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چکیده
دو سویهی راس و کاب از جمله جوجههای گوشتی به شمار میروند که ضریب تبدیل مطلوب ،آنها
را به عنوان یكی از مناسب ترین مرغان گوشتی مبدل کرده است .در این آزمایش به منظور بررسی
خصوصیات مورفومتریك نمونهگیری از  134جوجهی گوشتی در استان خراسان جنوبی جهت مقایسه-
ی آماری  13پارامتر الشه (وزن زنده ،وزن الشه بدون پر ،وزن سینه ،وزن ران ،پشت+گردن ،بال ،کبد،
قلب ،بورسفابرسیوس ،طحال ،پانكراس ،پیش معده+سنگدان ،چربی محوطه بطنی) انجام شد و تحلیل
آماری دادهها نشان داد ،خصوصیت (وزن زنده ،وزن الشهی بدون پر ،وزن سینه ،وزن ران ،پشت+گردن،
بال ،بورس ،طحال ،پانكراس ،پیشمعده+سنگدان و چربی محوطهی بطنی) در دو سویهی راس و کاب با
یكدیگر تفاوت معنیدار آماری دارند ( .)P<0.01وزن کبد در این دو سویه تفاوت معنیدار آماری قابل
توجهی را نشان نداد .میانگین وزن اندامهای خوراکی نشان داد ،راندمان تولید گوشت و مطلوبیت
سویهی راس در مقایسه با سویهی کاب باالتر است.
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مقدمه

کیفیت الشه میپردازند (شریعتمداری و همكاران

در بین مواد مغذی ،وابستگی انسان به پروتئین ،به

 .)1384در این فرآیند با استفاده از گزینش

خصوص پروتئین حیوانی بیشتر از سایر مواد غذایی

ژنتیكی توجه کافی به صفات مربوط به رشد سریع،

است .گوشت و فرآورده های جانبی آن ،مهمترین

بازده باالی گوشت ،سینه و ران ،در جوجه¬های

منابع غذائی مورد استفاده در تغذیه انسان ها می

گوشتی مبذول شده است.

