرم  )کیلو کالری انرژی مصرفی به ازای*راندمان انرژی 

a,…c- اصلی و متقابل( که حرف مشترک ندارند دارای اختالف معنی دار هستند )میانگین( 03/0های هر ستون برای هر اثر P <). 

 

عدم دسترسی   پرندگانی پرورش یافته در روش مطابقت دارد، ایشان گزارش کردند  ( 2006ونگ و همکاران )نتایج بدست آمده با گزارش ت 

فضای باز   در فضای بسته در مقایسه با   پرنده تواند ناشی از دامنه حرکتی کمتر  که این میداشتند  وزن بدن و رشد روزانه بیشتر   به گردشگاه  

شد. همچنین     صرف انرژی حرکتی کمتر با سته     دما و در نتیجه م ستم پرورش ب سی سترس دم قابل کنترل بوده در  ایی خود و در نتیجه نبود ا

سط پرنده برای حفظ دمای    صرف انرژی تو شد ) بدن می عاملی جهت عدم م شریح  دیگری را که می همچنین دلیل. (10با  کاهشتوان در ت

سالمونال و های رودهعنوان نمود افزایش احتمال درگیری به کرمدسترسی به گردشگاه    سیستم   پرورش یافته به وزن پرندگان  تاثیرات  ای و 

اثر دسترسی به گردشگاه بر ضریب تبدیل غذایی معنی دار نبود     . (4) منفی آن بر عملکرد پرندگانی که به فضای باز دسترسی دارند دانست    

مطابقت دارد این  (2003( و سانتوز و همکاران ) 2009(، پایترزاک و همکاران )2011مایکولسکی و همکاران ) نتایج بدست آمده با گزارش  

 . (6و  3، 9) شتداری بر ضریب تبدیل خوراک نداگزارش کردند روش پرورش باز و بسته تاثیر معنیمحققین 
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This study conducted to investigate the use of broiler chickens in organic poultry meat production. Ninety 

six male and ninety six female 1d-old broiler chicks, Ross 308 were conducted in a completely 

randomized design with 4 treatments, 4 replicates and 12 birds per each. Four experimental treatments 

include factorial arrangement (2*2) of sex effect (male and female) and bird with and without access to 

outdoor. The experimental period was longed from 1 to 81 days of age and during the experimental 

period birds had free access to feed and water. Diets were prepared wheat-soybean meal based and with 

low nutrient density. Average growth in the 1-81d of age in male and female were 60.53 and 47.45 g/b/d 

respectively. Male birds compared than female birds shown significantly higher feed intake and lower 

feed conversion ratio, metabolizable energy and protein intake/kg live body weight gain. Access to the 

outdoor significantly decreased 81d body weight and 1-81d growth in the male birds and didn’t 

significant effect on female birds. In conclusion, the production system with outdoor access resulted in 

poorer growth compared with a conventional system in male birds. The male birds had superior growth 

performance whereas the female birds had less daily weight gain which is suitable situation in organic 

poultry meat production.  
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