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 چکيده

ی هاليپيدسطوح مختلف انرژی و پروتئين جيره پايانی بر عملکرد، خصوصيات الشه و غلظت  تأثير به منظور بررسی

روزه بر روی  24قطعه جوجه خروس در يک دوره  0030، تعداد 803راس سرم خون جوجه های گوشتی سويه تجاری 

قطعه جوجه در هر  80تکرار و 2در قالب طرح کامالً تصادفی با  8×8آزمايش با روش فاکتوريل  بستر پرورش يافتند.

ی در کيلوکالر 8800و  8000، 4000سطح انرژی قابل متابوليسم ) 8جيره های آزمايشی شامل  تکرار انجام شد.

درصد باالتر از سطح توصيه شده سويه تجاری راس  00درصد پايين تر، مطابق و  00سطح پروتئين خام ) 8کيلوگرم( و 

افزايش انرژی قابل متابوليسم روزگی( تغذيه شدند. نتايج نشان داد که  42-24در هر سطح انرژی( طی دوره پايانی ) 803

 به طورغذايی نيز ضريب تبديل و  افزايش وزن مقدار ،(>00/0P) شد یخوراک مصرف مقدارجيره سبب کاهش معنی دار 

افزايش و نسبت راندمان  دارپروتئين دريافتی به طور معنیهمچنين مقدار انرژی و  ،(>00/0Pبهبود يافت ) معنی دار

به  4000سرم خون با افزايش سطح انرژی جيره از  VLDLدار غلظت (. کاهش معنی>00/0Pپروتئين کاهش يافت )

 دارافزايش وزن به طور معنی مقدار افزايش پروتئين خام جيرهبا  .(>00/0P)کيلوکالری در کيلوگرم مشاهده شد  8800

 و دريافتیپروتئين  ، مقداردار نسبت راندمان انرژیافزايش معنی، (>00/0Pضريب تبديل غذايی بهبود يافت ) و افزايش

 هزينه خوراک به ازای هر کيلوگرم افزايش وزن وهمچنين  ،(>00/0P) مشاهده شدکاهش نسبت راندمان پروتئين نيز 

. اثرات متقابل انرژی و پروتئين بر مصرف خوراک (>00/0P) کاهش يافت معنی دار چربی حفره بطنی به طور درصد

(00/0P<) مقدار انرژی مصرفی ،(00/0P<)  مصرفی پروتئين و مقدار(00/0P<)  .نتايج اين آزمايش نشان معنی دار بود

در جيره  NRCدرصد باالتر از پيشنهاد  00کيلوکالری در کيلوگرم و سطح پروتئين  8800سطح انرژی داد که استفاده از 

 .ودشمی 803سويه تجاری راس های گوشتی کرد توليدی و بازده اقتصادی جوجهبهبود عمل ، موجبپايانی
 

 انرژی قابل متابوليسم، پروتئين خام، جوجه گوشتی، جيره پايانی، عملکرد ی کليدی:واژه ها
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 مقدمه

قابل  درصدپرورش طيور هزينه خوراک در واحد های 

انرژی قابل  هزينه توليد را شامل می شود.از  توجهی

م از عوامل تغذيه ای بسيار پروتئين خامتابولسيم و 

بر هزينه جيره می باشند و به طور گسترده ای  مؤثر

 عملکرد طيور و بازده الشه را تحت تأثير قرار می دهند

داريو و همکاران و  4008 آلبوکوئرکيو و همکاران)

جيره در تعيين سطح مطلوب انرژی و پروتئين  .(4000

ضريب تبديل ی مهم مانند غير از هزينه، بايد به موارد

ر کيلوگرم زنده و درآمد حاصل از هغذايی، قيمت مرغ 

سطح انرژی و پروتئين جيره تا  ،افزايش وزن توجه شود

درآمد  يين شود که با کاهش هزينه توليد،به نحوی تع

رژی قابل توجه به سطح انتوليد کننده افزايش يابد. 