باشند که احتیاجات انرژی و پروتئین با کیفیت باال

استفاده از تكنیك¬های شاخههای علم اصالح نژاد

و انواع ویتامین ها و مواد معدنی را برآورده می

دام (کمّی و مولكولی) برای افزایش تولید پروتئین

کنند .در حال حاضر انتخاب تجاری از روی نوع

حیوانی در حیوانات مزرعهای به خصوص مرغ به

گوشت مرغ بسیار پیچیده شده است .همچنین این

عنوان روشی سریعتر و دقیقتری رایج است .البته

امر باید درون یك مجموعهای از اهداف که همگی

الزم به ذکر است که ژنتیك کمّی اثر تجمعی

به کاهش هزینهها و بهبود کیفیت محصول نهایی

ژنهایی را که باعث ایجاد تفاوت بین افراد

مرتبط است،مورد توجه قرار گیرد (بارتون .)1994

میشوند ،را مورد توجه قرار میدهد و فرض اصلی

مرغ از حیواناتی است که مقبولیت جهانی برای

آن تفكیك همزمان بسیاری از ژنهای کوچك اثر

پرورش و مصرف دارد .بر همین اساس صنعت

میباشد ،درحالیکه این موضوع مورد تردید است

پرورش طیور نیز همگام با رشد جمعیت از رشد

که همه ژنهای مؤثر بر صفات کمی ،کوچك اثر

چشمگیری برخوردار بوده است ،به طوری که در

باشند و ممكن است بعضی ژنها سهم عمدهای در

سال  1990میزان تولید گوشت مرغ جهان حدود

تظاهر صفات (تنوع فنوتیپی)داشته باشند .انتخاب

 41میلیون تن بود.کشور ایران با ظرفیت ساالنه

بر اساس فنوتیپ به دلیل آثاری که عوامل محیطی،

تعداد  820میلیون قطعه طیور گوشتی از سویههای

توارث صفات چند ژنی ،اثر متقابل بین ژنها در

مختلف ،بزرگترین تولیدکننده گوشت مرغ در

یك لوکوس و بین لوکوس¬های جدا از هم روی

خاورمیانه میباشد.عمده سویههای گوشتی پرورشی

صفت مورد نظر میگذارند ،با کاهش سودمندی

در ایران شامل سویههای آرین ،راس ،هوبارد،

روبروست .هدف متخصصین اصالح نژاد ،بهبود

آربوراکرز ،کاب و لوهمن میباشد (سازمان خواروبار

شایستگی ژنتیكی می باشد تا حیوانات تولیدات

و کشاورزی  ،2002میرزایی .)2005

خود را با بازدهی بیشتر نسبت به نسل فعلی ،تحت

امروزه شرکت¬های فراوانی در رابطه با تولید

شرایط اقتصادی و اجتماعی آینده تولید کنند .در

جوجه¬های گوشتی فعالیت و با یكدیگر به رقابت

حال حاضر متخصصین با بهره گیری از علومی

می¬پردازند و جهت جلب مشتری و فروش هرچه

چون ژنتیك جمعیت ،ژنتیك مولكولی و علومی

بیشتر محصول خود به تغییر ساختار ژنتیكی

مانند آمار ،ریاضی و کامپیوتر به صورت یك ابزار

جوجه¬های تولید شده ،ضریب تبدیل غذایی و

قدرتمند ،برای نیل به هدف اصلی ( بهبود ژنتیك
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حیوانات) تالش می کنند.کاربرد روش¬های آماری

مورد استفاده قرار می¬گیرد .معمول¬ترین معیار

همچون  BLUPدر حال حاضر امكان جدا کردن

تخمین تولید گوشت ،بازده و وزن الشه است .در

اثرات محیطی از ژنتیكی را فراهم و در برنامه های

بین سویه¬ها و الین¬های مختلف مرغ ،از نظر

اصالحی سودمند واقع شده اند ،ولی این روش¬ها

وزن الشه و هم¬چنین بخش¬های متفاوت آن

ژنوتیپ یك فرد را ناشناخته باقی می گذارند و

(سینه ،پشت ،پاها ،و بال) تفاوت قابل توجهی

مضراتی هم¬چون کاهش واریانس ژنتیكی ،تثبیت

وجود دارد (هانگ  .)1977چربی در داخل

آلل¬های کشنده ،کاهش اندازه مؤثر جمعیت و

حفره¬ی شكم در نیمچه¬های گوشتی از عوامل

افزایش هم¬خونی را ممكن است به دنبال داشته

تعیین¬¬کننده¬ی کیفیت الشه و بازده تولید

باشد چرا که در روش¬های ژنتیك کمی اطالعات

گوشت می¬باشد .هدف از این مطالعه بررسی

ژنوتیپی افراد بطور دقیق قابل ارزیابی نمی باشد

وجود اختالف معنی¬دار آماری از رویكرد

بلكه برآوردی از آن از طریق فنوتیپ و خویشاوندی

خصوصیات الشه در دو سویه¬ی گوشتی راس و

امكان پذیر است .میزان تغییر در میانگین صفت

کاب می-باشد

کمّی در اثر انتخاب ژنتیكی ،تابع دقت پیش بینی

مواد و روشها

ارزش ارثی ،شدت انتخاب و میزان واریانس صفت
در جامعه می باشد .ضمن آن¬که در روش ژنتیك
کمّی انتظار می رود فنوتیپ یا عملكرد حیوانات
قبل از سن تولید مشاهده شود در حالی¬که این
موضوع در مورد کلیه صفات صادق نیست و
استفاده از ژنتیك کمّی به تنهایی پروسه¬ی
انتخاب را با محدودیت مواجه می¬کند .رشد طیور
یك صفت پلی¬ژنیك بوده لذا نژادها و سویه¬های
مختلف از این نظر با یكدیگر اختالف دارند .هرچند
عوامل غیر ژنتیكی نظیر جنس پرنده و سن حیوان
نیز بر عملكرد مؤثر می¬باشند .در اغلب موارد
اندازه¬های بدن شامل خصوصیات سینه (طول،
عرض ،زاویه و عمق) و ساق پا (طول و ضخامت) به
عنوان شاخص¬هایی از ترکیب بدن و تولید
گوشت ،در برخی صفات مورد بررسی قرار گرفته
است(هاونشتاین و همكاران  .)1988خصوصیات
الشه برای ارزیابی مقدار و کیفیت گوشت تولیدی

