تاثير تراكم بر صفات عملكرد دو سويه جوجه گوشتي
3

مسعود سلطاني الوار *1پيام عابديني 2محمدفالح گرجي
(تاریخ ارسال :69/5/51تاریخ پذیرش)69/0/02:

چكيده:
به منظور بررسي عملكرد سويههاي مختلف جوجههاي گوشتي در شرايط تنش گرمايي وامكان كاهش اثرات تننش
گرمايي،آزمايشي به روش فاكتوريل()2 *2در قالب يك طرح كامالً تصادفي با  4تكرار و  384قطعه جوجه گوشتي بنه
مدت  42روزانجام گرفت .صفات مورد بررسي شامل اندازه گيري ميزان افزايش وزن ،وزن نهايي ،ميزان خوراك مصرفي،
ضريب تبديل غذايي و درصد تلفات در دو مقطع  21و  42روزگي مي باشد نتايج بدست آمده حاكي از آن بود كنه تناثير
سويه بر خوراك مصرفي ،وزن زنده و تلفات كل دوره معنيدار ( )P < 1/11بود .بطوري كه سويه آرين خوراك مصنرفي و
وزن زنده بهتري از راس داشته و در عين حال درصد تلفات آرين نيز بطور معنيداري باالتر از راس بود .تراكم تنها درصد
تلفات كل دوره را بطور معنيداري تحت تاثير قرار داد ( )P < 1/10بطوري كه با افزايش تراكم درصد تلفنات نينز بطنور
معنيداري افزايش يافت.

كليد واژهها :جوجه گوشتي،عملكرد،تنش گرمايي،تراكم،سطح انرژي،سويه

-5گروه دامپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی وادد شششرر
-0دانش آمشخره کارشناسی ارشد علشم دامی دانشگاه آزاد اسالمی وادد ساوه
-3دانشجشی دکررای درفه ای دامپزشکی دانشگاه آزاد وادد شششررُ

]1[Type text
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می تشاند روی کاهش تشهيداو طييشر در ایين کشيشر

مقدمه:
صنعت طيشر در سال های اخير نقشيی پيشيرو

مشثر باشد .بنابراین محاهعه بير روی عشاميا مي ثر در

در ميان صنایع کشاورزی در بيشيرر نقياد دنييا بيه

این فرآیند و شناخت راه های کنريرل آن ميیتشانيد

عهده داشره است .کششرهای در دال تشسعه کيه در

بهره دهی اقرصادی صنعت طيشر در ایيران را افيزاش

مناطق گرم دنيا قرار گرفرهانيد تيشان بياهقشه بيا یی

دهد.

جهت رشد در این صنعت را دارند .وهيی مديدودیت

مشثرترین عاميا مديدود کننيده پيرورش

هایی در مسير تشسيعه بيشيرر ایين صينعت در ایين

طيشر به ویژه در مناطق گرم تراکم تعداد پرنيده در
وادد سح

مناطق وجشد دارد.
اوهييين مدييدودیت در دسييرر

بييشدن مقييدار کييافی

سييرمایه اسييت .مدييدودیت دیگيير ایيين منيياطق در

و تاثير آن بر ميزان رشد و ترکيب شه

آنها می باشد ( .)7درجه درارو بيا تر از مديدوده
آسایش به ویژه اگر با تراکم تعيداد در واديد سيح

نبشدن مقادیر کيافی اليالو و مک يا هيای

نيز ه راه باشد تنش هيای شيدیدی بير طييشر وارد

پروتئينی مشرد نياز جهيت مريشازن کيردن اليذاهای

ساخره و به شدو تشهيداو آن ها را تدت تاثير قيرار

طيشر می باشيد .سيشمين مديدودیت در راه تشسيعه

می دهد .ایران یکيی از کشيشرهای واقيع در منياطق

بيشرر صنعت طيشر در این مناطق گسيررش صينایع

گرم جهان بشده و بيشرر مناطق کششر بتيش ع يده

پشيريبانی مترلييو مييشرد نييياز جهييت تشهيييد طيييشر

ای از طشل سال را با تنش درارتيی مشاجيه هسيرند.