ی اسيد هام و با آن پروتئين خا متابوليسم جيره و همگام

صادی جوجه های گوشتی اقتتأثير مفيدی بر توليد  آمينه

نگوين و بانچاساک ، 4000دوزير و موران )خواهد داشت 

 (.4002و دوزير و همکاران  4000

 امروزه ترکيب الشه جوجه های گوشتی همانند عملکرد

ها مهم است. به همين دليل در مطالعات متعددی  آن

عوامل مؤثر بر ترکيب الشه جوجه های گوشتی مورد 

و  4000)سی و همکاران  است بررسی قرار گرفته

 .(4000و والسکو و همکاران  4003کامران و همکاران 

هر چند توليد قطعات الشه به طور قابل توجهی تحت 

ولی ترکيب الشه تا اندازه  سن و ژنتيک است تأثير

 زيادی از طريق جيره نيز تحت تأثير قرار می گيرد

الشه به نشان داد ترکيب  (0228) فراپس. (0222)اسميل 

ثير قرار می أوسيله سطوح انرژی و پروتئين جيره تحت ت

تنظيم و تعديل سطوح انرژی  از طريقگيرد و بازده الشه 

پروتئين بهبود می يابد. محققان نشان دادند که در  و

بيش  نرخیدوره پايانی ذخيره چربی در حفره بطنی با 

 ، اين محققانچربی در کل الشه اتفاق می افتد از ذخيره

انرژی جيره به تنهايی تأثير چندانی بر که بيان کردند 

چربی ندارد و نسبت انرژی به پروتئين عامل  انباشت

در حفره بطنی می باشد اشت چربی بر انب مؤثر

کامران و و  0220و سامرز  0200همکاران  )گريفيتس و

آمينواسيد های  ميزان پروتئين خام و(. 4003 همکاران

جوجه های گوشتی را تحت تأثير جيره، ترکيب الشه 

قرار می دهد. کاهش پروتئين خام جيره منجر به کاهش 

مقدار پروتئين الشه و افزايش مقدار چربی الشه خواهد 

(، البته با رعايت نسبت انرژی 4000شد )سی و همکاران 

و عملکرد پايين  به پروتئين، سرعت باالی سنتز چربی

وتئين قابل ف جيره های کم پررشد در نتيجه مصر

 تغيير نسبت(. 4003جبران است )کامران و همکاران 

نرژی قابل متابولسيم به پروتئين خام در جيره غذايی، ا

جيره پايانی يکی از روش های کنترل چربی بدن  به ويژه

بنابراين (. 4002هالی ) باشددر جوجه های گوشتی می 

انتخاب سطوح مناسب انرژی و پروتئين در هر يک از 

های رشد نقش بسيار مهمی در توليد اقتصادی  دوره

 ود رشد و ترکيبو باعث بهبجوجه های گوشتی داشته 

 خواهد شد.  الشه

نوع چربی اضافه شده به جيره جوجه های گوشتی می 

ليسرول ها و ليپوپروتئين های تواند غلظت تری آسيل گ

 4000، وانگسوتاواس 4008)کرسپو را تغيير دهد  خون

(. عموماً چربی های غنی از اسيد های 4002 سو ويورو

( سطوح تری آسيل گليسرول ها SFAچرب اشباع شده )

و ليپوپروتئين های با دانسيته کم را در خون افزايش می 

محققان نشان دادند که  (.4000دهند )والسکو و همکاران 

( PUFAاسيد های چرب غيراشباع با چند باند دوگانه )

 سنتز اسيد -8nسيد های چرب و ا 2n-4 :03C خصوصاً

های چرب کبدی و تری آسيل گليسرول ها را کاهش می 

ممانعت از  (.4000و سنز و همکاران  0232دهند )هريس 

که منجر به کاهش  2Δفعاليت آنزيم غيراشباع کننده 

و تری گليسريد از کبد به خون می شود  VLDLترشح 

لگرند و همکاران به وسيله محققان گزارش شده است )

 (. 0220و لوچسن و همکاران  0230

اين آزمايش به منظور بررسی تأثير سطوح مختلف 

 خصوصياتانرژی و پروتئين جيره پايانی بر عملکرد، 

خون جوجه های گوشتی سرم  یليپيد هاغلظت الشه و 



 02                                   سطوح مختلف انرژي و پروتئين جيره پایانی بر عملکرد، خصوصيات الشه و غلظت ليپيد هاي سرم خون جوجه هاي گوشتیتأثير

 انجام شد. 803سويه تجاری راس 
 

 هامواد و روش

کامالً تصادفی با روش در قالب طرح آزمايش اين 

روس قطعه جوجه خ 0030با استفاده از و  8×8فاکتوريل 

 روزگی 24تا  0ن از س 803گوشتی سويه تجاری راس 

سطح انرژی  8مورد آزمايش شامل  عواملانجام شد. 