در این تحقیق از تعداد  89جوجهی گوشتی راس
جنس نر و  45جوجهی کاب جنس نر به منظور
بررسی تأثیر سویه بر خصوصیات مورفومتریك
استفاده شد .در انتهای دورهی پرورش  42روزگی
 134مرغ دو سویه کشتار شد و وزن آمارههای
مربوطه (وزن زنده ،وزن الشه بدون پر ،وزن سینه،
وزن ران ،پشت+گردن ،بال ،کبد ،قلب ،بورس-
فابرسیوس ،طحال ،پانكراس ،پیش معده+سنگدان،
چربی محوطه بطنی) با استفاده از ترازوی
الكترونیكی و با دقت یك گرم محاسبه گردید .الزم
به ذکر است که چربی حفرهی بطنی شامل چربی
اطراف سنگدان و پیشمعده و چربی الیهای موجود
در بخش انتهایی حفرهی شكم ،در اطراف بورس
فابرسیوس بود ،که هر دو جزء با دست جدا شده و
پس از توزین ،وزن مجموع آنها به عنوان وزن
چربی حفرهی بطنی منظور شد .دادههای به دست
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آمده توسط نرم افزار آماری  SPSSبا استفاده از

بوده و در راستای تأمین گوشت سفید و پروتئین

آزمون  T-Testمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار

مورد نیاز به طور وسیعی در تمامی مرغداریها و

گرفت.

مراکز پرورش مرغ گوشتی مورد استفاده قرار گرفته

نتایج و بحث
براساس آنالیز صورتگرفته بر روی دادهها
نتایج نشان داد 12 ،خصوصیت مورفومتریك الشه

است .دلیل استفاده از سویه کاب در برخی مراکز
اقتضای موقعیت و شرایط آّب و هوای منطقه می-
باشد.

شامل (وزن زنده ،وزن الشهی بدون پر ،وزن سینه،

نتایج به دست آمده از برخی مطالعات نشان داد :در

وزن ران ،قلب ،بال ،بورسفابرسیوس ،طحال،

بررسی عملكرد جوجههای گوشتی راس و آرین به

پانكراس ،پیشمعده+سنگدان ،پشت+گردن ،چربی

سه منبع چربی(پیه،چربی طیور ،روغن آفتاب-

محوطهی بطنی) در سویههای راس و کاب با یك-

گردان) چربی حفرهی بطنی تحت تأثیر چربی

دیگر تفاوت معنیدار آماری دارند (( ،)P<0.05

جیره نیست اما بر روی وزن الشه اثر معنیدار

.(P<0.01اما در همین راستا نتایج بهدست آمده

آماری دارد و چربی طیور نتیجهی مطلوبتری

در رابطه با کبد در این دو سویه با یكدیگر تفاوت

جهت کاهش چربی حفرهی شكمی و باال بردن

معنیدار آماری را نشان نداد (،(P<0.05

راندمان الشه دارد (غالمنژاد  .)1381مطالعه بر

( .)P<0.01همچنین با مقایسه انحراف معیار و

روی (راس ،آربراکرز ،کاب ،لوهمن ،آرین) بر پایهی

میانگین در  13صفت مزبور نتایج نشان داد که ،در

کنجالهی سویا و ذرت ،از نظر وزن زنده اختالف

 12صفت از جمله :وزن زنده ،وزن سینه ،وزن ران،

معنیدار آماری نداشت .همچنین نتایج نشان داد

پشت+گردن ،بال ،کبد ،قلب ،بورسفابرسیوس،

که بیشترین میزان تلفات آسیت مربوط به سویه-

طحال ،پانكراس ،پیشمعده+سنگدان ،چربی-

های آرین و آربراکرز و کمترین تلفات مربوط به

محوطهی بطنی در سویه راس باالتر از سویه کاب

سویههای لوهمن و راس بوده است (بهمنی و

بود اما در رابطه با صفت وزن الشه بدون پر،

همكاران  .)1390بررسی مقایسهای کوکسیدوز

میانگین و انحراف معیار در سویه کاب باالتر بود.

