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  چكيده 
اكنش ترس در جوجه هاي گوشتي صورت تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثير نوع بستر و سطوح مختلف تراكم بر پوشش پر و و

به صورت يك آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي  308قطعه جوجه يك روزه سويه راس  504دراين آزمايش از . گرفت
وجه در قطعه ج 19و  16، 13، 10تيمارهاي آزمايش شامل گروه هاي تراكمي . ،اجرا گرديد)تيمار بستر  2تيمار تراكم و  4( تيمار  8با 

تحت تاثير تيمارها ) روزگي  49تا  0( روز  49جوجه ها به مدت . متر مربع و دو نوع بستر شامل بستر هاي ماسه و پوشال چوب بود
دوره پرورش  40همچنين در روز . پر انجام گرفت پوشش دوره پرورش آزمايش امتياز دهي 42و  35، 28، 21در روزهاي . قرار گرفتند

 10و  13پوشش پر تحت تاثير تراكم گله قرار گرفت بطوريكه بيشترين و كمترين پوشش پر بترتيب در تراكم . شد آزمايش ترس انجام
از . مشاهده شد ولي نوع بسترتاثيري بر آن نداشت دوره پرورش، 28قطعه در روز  10و  16و در تراكم  دوره پرورش 42در روز  قطعه

از نظر تراكم گله، جوجه هاي پرورش . روي ماسه، افزايش غير معني داري نشان دادند لحاظ واكنش ترس، جوجه هاي پرورش يافته بر
نتايج حاصل  .) P>05/0( بودند حساس تر واكنش ترسقطعه جوجه به طور معني داري نسبت به تراكم ها از لحاظ  19يافته در تراكم 

عني داري جه هاي گوشتي نداشت ولي تراكم گله بطور ماز آزمايش نشان داد نوع بستر تاثيري بر پوشش پر و واكنش ترس در جو
  .قرار دادپوشش پر و واكنش ترس را تحت تاثير 

  
  پوشش پر، واكنش ترسگله، بستر،  هاي گوشتي، تراكم جوجه:  كلمات كليدي

  مقدمه
زينه هاي پرورش كارهاي جديد جهت كاهش ه باال بودن هزينه هاي پرورش جوجه هاي گوشتي محققين را مجبور به يافتن راه

محدوديت فضا براي پرورش جوجه ها در از طرفي . يكي از اين راهكارها افزايش تعداد جوجه در واحد سطح مي باشد. مي كند
 جوجه هاي گوشتي در بر روي شاخص پوشش پر و واكنش ترس سالن هاي پرورش به دليل تراكم باال و موثر بودن نوع بستر

در پژوهشي با عنوان تاثير سطوح تراكمي روي عملكرد، خصوصيات الشه و ) 2008(و همكاران اونباسيالر  .تاثير گذار است
برخي از شاخصهاي استرس در جوجه هاي گوشتي بيان كردند شرايط پرها به طور معني داري در گروه هاي تراكمي، متفاوت 

پوند به ازاي متر مربع، وضعيت بهتر و  5/17سبت به پوند به ازاي متر مربع ن 9/11اين شاخص مربوط به آسايش نيز در تراكم .بود
اند كه اين  مناسب تري داشتند كه اين امر نشان گر اين است كه جوجه هاي پرورشي در تراكم بيشتر داراي استرس بيشتري بوده

كه پرندگان پرورش  نشان دادند)  2007(اسكوموروچا و همكاران  .نتيجه با روند داده هاي مربوط به آسايش نيز همخواني دارد
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بررسي تاثير دو نوع بستر و چهار سطح تراكم تحقيق هدف از اجراي اين .ودندبي را دارا باالتر 1واكنش ترسيافته در تراكم باالتر 
   .در جوجه هاي گوشتي بود شاخص پوشش پر و واكنش ترسگله بر 

  
  ها مواد و روش

 8به صورت يك آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي با  308قطعه جوجه يك روزه سويه راس  504دراين آزمايش از 
قطعه جوجه در  19و  16، 13، 10تيمارهاي آزمايش شامل گروه هاي تراكمي . ،اجرا گرديد)تيمار بستر  2تيمار تراكم و  4( تيمار 