کيلوکالری در  8800و  8000، 4000قابل متابوليسم )

( سطح پروتئين خام )پايين، متوسط و باال 8 کيلوگرم( و

سطوح پروتئين خام با سطح انرژی قابل متابوليسم  بود.

به طوری که سطح متوسط طبق نسبت  متناسب بود،

در دستورالعمل انرژی به پروتئين پيشنهاد شده 

به  8و0تنظيم شد و سطوح  803پرورشی سويه راس 

تر و باالتر از سطح  پاييندرصد  00 مقدارترتيب 

ی آمينه اسيد ها مقدار .ندمتوسط در نظر گرفته شد

های آزمايشی نسبتی از پروتئين  ضروری نيز در تيمار

ئين خام خام جيره بود و با کاهش يا افزايش سطح پروت

تا پايان جوجه های گوشتی به طور متناسب تنظيم شد. 

هفته چهارم در شرايط يکسان و متداول پرورش داده 

 24تا  42های آزمايشی در دوره پايانی ) تيمارشدند و 

ميانگين وزن گرفتند.  رروزگی( در اختيار جوجه ها قرا

روزگی( برابر با  42) یآزمايشدوره در شروع جوجه ها 

قيمت تمام شده و  ترکيبات، اجزاکيلوگرم بود.  002/0

در  یپرورش های مختلف جيره های غذايی در دوره

بر  ی غذايینشان داده شده است. جيره ها 0جدول 

سويه راس  جوجه های گوشتیاساس احتياجات غذايی 

و  ندتنظيم شد  0UFFDAو با استفاده از نرم افزار  803

 یها تيمار .ندبه صورت آردی مورد استفاده قرار گرفت

 :به شرح زير بود یآزمايش

کيلوکرالری در  4000حاوی سطح انررژی جيره :  0تيمار 

ترر از  پراييندرصرد  00کيلوگرم جيره و سطح پرروتئين 

 سطح متوسط 

                                                 
1 User Friendly Feed Formulation Done Again 

کيلوکرالری در  4000حاوی سطح انررژی جيره :  4تيمار 

 کيلوگرم جيره و سطح متوسط پروتئين 

کيلوکرالری در  4000حاوی سطح انررژی جيره :  8تيمار 

برراالتر از  درصررد  00کيلرروگرم جيررره و سررطح پررروتئين 

 سطح متوسط 

کيلوکرالری در  8000حاوی سطح انررژی جيره :  2تيمار 

ترر از  پراييندرصرد  00وتئين کيلوگرم جيره و سطح پرر

 سطح متوسط 

کيلوکرالری در  8000حاوی سطح انررژی جيره :  0تيمار 

 )شاهد( کيلوگرم جيره و سطح متوسط پروتئين

کيلوکرالری در  8000حاوی سطح انررژی جيره :  2تيمار 

باالتر از سطح  درصد 00کيلوگرم جيره و سطح پروتئين 

 متوسط 

کيلوکرالری در  8800ژی حاوی سطح انررجيره :  0تيمار 

ترر از  پرايين درصرد 00کيلوگرم جيره و سطح پرروتئين 

 سطح متوسط

کيلوکرالری در  8800حاوی سطح انرژی جيره :  3تيمار  

 کيلوگرم جيره و سطح متوسط پروتئين 

کيلوکالری در  8800حاوی سطح انرژی جيره :  2تيمار 

باالتر از سطح  درصد 00کيلوگرم جيره و سطح پروتئين 

 متوسط

در طول دوره آزمايش، آب و غذا به طور آزاد در اختيار 

 ،یاز لحاظ نورده پرورشمديريت جوجه ها قرار داشت. 

 هيسو هياساس توص بر ونيناسيو واکس هيرطوبت، تهو

طول دوره  در نوردهی برنامهراس صورت گرفت. 