بصشرو تجيارتی اسيت .از سيشی دیگير عيدم وجيشد

این مسئله باعث می شيشد جهيت کاسيرن از اثيراو

پرورش دهندگان درفهای طيشر با سيح مرشسيو و

سشء تنش درارتی اقدام به کياهش تعيداد پرنيده در

عاهی مدیریری در این مناطق یك مانع مهم دیگر در

وادد سح پرورش بششد که خشد منجر بيه کياهش

رشد بيشرر این صنعت می باشد .تشتيص و کنريرل

بهره دهی و راندمان اقرصادی پرورش و اتالف منيابع

بي اری ها نيز از اه ييت زیيادی در تشسيعه و رشيد

و سرمایه خشهد شد .تا کنشن راهکارهيای ميدیریری

پيشسييره فعاهيييت هييای وابسييره بييه صيينعت طيييشر

مرنشعی جهت مقابله با این مشکا بکار گرفره شيده

برخييشردار اسييت .در نهایييت مشييتص تييرین عامييا

و نرایج مترلفی نيز کسب گردیده است .اما شناخت

مددود کننده پرورش طيشر در مناطق گرم شيرایو

راه های جدیدتر و مناسب تر که اثراو جانبی ک رر

اقلي ی است .درجه درارو با تنش شدیدی را بير

نرایج بهرر و از هزینه ک رری نيز برخشردار باشند به

طيشر اع يال ميیکنيد کيه ایين مسيئله بيه کياهش

ویژه اینکه جزء صيفاو ااتيی هير سيشیه بيشده و بيا

ع لکرد منجر میششد( .)50 ,6,5ایران نييز یکيی از

تقشیت این ویژگيی هيا از طریيق اتتياا روش هيای

کششرهای در دال تشسعه مناطق گرم دنيا است کيه

مييدیریری و پرورشييی پاسييخ هييای محلييش و در

تنش درارتيی در بعييی از فصيشل ماننيد تابسيران

دداکثر تشان ژنريکی هير سيشیه کسيب گيردد ميی

دسرر
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تشانييد از جنبييه هييای مترلييو عل ييی پرورشييی و

داشره که این مسئله باعث تشهييد ديرارو بيشيرری

اقرصادی مشرد تشجه قرار گرفره و بهره دهی صينعت

میششد و در نهایت دفع درارو به دنبال مصرف الذا

پرورش طيشر در ایران را افزایش دهد.

برای این پرندگان مشکا میباشد .برای مقابله با این

از آنجایی که در گله های گششری مابين صفت

ع ا پرنيدگان اليذای خيشد را کياهش داده و رشيد

رشد سریع و اندازه بدن پرنده بيا مقاوميت بيه گرميا

آنها کندتر می ششد و در صشرتی که دميا بيه انيدازه

ه بسييرگی منفييی وجييشد دارد (  ) 8ایجيياد صييفت

کافی با باشد ضيریب تبيدیا اليذایی نييز کياهش

تد ا به گرما در این گله ها بسيار مهم خشاهد بيشد.

مييييييييييييييييييییابييييييييييييييييييد ()52-6

پرندگان با رشيد سيریع نيازهيای اليذایی بيشيرری

پژوهش به روش فاکرشریا ( )0 * 0در قاهب یك

مواد و روش كار

طرح کامالً تصادفی و در  1تکرار و با اسرفاده از

این آزمایش در تابسران سال  65در یك ساهن

 381قحعه جشجه گششری در مدو  10انجام

مرالداری تدقيقاتی انجام گرفت .ابردا از مشاد

گرفت .عاما اول شاما دو سشیه جشجه گششری

خشراکی خریداری شده ن شنهبرداری بع ا آمد.

رایج (را

سپس ن شنهها به آزمایشگاه ارسال و مقادیر

تراکم ( 52و  51قحعه در مرر مربع سح پرورش)

رطشبت پروتئين خام اهياف خام چربی خام

می باشد.

صفاو مشرد بررسی شاما اندازه

خاکسرر عصاره عاری از ازو و کلسيم و فسفر

گيری ميزان افزایش وزن وزن نهایی ميزان

روش های اسراندارد AOAC

خشراك مصرفی ضریب تبدیا الذایی و درصد

( )5662اندازهگيری شدند( .) 1سپس مقادیر

تلفاو در دو مقحع  05و  10روزگی در  0قحعه

اسيدهای آمينه آنها با اسرفاده از معاد و مشجشد

مرغ از هر پن می باشد.