تحت تاثير ) روزگي  49تا  0( ز رو 49جوجه ها به مدت . متر مربع و دو نوع بستر شامل بستر هاي ماسه و پوشال چوب بود
 5قطعه خروس و  5دوره پرورش به منظور امتياز دهي پوشش بدن از هر تكرار  42و  35، 28، 21در روزهاي .تيمارها قرار گرفتند

در .شددر نظر گرفته ) عالي(غني از پر  5و امتياز ) فاقد پر(ضعيف  1امتياز .قطعه مرغ انتخاب و امتياز دهي مورد نظر انجام شد
 افزار نرم از استفاده ها با داده.قطعه خروس از هر تكرار انجام پذيرفت 3قطعه مرغ و  3روزگي آزمايش ترس با انتخاب  40سن 

 دانكن اي دامنه چند آزمون از استفاده با نيز ها ميانگين بين مقايسه. گرفتند قرار آماري تحليل و تجزيه مورد )SAS )1997 آماري

  .شد انجام درصد 5 ماريآ احتمال سطح در
  

  نتايج و بحث
قطعه جوجه باالترين رشد پر را در قسمت سينه  10پرورش، جوجه هاي پرورش يافته در تراكم  21از نظر اثر تراكم گله، در روز 

وراك بيشتر شايد بتوان اين امر را ناشي از مصرف خ. قطعه، باالتر بودند 19و  16داشتند و به طور معني دار نسبت به تراكم هاي 
. قطعه جوجه دانست 19و  16در اين سطح تراكمي و در نتيجه دريافت انرژي و مواد مغذي باالتر نسبت به دو سطح تراكمي 

پرنده در هر متر مربع، امتياز پر به  20و  15، 10تيمار تراكمي  3گزارش كردند كه با افزايش تراكم از )  2004( توماس و همكاران 
در ارتباط با شاخص ميزان پر، در آزمايش حاضر مرغ ها به طور معني داري رشد پر بيشتري . تاثير قرار گرفتطور فزاينده تحت 

  در مورد اثرات متقابل در روزهاي سنجش . در روزهاي سنجش شده، داشتند نسبت به خروس ها خود بدنقسمت هاي  تماميدر
با  16، بستر ماسه در تراكم 16، بستر پوشال در تراكم 13ال در تراكم ، اثرات متقابل بستر پوش)روزگي  42و  35، 28، 21( شده 

در ارتباط با اثر نوع . دليل اين امر هنوز به درستي روشن نيست. از نظر تاثير در رشد پر معني دار بود 19اثر متقابل ماسه در تراكم 
بستر هيچ گونه تاثيري بر شاخص هاي پر نداشت ؛  نوع 21بستر بر ميزان رشد و رويش پرها، طبق نتايج آزمايش حاضر، در روز 

)   P> 05/0( درصد  5در ران و در سطح  35، در روز )  P> 05/0( درصد  5نوع بستر بر سينه و ران در سطح  28ولي در روز 
معني دار شد  ،)  P> 01/0( درصد  1از دوره پرورشي اثر نوع بستر بر اندام هاي سينه و شكم در سطح  42و در نهايت در روز 

اين نتيجه با . كه نشان گر اين است كه اهميت و ميزان تاثير گذاري تيمار بستر بر اين شاخص با افزايش سن، افزايش پيدا مي كند
كه اعالم نمودند كه هيچ كدام از تيمار هاي بستر بر اسكورهاي پر تاثير گذار نبودند ؛ در )  1996( نتايج  بن عبدالجليل و آياچي 

بته دليل اين شواهد به درستي مشخص نيست ؛ ولي ممكن است عوامل متعددي در تاثير گذاري بستر بر رشد ا ل. ض مي باشدتناق

                                                            
1 - Tonic Immobility 
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 35و  28در روزهاي . مختلف سني پرنده، موثر باشندپرها در نواحي مختلف بدن از جمله الگوي رويش و رشد پر در دوره هاي 
از دوره پرورشي در آزمايش حاضر، جوجه هاي پرورش يافته بر بستر پوشال چوب به طور معني داري از نظر رشد پر در قسمت 