 84حرارت سالن در هفته اول  درجهبود.  پرورشی مداوم

 گراديدرجه سانت 4گراد بود که هفته ای  یسانت درجه

 44دمای سالن به  ی،انيدر هفته پاو شد  هداد کاهش

 20 تا 00از سالن  ی.رطوبت نسبديرس گراديسانت درجه

پروتئين قبل از شروع آزمايش درصد  بود. رييدرصد متغ

آزمايشگاه با استفاده از خام جيره های آزمايشی در 

اندازه گيری شد. ساير  (AOAC 0220) روش استاندارد

ترکيبات جيره های آزمايشی از قبيل چربی خام، الياف 

 خام، خاکستر و ماده خشک نيز با روش های استاندارد
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(AOAC 0220)  آزمايش  .(0)جدول  گرديداندازه گيری

انجام واحد آزمايشی  82 در تکرار 2تيمار و  2 در فوق

عه جوجه خروس قط 80در هر واحد آزمايشی  شد که

 گوشتی به طور تصادفی قرار گرفت. 

مقدار شامل ه در اين آزمايش صفات مورد مطالع

مصرف خوراک، افزايش وزن، ضريب تبديل غذايی، 

، دريافتی ، پروتئين خامدريافتیانرژی قابل متابوليسم 

نسبت راندمان انرژی، نسبت راندمان پروتئين و هزينه 

افزايش وزن در دوره پايانی کيلوگرم  خوراک به ازای هر

 ،درصد الشه، سينه، ران، چربی حفره بطنی و و کل دوره

سرم خون )تری ليپيدی فراسنجه های  قدارمکبد و نيز 

 بود. (2VLDLو 4HDL،8LDLکلسترول، گليسريد،

مصرفی، ميانگين افزايش وزن و ضريب ميانگين خوراک 

و به طور  شد غذايی در پايان هر هفته اندازه گيری تبديل

 .محاسبه گرديدکل دوره دوره پايانی و برای  ای دوره

از تقسيم گرم افزايش وزن به نسبت راندمان پروتئين 

از طريق و نسبت راندمان انرژی گرم پروتئين مصرفی 

و تقسيم عدد  000ضرب گرم افزايش وزن در عدد 

حاصله بر کل انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی بر 

والدروپ و همکاران ) سبه شدحسب کيلوکالری محا

در پايان دوره . (4003و کامران و همکاران  0202

قطعه خروس دو روزگی( از هر تکرار تعداد  24پرورش )

گوشتی با ميانگين وزن مشابه ميانگين وزن گروه 

 ،پا یاز شماره زن و پسمربوطه به طور تصادفی انتخاب 

 ساعت 04 مدته ب دستگاه گوارش اتيمحتو هيجهت تخل

 و از نيتوز جوجه ها مجدداً سپس از غذا محروم شدند. 

پس از آن به طور کامل مهره گردن ذبح و  نياول هيناح

توزين و  مفصل قطع هي. پاها و بالها از ناحشدند یکنپر

وزن الشه قابل . انجام شد ءو احشا ءالشه همراه با امعا

و اليه  ءو احشا ءسر، پر، امعا یمصرف پس از جداساز

و درصد آن نسبت به  یدور کلوآک اندازه گير یچرب

وزن زنده قبل از کشتار محاسبه شد. درصد سينه و ران 

                                                 
2 High  Density  Lipoprotein  

3 Low  Density  Lipoprotein  
4 Very  Low  Density  Lipoprotein  

چربی حفره نسبت به وزن الشه قابل مصرف و درصد 

 ءو احشا ءنسبت به وزن الشه با امعا کبدو  بطنی

ی از فرمول درصدبرای تبديل داده های . گرديدمحاسبه 

x= Arcsin √x  .پيش از کشتار با استفاده استفاده شد

ميلی ليتر خون  8از سرنگ های خونگيری استريل مقدار 

آن ها  و سرم از محل وريد زير بال هر قطعه گرفته شد

دور در  8000 نرخبا استفاده از دستگاه سانتريفوژ با 

دقيقه جدا گرديد. سرم های جدا شده  00دقيقه و در مدت 

هنگام تعيين فراسنجه يگراد تا درجه سانت -40در دمای 

 ليپيدی سرم عواملميزان اندازه گيری نگهداری شدند.  ها

با روش ( HDLو  تری گليسريد، کلسترول) خون

 و با استفاده از کيت (طيف سنجی) یاسپکتروفتومتر

 انجام و زيست شيمی پارس آزمون شرکتهای تجاری 

سرم خون با تقسيم غلظت تری  VLDLغلظت  شد.