تجربی در جوجههای گوشتی سویههای راس و

باتوجه به جدول فوق ،نتایج نشان داد اندامهای
خوراکی (وزن زنده ،وزن الشهی بدون پر ،سینه،
ران ،بال) در سویهی راس در مقایسه با سویهی
کاب دارای میانگین وزن باالتری میباشند ،در
نتیجه راندمان بهتر و مطلوبتری از نظر تولید
خواهند داشت .سویه راس به دلیل مطلوبیت و بازار
پسندی بیشتر در ایران از لحاظ پرورش آسانتر

کاب از طریق اندازهگیری کارتنوئیدهای پالسما
نشان داد که در هر دو سویه میزان کارتنوئیدهای
پالسمای گروه چالش نسبت به کنترل به طور
معنیدار پائین بود ( .)P<0.01همچنین میزان آن
در سویهی راس پائینتر بود ( ،)P<0.01که
حاکی از آسیبپذی ری کمتر سویهی کاب نسبت
به راس میباشد (شجاعی و همكاران  .)1391در
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آزمایش مربوط به توارث برخی از اندازههای بدن و

گوشت ران مرغ و خروس تیمارهای مختلف سویه-

خصوصیات الشه در مرغ بومی و آمیختهی آن با

ی راس نشان میدهد TBA ،یكی از شاخصهای

یك نژاد خارجی ،نتایج نشان داد تفاوت خصوصیات

اندازهگیری اکسیداسیون چربیها بر اساس محتوای

سینه در گروه ژنتیكی آمیخته با گروه دیگر معنی-

مالون دی آلدئید میباشد .اندازهگیری میزان مالون

دار بود ( )P>0.05و وزن زنده با وزن الشه تفاوت

دی آلدئید موجود در گوشت ران نشان داد میزان

معنیدار نداشته است (ادریس و همكاران .)1379

 TBAدر جنس ماده بطور معنیداری بیشتر از

جهت ارزیابی اثر سطوح مختلف مواد مغذی بر

جنس نر بود ( .)P>0/05کاهش سطح پروتئین

عملكرد و صفات الشه جوجههای گوشتی سویه

جیره سبب کاهش معنیدار میزان  TBAدر

راس از سن  1تا  49روزگی انجام شد .نتایج نشان

گوشت شد ( .)P>0/05جنس نر بطور معنیداری

داد که تنظیم نمودن جیرههای غذایی بر پایهی

بیشتر از جنس ماده بود ( .)P>0/05کاهش سطح

پیشنهادات  )1994( NRCمی تواند در بهبود

پروتئین جیره و افزودن سیاه دانه به جیره تأثیر

عملكرد طیور و کاهش هزینههای تولید نسبت به

معنیداری بر ظرفیت نگهداری آب در گوشت ران

سایر سطوح مواد مغذی سودمندتر است (صفامهر و

مرغ نداشت (( ،)P<0/05میرزایی آقچه قشالق و

همكاران  .)1390میانگین فاکتورهای کیفیت

همكاران .)1393

جدول -1آزمون  t-testخصوصیات مورفومتریک الشه
Table 1: Test t-test morphometric characteristics of the carpse
آمارهی t-
حدود اطمینان  95درصد
انحراف معیار
انحراف معیار میانگین
Morphometric characteristics
test
میانگین (راس)
(کاب)
حداقل
حداکثر

خصوصیات مورفومتریك

Standard
division mean

Standard
division mean
Ross
2383.53 280.6

0.000

1652.33 208.53

0.000
0.014

Maximum

Minimum

-303.33

-498.06

Kobb
1982.88 246.11

-307.0
176.67

-494.29
20.43

1750.88 229.93

فرض برابری واریانس
Assumption of varianc
equation

وزن زنده
Live weight

فرض نابرابری واریانس
Assuming unequal variances
فرض برابری واریانس
Assumption of varianc
equation