چنانكه مي . دنددر آزمايش حاضر، در مجموع، مرغ ها در كل بدن به طور معني دار داراي رشد پر بيشتري بو. ران، باالتر بودند
دانيم مرغ ها نسبت به خروس ها از نظر رشد عمومي پرها روي بدن، سريع تر بوده و مراحل رشد پر و پوشش نهايي بدن را 

احتماال دليل اين پديده به خصوصيات ثانويه جنسي براي مرغ و . زودتر طي مي كنند و از نظر ميزان پر نيز متراكم تر هستند
   .جنسيتي مربوط مي شود خروس و تفاوت هاي خاص

از لحاظ واكنش ترس و مرگ و مير هرچه تراكم افزايش پيدا نمود باعث ايجاد ترس و مرگ و مير بيشتري در جوجه هاي 
، بر واكنش ترس تاثير )>01/0P(درصد  1ميزان تراكم گله به طور معني داري در سطح  . پرورش يافته در تراكم هاي باالتر گرديد

قطعه جوجه، به عنوان باالترين ميزان، از  13و  19رابطه با واكنش ترس، جوجه هاي پرورش يافته در تراكم هاي  در. داشته است
كه دليل آن  قطعه داشتند ولي بين ديگر تراكم ها، تفاوت معني دار نشد 10نظر واكنش ترس افزايش معني داري را نسبت به تراكم 

واكنش ترس مي تواند به عنوان شاخصي براي .بخوري ها، تهويه و دماي مناسب  باشدميزان تراكم مناسب، فيدرها و آ مي تواند
به عنوان باالترين ميزان، افزايش معني داري نسبت به اثرات  19در اين ميان، تنها اثر متقابل ماسه در . ميزان استرس به كار رود

با توجه به باالتر بودن تراكم، كاهش آسايش و به دنبال آن  داشتند كه اين امر را 10و پوشال در 10، ماسه در16متقابل ماسه در 
  .ميزان ترس بيشتر و در نتيجه زمان باالتر، مي توان توجيه كرد

  نتيجه گيري كلي
در رابطه با اثر متقابل، . رشد پر باالتري را به صورت معني دار، دارا بودند به طور كلي از لحاظ جنس مرغها نسبت به خروس ها

 28در روز  .داشت 10دوره پرورش افزايش معني داري را از نظر رشد پر نسبت به ماسه در  21در روز  13ل پوشال در اثر متقاب
و  28در روز . قطعه داشتند 10قطعه افزايش معني داري را نسبت به تراكم  16پرورش يافته در تراكم  ه پرورش جوجه هايورد

 42همچنين در روز . داشتند 10افزايش معني داري را نسبت به پوشال در  13ل در دوره پرورش در رابطه با اثر متقابل پوشا 42
از . قطعه مشاهده شد 10قطعه افزايش معني داري را از نظر رشد پر نسبت به تراكم  13دوره پرورش از نظر تراكم گله در تراكم 

س و مرگ و مير بيشتري در جوجه هاي پرورش لحاظ واكنش ترس و مرگ و مير هرچه تراكم افزايش پيدا نمود باعث ايجاد تر
  .يافته در تراكم هاي باالتر گرديد
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Abstract 
This experiment was conducted to investigate the effect of stocking density and litter type on 
feather score and fear reaction ( Tonic immobility) in broiler chicks. In this study, 504 one day 
old broilers ( Ross 308 ) with factorial arrangement ( 4 × 2 ) in completely randomized design 
with 8 treatments and 4 replicates were used. The treatments included : 2 litter types ( wood 
shaving and sand ) and 4 stocking density ( 10, 13, 16 and 19 birds/m2). Broilers were reared 
from 1 to 49 d. The scoring feather did on 21, 28, 35, 42d. The fear reaction was done on 40d. 
Stocking density was effected feather score so that maximum and minimum of feather score 
related to stocking density of 13, 10 on 42d and 16, 10 on 28d, but litter type had not effect on it. 
Broilers reared on sand showed not significantly increase related to fear reaction.Broilers reared 
on stocking density of 19 had maximum of fear reaction with in comparison others stocking 
density ( P<0/05). The results of this experiment showed that litter type had not effect on feather 
score and fear reaction in broiler chicks but stocking density had significant effect on feather 
score and fear reaction in broiler chicks. 
 
Key words : Broiler, Stocking density, Litter, Feather score and Fear reaction    