محاسبه گرديد و جهت برآورد ميزان  0گليسريد بر عدد 

LDL سرم خون، حاصل جمع مقادير HDL  وVLDL 

 (.0204)فريدوالد و همکاران  شداز ميزان کلسترول کسر 

به ازای هر  جهت محاسبه هزينه خوراک مصرفی

قيمت هر کيلوگرم خوراک کيلوگرم افزايش وزن، 

ر دوره های آغازين، رشد و پايانی به طور مصرفی د

جداگانه در ميانگين خوراک مصرفی همان دوره ضرب و 

افزايش  مقداربا يکديگر جمع و سپس عدد حاصل بر 

 وزن در کل دوره تقسيم شد. 

نرم  GLMرويه با استفاده از  دست آمدهه داده های ب

مورد تجزيه و تحليل قرار 5SAS (4002 )افزار آماری 

چند  از آزمون تيمار ها. برای مقايسه ميانگين ندگرفت

ه ب شي. مدل آماری آزمادياستفاده گرد دامنهای دانکن

 :بود ريصورت ز

ijk+e  ij+(EP) j+P i+E =  ijkY 
 :که یطوره ب

Yijk : مقدار هر مشاهده 

 : ميانگين جامعه 

Ei : اثر مربوط به عامل انرژی ) i=0،4،8) 
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Pj : اثر مربوط به عامل پروتئين  ( j=0،4،8) 

EPij : اثر متقابل انرژی و پروتئين 

e ijk : اثر خطای آزمايشی 

 

 نتايج و بحث

بر  ل متابوليسم جيره تأثير معنی دارسطح انرژی قاب

ک در دوره پايانی و کل دوره داشت مصرف خورا مقدار

(00/0P < به طوری که با افزايش انرژی جيره از ،)4000 

به طور معنی  آنمقدار ،کيلوکالری در کيلوگرم 8800به 

(. اين نتيجه داللت بر اين امر 4دار کاهش يافت )جدول 

دارد که جوجه های گوشتی تا حدی توانايی کنترل 

طابق با سطح انرژی جيره را دارند، مصرف خوراک م

مقدار خوراک مصرفی در محدوده ظرفيت دستگاه لبته ا

سطح . (4002ناواز و همکاران )گوارش تغيير می يابد 

نداشت  اين صفتپروتئين خام جيره تأثير معنی دار بر 

(00/0p >4( )جدول .)( و پستی و 0230تازاکی و ياناکا )

تأثير پروتئين بر مصرف ( دريافتند که 0238همکاران )

ی اسيد هامی شود که عدم تعادل خوراک وقتی نمودار 

. با توجه به اين که در جيره دآمينه در جيره برقرار باش

 ،وجود داشتی آمينه اسيد هاتعادل بين  یهای آزمايش

و  ناواز می رفت چنين نتيجه ای حاصل شود. انتظار

با ارزيابی تأثير سطوح مختلف انرژی و ( 4002ران )همکا

پايانی بر عملکرد جوجه پروتئين جيره های آغازين و 

اين محققان  .به نتايج مشابهی دست يافتند های گوشتی

افزايش مصرف خوراک با کاهش سطح انرژی جيره را 

به احتياجات انرژی باالتر جوجه های گوشتی جهت فايق 

دادند و  ارتباطرشد باال  نرخ آمدن بر نياز مربوط به

أثير که سطوح مختلف پروتئين ت گزارش کردندهمچنين 

اثر متقابل  .اشتدر دوره پايانی ند اين صفت برمعنی دار 

خوراک در دوره پايانی و  بر مصرف انرژی و پروتئين

به طوری که باالترين  (، >00/0P) معنی دار بودکل دوره 

تيمار در به ترتيب  خوراک مصرفی مقدارو پايين ترين 

آن ها با تيمار که تفاوت  مشاهده شد 2و 0شماره  یها

 (.4)جدول شاهد معنی دار بود 

سطح انرژی جيره تأثير معنی داری بر افزايش وزن در 

(، به طوری که > 00/0P) دوره پايانی و کل دوره داشت

افزايش وزن  مقداربا هر سطح افزايش در انرژی جيره 

(. پايين بودن رشد 4بهبود يافت )جدول به طور معنی دار

يره های حاوی سطوح پايين انرژی جوجه هايی که از ج

تغذيه کردند، احتماالً به علت حجيم بودن اين جيره ها و 

عدم توانايی جوجه ها در مصرف انرژی و پروتئين به 

انرژی قابل متابوليسم و پروتئين  مقدار اندازه کافی بود.