اندازه گيری صفاو

در جداول اسراندارد الذایی  )5661( NRCو در

یاد شده به روش ک ی و از طریق وزن کشی و

نظر گرفرن مقدار پروتئين خام آنها برآورد شد

اندازه گيری وزن پرنده وزن خشراك یا وزن

( .)8مقادیر انرژی قابا مرابشهيسم آنها نيز با

قحعاو

شه انجام شد .داده های داصا در

ه ان روش اندازهگيری شد .سپس با اسرفاده از

جداول ثبت رکشرد اسراندارد وارد گردید و پس از

ترکيباو مشاد خشراکی بدست آمده جيرههای

کنررل و انجام ویرایش زم بر روی آن ها به

جداول اسراندارد الذایی NRC

منظشر انجام تصديداو مربشطه به نرم افزار داده

( )5661مرشازن شدند ( .)8مقدار مشاد

پردازی  Excelوارد شد مشرد تصدي قرار گرفت

خشراکی انرژی و مشاد مغذی مشجشد در جيرههای

و در نهایت برای انجام آناهيز های آماری زم به

آزمایشی در جدول  0ي  5ارائه شده است .این

نرم افزار  SASنسته  0228منرقا و تجزیه و

آنها براسا

الذایی براسا

و آرین) عاما دوم شاما دو سح
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تدليا آماری بر روی آنها صشرو گرفت .مقایسه

تجزیه و تدليا ها در سح خحای  1درصد انجام

ميانگين های مربشد به تي ارها نيز با روش آزمشن

گرفرند.

چند دامنه ای دانکن انجام شد .کليه مقایساو و

مدل آماري تحقيق

ای.او.ای.سی )5662(5تعيين گردید(جدول .)5ميزان

مدل آماری تدقيق به شرح ایا است:

انرژی قابامرابشهيسم مشاد خشراکی نيز با اسرفاده از
معاد و ارائه شده تشسو ان.آر.سی ()5661

Yijkl = μ + A i + B j + C k + (AB) ij +
(AC) ik + (BC) jk + (ABC) ijk + e ijkl
اجزای مدل فشق به شرح زیر است:

در هفره نتست جيره آالازین و پس از آن جيرهای

 = Yijklمشاهده مربشد به صفت مشرد نظر

آزمایشی در اخريار جشجه ها قرار گرفت .این جيره

 = μميانگين صفت در جامعه

ها بهگشنه ای تنظيم شده بشدند تا مقادیر مشاد

 = A iاثر عاما سشیه

مغذی تشصيه شده تشسو راهن ای پرورش نژاد

 = B jاثر عاما تراکم

گششری را

سشیه  328و آرین را تامين ن ایند.

 =C kاثر عاما سح انرژی جيره

جيرهای آزمایشی به سه دوره آالازین رشد و پایانی

 = (AB) ijاثر مرقابا سشیه در تراکم

و برای  3مقحع صفر تا  52روزگی  55تا 05

 = (AC) ikاثر مرقابا سشیه در سح انرژی جيره

روزگی و  00تا  10روزگی گروه بندی شدند .برای

 = (BC) jkاثر مرقابا تراکم در سح انرژی جيره

هر گروه فرمشل خاص تهيه و اسرفاده شد.

) = (ABCاثر مرقابا سشیه در تراکم در سح

مشتصاو جيره ها آناهيز شي يایی اقالم خشراکی و

ijk

مداسبه شد(.) 0
جيرههاي مورد استفاده در آزمايش

انرژی جيره

مداسبه مشاد مغذی جيره ها در جداول  5و  0ارائه

و  = e ijklاثر اشرباه آزمایشی.

شدهاست.

تجزيه شيميايي مواد خوراكي
جهت فرمشهه کردن جيره ابردا مقدار ماده خشك
پروتئين خام فيبر خام چربی خام و خاکسرر اجزاء
اصلی جيره یعنی ارو و کنجاهه سشیا در آزمایشگاه
تجزیه مشاد خشراکی با اسرفاده از سيسرم

1. Association of official analytic ca l chemists
)(A.O.A.C

مسعشد سلحانی اهشار /تاثير تراکم بر صفاو ع لکرد دو سشیه/...

جدول  -1تركيب شيميايي مواد خوراكي مورد استفاده در جيره ها
ماده الذایی

پروتئين خام
(درصد)

انرژی قابا
مرابشهيسم
(کيلش کاهری بر
کيلشگرم)

کلسيم
(درصد)

فسفر
(درصد)

فيبر
(درصد)

خاکسرر
(درصد)

رطشبت
(درصد)

چربی
(درصد)

ارو

7/10

3365

2/50

2/03

5/1

5/20

52/00

3/1

سشیا

11/52

3261

2/18

2/98

1/87

9/91

6/50

2/8

روالن آفرا
گردان

-

8122

-

-

-

-

-

66/6

کربناو
کلسيم

-

-

30

-

-

-

-

-

دی کلسيم
فسفاو

-

-

03

58/1

-

-

-

-

جدول  2ن مقدار مواد خوراكي،انرژي و مواد مغذي موجود در جيرههاي آزمايشي
ميياده خييشراکی جيرههای دوره آالازین