الشهی بدون پر
Featherless carcass
179.70

17.40

-89.09

-148.82

0.018

فرض نابرابری واریانس
Assuming unequal variances

445.33 68.34

565.29 88.79

0.000

فرض برابری واریانس
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Assumption of varianc
equation

سینه
Chest

فرض نابرابری واریانس

-146.44

-91.47

0.000

Assuming unequal variances

فرض برابری واریانس

0.000

481.40 53.52

394.33 52.82

-106.35

-67.79

-106.35

-67.79

-32.02

-18.95

-32.07

-18.90

-3.43

3.85

-3.27

3.68

-3.53

-2.70

-3.44

-2.80

-0.75

-0.19

Assumption of varianc
equation

ران
Femur

0.000

فرض نابرابری واریانس
Assuming unequal variances

فرض برابری واریانس

0.000

173.17 18.02

147.69 18.15

Assumption of varianc
equation

بال
wing

فرض نابرابری واریانس

0.000

Assuming unequal variances

فرض برابری واریانس

0.910

59.58 10.54

60.06 9.06

Assumption of varianc
equation

کبد
Liver

فرض نابرابری واریانس

0.906

Assuming unequal variances

فرض برابری واریانس

0.000

4.36 1.27

1.20 0.34

Assumption of varianc
equation

بورس فابرسیوس
Bursa Fabricius

0.000

فرض نابرابری واریانس
Assuming unequal variances

فرض برابری واریانس

0.001

12.26 0.61

2.73 0.85

Assumption of varianc
equation

طحال
Spleen

0.000

-0.73

-0.21

فرض نابرابری واریانس
Assuming unequal variances

فرض برابری واریانس

0.000

14.79 2.31

11.73 1.75

-3.84

-2.28

-3.77

-2.35

Assumption of varianc
equation

قلب
Heart

فرض نابرابری واریانس
Assuming unequal variances

0.000
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زرگانی و منتظرتربتی

-0.50

-1.43

-0.55

-1.38

-9.24

-15.90
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4.80 0.96

5.76 1.42

0.000

فرض برابری واریانس
Assumption of varianc
equation

پانكراس
Pancreas
0.000

فرض نابرابری واریانس
Assuming unequal variances
21.09 8.95

33.66 9.31

0.000

فرض برابری واریانس
Assumption of varianc
equation

-9.27

چربی محوطه بطنی
Ventricular Fat

-15.87
0.000

فرض نابرابری واریانس
Assuming unequal variances
-35.20

-82.82

-36.28

-81.75

13.97

8.96

14.25

8.68

374.44 59.29

433.46 68.81

0.000

فرض برابری واریانس
Assumption of varianc
equation

پشت  +گردن
0.000

Neck + Back

فرض نابرابری واریانس
Assuming unequal variances
44.75 8.29

33.28 6.12

0.000

فرض برابری واریانس
Assumption of varianc
equation

پیش معده +سنگدان
Gizzard+Pre-stomach
0.000

فرض نابرابری واریانس
Assuming unequal variances
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Abstract
Ross and Cobb are two strains of broiler chickens that desirable Conversion Ratio
makes them the most appropriate broiler chickens. In this experiment to evaluate
morphometric carcass characteristics (live weight, featherless carcass weight, breast
weight, thigh weight, back+neck, wing, liver, heart, bursa, spleen, pancreas,
proventriculus+gizzard, abdominal fat) sampling of 134 broiler chickens were taken in
South Khorasan. The results showed that 12 characteristics (live weight, featherless
carcass weight, breast weight, thigh weight, back+neck, wing, heart, bursa, spleen,
pancreas, proventriculus+gizzard, abdominal fat) between strains (p<0.01) were
significantly different. The liver weight was not significantly different. Edible organs
weight mean indicated that meat production efficiency and utility in Ross strain is
higher compared to Cobb strain.
Keywords: Morphometric characteristics - Broiler chickens - Ross and Cobb strains
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