به طور معنی دار پايين تر نيز خام دريافتی اين جوجه ها 

از سطوح باالی انرژی تغذيه  از جوجه هايی بود که

به طور کلی می توان گفت اگر انرژی . (8)جدول  کردند

جيره در حدی باشد که طيور بتوانند با افزايش مصرف 

خوراک، انرژی و پروتئين مورد نيازشان را دريافت کنند، 

انرژی جيره تأثير معنی دار بر افزايش وزن نخواهد 

آشتيانی ميرايی  .(4008آلبوکوئرکيو و همکاران ) داشت

با جيره  ( با تغذيه جوجه های گوشتی0800و همکاران )

های حاوی سطوح مختلف انرژی با نسبت ثابت انرژی 

 نرخدر  معنی دار، بهبود خام به پروتئين قابل متابوليسم

 را تغذيه شده با جيره های پرانرژی رشد جوجه های

با توجه به تأثير و اهميت  مشاهده کردند اين محققان

 رشد، نرخمصرف انرژی و پروتئين در  مقدارتوأمان 

افزايش رشد جوجه های تغذيه شده با جيره های غليظ 

. انرژی و پروتئين بيشتر نسبت دادند دريافتتر را به 

معنی دار بود  اين صفتتأثير پروتئين خام جيره بر 

(00/0P < به طوری که باالترين ،)وزن در يش افزا مقدار

(. با افزايش سطح 4)جدول پروتئين مشاهده شد  8سطح 

پروتئين دريافتی به طور معنی  مقدارپروتئين خام جيره، 

بنابراين تأثير  ،(8)جدول  (> 00/0P) افزايش يافت دار

مثبت باال بردن سطح پروتئين جيره بر افزايش وزن را 

ی هااسيد می توان به تأمين کافی احتياجات پروتئين و 

ضروری يا استفاده از انرژی حاصل از اسکلت  آمينه

مازاد نسبت داد. از طرفی با توجه  ی آمينهاسيد هاکربنی 

با افزايش سطح پروتئين جيره، نسبت  2و  8به جداول 

چربی  مقدارراندمان انرژی به طور معنی داری افزايش و 
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، (> 00/0P) محوطه بطنی به طور معنی دار کاهش يافت

ين با توجه به بهبود معنی دار افزايش وزن می بنابرا

توان نتيجه گرفت که با افزايش پروتئين خام در هر سطح 

فتی را به انرژی، بدن با راندمان باالتری انرژی دريا

 اين نتيجه با گزارش های .افزايش وزن تبديل کرد

با که  ،داشتمطابقت  (4000غضنفری و همکاران )

بررسی تأثير اعمال محدوديت غذايی و سطوح مختلف 

بهبود انرژی و پروتئين در تغذيه جوجه های گوشتی، 

معنی دار افزايش وزن را با افزايش سطح پروتئين جيره 

نتايج تحقيقات ساير محققان نيز بر اين مشاهده کردند. 

پروتئين در جيره های  مقدارامر داللت دارد که کاهش 

افزايش وزن و بازده خوراک را کاهش  قدارم ،هم انرژی

اثر متقابل انرژی و (. 0224می دهد )بويس و همکاران، 

پايانی و کل دوره  پروتئين بر افزايش وزن در دوره

باالترين از نظر عددی (، ولی < 00/0P)معنی دار نبود 

و پايين ترين  2 تيمارافزايش وزن مربوط به  مقدار

آن ها با تيمار  تفاوتکه  بود 0تيمار مربوط به  آنمقدار

 (.4)جدول شاهد معنی دار بود

بر ضرريب تبرديل غرذايی در دوره  آزمايشی عواملتأثير 

 به طوری که (،> 00/0P)نی و کل دوره معنی دار بود پايا

و انررژی سرطوح برا افرزايش بهبود ضريب تبديل غرذايی 

ايررن نتيجرره بررا (. 4)جرردولپررروتئين جيررره مشرراهده شررد 

. ايرن داشرتمطابقت  (0220و همکاران ) تيم گزارش های

ترأثير سرطوح مختلرف انررژی قابرل محققان برا بررسری 

 کيلوکالری در کيلوگرم جيرره( 8400و  8000) متابوليسم

در تغذيره درصرد(  42و  44، 40، 03، 02) و پروتئين خام

 ريب تبديل غذايیض دار معنیبهبود ، جوجه های گوشتی

گرزارش  جيرره و پرروتئين یانررژسرطوح برا افرزايش را 

انجرام شرده  به طور کلی نتايج اغلب آزمايش های کردند.