جيرههای دوره پایانی

جيرههای دوره رشد

()%

5

0

5

0

5

0

ارو

11/23

18/78

91/15

97/19

90/93

95/96

کنجاهه سشیا

38/35

31/78

32/21

07/90

03/09

02/92

گندم

يييي

يييي

يييي

يييي

52

52

يييي

يييي

يييي

5/01

يييي

1/36

روالن آفرابگردان 3/31

5/01

5/97

يييي

2/9

يييي

5/53

5/55

5/21

5/23

5

2/6

دی کلسيييييييم 5/11

5/16

5/38

5/30

5/59

5/26

سبش

گندم

کربناو کلسيم
فسفاو
ن ك

2/11

پييرميکس مييشاد 2/1

2/10

2/07

2/01

2/01

2/03

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

معيييييييييدنی و
ویرامينه
 Dو  Lميرشنين

2/56

2/58

2/27

2/28

5

2/23

2/23
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ماسه

2/15

2/1

2/1

2/1

2/17

2/17

ج ع

522

522

522

522

522

522

0622

3222

0622

3222

0622

انيييرژی قابيييا 3222
مرابشهيسم
(کيلشکييياهری در
کيلشگرم)

02/81

پييروتئين خييام 05/19

58/71

58/50

59/35

59/87

()%
2/639

کلسيم ()%

فسييييفر قابييييا 2/10
دسرر

2/621

2/81

2/85

2/71

2/73

2/15

2/38

2/39

2/31

2/30

()%

هيزین ()%

5/57

5/55

2/67

2/60

2/83

2/76

مريشنين ()%

2/15

2/16

2/37

2/39

2/32

2/06

شده از سشی شبکه دامپزشيکی اسيران در خصيشص
مزارع مرالداری گششری بر اسا

برنامه واكسيناسيون
برنامه واکسيناسيشن جشجه هيا طبيق نظير

مشتصاو جيدول

 3انجام گرفت.

دامپزشك مزرعه و محابق با برنامه بهداشيری اعيالم
جدول 3برنامه واكسيناسيون جوجه هاي آزمايش
نشع واکسن

سن اسرفاده به روز

مشتصاو
IBH120+NDVeternia 1000

آشاميدنی

گامبشرو

8

IBD B1 Veterinary 1000

آشاميدنی

نيشکاسا

51

ND- Lasota Veterinary 1000

آشاميدنی

گامبشرو

01

IBD B1 Veterinary 1000

آشاميدنی

نيشکاسا

32

ND- Lasota Veterinary 1000

آشاميدنی

برونشييييييييييت
نيشکاسا

0

نتايج:
اثرسويه بر صفات توليدي:

نشع مصرف
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نرایج مربشد به اثر سشیه بر خشراك مصرفی و
وزن زنده جشجهها در دوره آالازین در جدول  3ي
 5ارایه شده است .خشراك مصرفی سشیه آرین
بحشر معنیداری بيشرر از سشیه را

بشده است

( .)P< 2/25عالوه بر این رشد جشجههای سشیه
آرین نيز بحشر معنیداری بيشرر از سشیه را
بشده است وهی ضریب تبدیا الذایی جشجههای
آرین و را
است.

با یکدیگر تفاوو معنیداری نداشره

ه چنين خشراك مصرفی و رشد

جشجههای آرین در

دوره رشد نيز بحشر

معنیداری بيشرر از سشیه را

بشده است

( . )P<2/21وهی ضریب تبدیا الذایی
جشجههای را

و آرین در دوره رشد تفاوو

معنیدار نداشره است.

تلفاو کا دوره در

جشجههای آرین ( )%1/66بحشر معنیدار بيشرر
از تلفاو جشجههای را

( )%5/507بشد .این

نرایج نشان دهنده آن است که بين سشیههای
مترلو در مقاومت به تنش درارتی تفاوو
معنیدار

وجشد

دارد

(.)P<2/21

۷

مسعشد سلحانی اهشار /تاثير تراکم بر صفاو ع لکرد دو سشیه/...

جدول  3ن  1ميانگين و انحراف معيار صفات توليدي سويههاي مختلف جوجههاي گوشتي
سشیه
صفاو

آرین

را

اثر سشیه

خشراك مصرفی دوره آالازین (کيلشگرم)

2/8500 ± 2/217 a

2/9381 ± 2/299 b

وزن زنده دورة آالازین (کيلشگرم)

a

2/1169 ± 2/209

2/3109 ± 2/238

ضریب تبدیا الذایی دوره آالازین

5/85 ± 2/526

5/8852 ± 2/018

**
**
NS

خشراك مصرفی دوره رشد (کيلشگرم)

0/3611 ± 2/55 a

0/5827 ± 2/53 b

وزن زنده دوره رشد (کيلشگرم)

5/2181 ± 2/281 a

2/6110 ± /289 b

ضریب تبدیا الذایی دوره رشد

0/0636 ± 2/593

0/3563 ± 2/581

خشراك مصرفی دوره پایانی (کيلشگرم)

0/1018 ± 2/161

0/1621 ± 2/117

وزن زنده دوره پایانی (کيلشگرم)

2/733 ± 2/276

2/7318 ± 2/211

ضریب تبدیا الذایی دوره پایانی

3/1776 ± 2/711

3/1328 ± 2/779

NS
NS
NS

خشراك مصرفی کا دوره (کيلشگرم)

1/0771 ± 2/093 a

1/8300 ± 2/069 b

وزن زنده کا دوره (کيلشگرم)

0/0063 ± 2/506 a

0/2585 ± 2/531 b

ضریب تبدیا الذایی کا دوره

0/3759 ± 2/508

0/12 ± 2/517

**
**
NS

تلفاو کا دوره (درصد)

a

1/666 ± 1/7

درصد تلفاو کا دوره تصدي شده*

a

55/977 ± 7/351

b

b

5/507 ± 0/598

b

9/583 ± 1/271

**
**
NS

**
**

دروف انگليسی مرفاوو در هر صفت نشان دهنده معنیدار بشدن تفاوو بين ميانگينها در سح  P< 2/21است-.منظشر از ** یعنی معنيیدار در
سح ادر ال یك درصد ؛ و منظشر از * یعنی معنیدار در سح ادر ال پنج درصد؛ و منظشر از  N.Sیعنی معنیدار نيست -.درصيد تلفياو بيا
اسرفاده از فرمشل

Arcsine√ x + 0.5

تصدي شده که در فرمشل فشق  xبرابر با درصد تلفاو می باشد.

اثر تراكم هاي مختلف پرنده بر صفات توليدي جوجههاي گوشتي
وزن زنده جشجه هيا نداشيره اسيت .ه چنيين تياثير

جدول  1نشان دهنده معنیدار بيشدن اثير

تراکم در دوران رشد بر خشراك مصرفی وزن زنده و

تراکم بر ضریب تبدیا الذایی اسيت .وهيی تيراکم در

ضييييریب تبييييدیا الييييذایی معنييييیدار نبييييشد.

دورة آالازین تاثير معنیداری بير خيشراك مصيرفی و

۸
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جدول  4ن ميانگين و انحراف معيار صفات توليدي جوجههاي گوشتي پرورش يافته در تراكمهاي متفاوت
تراکم (قحعه  /مررمربع)
صفاو

51

52

اثر تراکم

خشراك مصرفی دوره آالازین (کيلشگرم)

2/7257 ± 2/261

2/7183 ± 2/263

وزن زنده دورة آالازین (کيلشگرم)

2/3686 ± 2/291

2/36 ± 2/293

ضریب تبدیا الذایی دوره آالازین

5/7725 ± 2/556 b

5/6181 ± 2/070 a

NS
NS
*

خشراك مصرفی دوره رشد (کيلشگرم)

0/0778 ± 2/5776

0/3000 ± 2/531

وزن زنده دوره رشد (کيلشگرم)

2/6657 ± 2/553

5/2261 ± 2/520

ضریب تبدیا الذایی دوره رشد

0/3551 ± 2/565

0/3515 ± 2/571

NS
NS
NS

خشراك مصرفی دوره پایانی (کيلشگرم)

0/9033 ± 2/1259

0/1000 ± 2/116

وزن زنده دوره پایانی (کيلشگرم)

2/9661 ± 2/291 b

2/7170 ± 2/9 a

ضریب تبدیا الذایی دوره پایانی

3/710 ± 2/160 b

3/0067 ± 2/755 a

NS
*
NS

خشراك مصرفی کا دوره (کيلشگرم)

1/2197 ± 2/380

1/5570 ± 2/360

وزن زنده کا دوره (کيلشگرم)

0/2861 ± 2/571

0/5111 ± 2/573

ضریب تبدیا الذایی کا دوره

0/1019 ± 2/507

0/38 ± 2/595

NS
NS
NS

درصد تلفاو کا دوره

a

1/210 ± 1/378

b

2/728 ± 0/257

درصد تلفاو کا دوره تصدي شده

a

52/821 ± 9/018

b

1/308 ± 3/119

*
*

گرمایی در فصشل تابسران رشد اوهييه جشجيه آریين

بحث و نتيجه گيري
نرایج محاهعه داضر نشان ميدهد کيه اثير سيشیه بير

بيشرر از را

خشراك مصرفی و وزن زنده جشجهها در دوره آالازین

جشجه های آرین در دوره رشد نيز بحشر معنيیداری

معنیدار بشده اسيت ( . )P< 2/25خيشراك مصيرفی

بيشرر از سيشیه را

بيشده اسيت ( . )P<2/21وهيی

سشیه آرین بحيشر معنيی داری بيشيرر از سيشیه را

ضریب تبدیا اليذایی جشجيه هيای را

بشده است .عالوه بر این رشد جشجههای سشیه آریين

دوره رشد تفاوو معنیدار نداشره است .نرایج جدول

نيز بحشر معنیداری بيشرر از سشیه را

بيشده اسيت

میباشد.

خشراك مصرفی و رشيد

و آریين در

 3بيانگر آن است کيه در دوره پایيانی جشجيه را

بيا

تشانسرهاند عقب افرادگی وزن خشد را جبران کيرده و

یکدیگر تفاوو معنیداری نداشره اسيت .ایين نريایج

رشدی معادل رشد جشجههای آریين داشيره باشيند.

ادر ا ً نشان دهنده این مسئله است که سشیه آرین

عالوه بر این خشراك مصرفی و ضریب تبدیا اليذایی

در دوره آالييازین و اوایييا رشييد مقاومييت بيشييرری

و آریيين در دوره پایييانی تفيياوو

وهی ضریب تبدیا الذایی جشجههای آرین و را

نسبت به سشیه را

در مقابا تنش گرميایی داشيره

است .بعبارو دیگير در منياطق گرمسييری و تينش

جشجييههييای را

معنی دار نداشره است .خشراك مصرفی کيا دوره در
جشجه های آرین  1/07کيلشگرم و جشجيه هيای را
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 1/83کيلشگرم بيشده اسيت کيه تفاوتشيان معنيیدار

آنها بحشر معنيیداری بهرير نشيده و دريی م کين

( )P<2/21بشده است .به تبع آن وزن زنده کا دوره

است تلفياو آن هيا نييز بحيشر معنيیدار بيا تر رود.

جشجه های آرین  0/03کيلشگرم و جشجيه هيای را

بعبارو دیگر زم است در هنگام اصالح نيژاد عيالوه

 0/258کيلشگرم بشد که تفاوو اینيدو نييز معنيیدار

بر تشجه به ایجاد مقاومت بيه تينش درارتيی سيعی

بشده است ( )P<2/21وهی بين ضریب تبدیا الذایی

ن شد که ژن های مربشد به بهرر شدن ع لکيرد نييز

( )0/1تفاوو معنيی

در جشجههای گششری ت رکز یافره و در یيك برناميه

جشجه های آرین ( )0/37و را
داری وجشد نداشت.

انرتابی محلش

در عين دال تلفاو کيا دوره در جشجيههيای آریين

تشهيد بهرر را در یك زمان در ديشان ج ع ن يشد (5؛

( )%1/66بحشر معنیدار بيشرر از تلفاو جشجيههيای

 .)55وهی برخی از گزارشاو دياکی از آن اسيت کيه

( )%5/507بشد .این نرایج نشان دهنده آن است

جشجه هایی که رشد بيشرری در تنش گرمایی دارند

که بين سيشیه هيای مترليو در مقاوميت بيه تينش

تلفاو با تری نيز دارنيد ( )5 1یعنيی ادر يا یيك

درارتی تفاوو معنی دار وجشد دارد .برخی از سشیهها

ه بسرگی منفی بين این دو داهيت برقيرار اسيت و

در شرایو تنش گرمایی م کن است رشد بهريری را

اصالح نژاد بيرای دسررسيی بيه هير دو ایين صيفاو

نشان دهند وهی م کن است ضيریب تبيدیا اليذایی

مشييييييييييييکا خشاهييييييييييييد شييييييييييييد.

را

ژنهای مقاومت به تنش درارتيی و
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