پرروتئين انررژی و ح وحاکی از آن است که افرزايش سرط

غضرنفری و ) دجيره سبب بهبود بازده خروراک مری شرو

ی تيمار هراتأثير . (0220و تيم و همکاران  4000همکاران 

بررر ضررريب تبررديل غررذايی معنرری دار نبررود آزمايشرری 

(00/0P>،)  و پايين ترين مقدار عددی آن بره باالترين ولی

که تفراوت معنری  مشاهده شد 2و  0 یتيمار هادر  ترتيب

(. مصررف 4)جردولداری را با تيمار شاهد نشران دادنرد 

برراالتر خرروراک در جيررره کررم انرررژی و کررم پررروتئين برره 

منظور تأمين مرواد مغرذی از يرک طررف و افرزايش وزن 

جيرره فروق از طررف ديگرر سربب  پايين ترر برا مصررف

 افزايش ضريب تبديل غذايی شد.

انرژی دريافتی در  مقدارانرژی جيره بر  عاملتأثير 

(، به > 00/0Pدوره پايانی و کل دوره معنی دار بود )

انرژی قابل مقدارری که با افزايش سطح انرژی جيره، طو

افزايش يافت  معنی دار متابوليسم دريافتی به طور

 مقداراطالعات موجود نشانگر اين است که  (.8)جدول

مصرف خوراک توسط طيور به انرژی جيره و انرژی 

مصرف خوراک تا البته  .مورد نيازشان بستگی دارد

رتبط است، يعنی از نظر منيز ی با سيری فيزيکی حد

می خوراک را دريافت از طيور مقدار مشخصی  فيزيکی

(. بنابراين 0800و همکاران  ميرايی آشتيانی) نمايند

جوجه ها قادر به تنظيم دقيق انرژی مصرفی خود نيستند 

و با افزايش انرژی جيره انرژی بيشتری دريافت می 

کنند. در صورتی که پروتئين جيره همگام با سطح انرژی 

ذخيره چربی در  ،افزايش نيابد، با باال رفتن سطح انرژی

و 0800و همکاران  ميرايی آشتيانیبد )بدن افزايش می يا

(. در ارتباط با جيره های 4008آلبوکوئرکيو و همکاران 

کم انرژی نيز به دليل حجيم بودن جيره های فوق و 

محدوديت فيزيکی دستگاه گوارش، پرندگان قادر به 

مصرف انرژی مورد نيازشان نبوده و انرژی کمتری 

( با ارزيابی 0200س و همکاران )فيتگري دريافت می کنند.

بر  جيره قابل متابوليسمتأثير سطوح مختلف انرژی 

 را کاهش در مصرف انرژی، جوجه های گوشتیعملکرد 

اين محققان مشاهده کردند.  با کاهش سطح انرژی جيره

را به رقيق بودن جيره های کم انرژی و دليل اين امر 

دوديت فيزيکی عدم دريافت مقدار کافی انرژی به دليل مح

تأثير عامل پروتئين خام  ارش نسبت دادند.ودستگاه گ

(. 8( )جدول <00/0Pجيره بر اين صفت معنی دار نبود )
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 یشيهای آزما رهيج)درصد( و قيمت مواد مغذی  ريمقاد ،بيترک -1جدول 

 مواد خوراکی

 (درصد)
دوره آغازين 

 روزگی( 11تا  1)

دوره 

 رشد
 روزگی( 22تا  11)

 روزگی ( 42تا  22پايانی )دوره 

 2تيمار 2تيمار 7تيمار 6تيمار 5تيمار 4تيمار 3تيمار 2تيمار 1تيمار

 0/22 22/20 02/02 08/22 80/02 02/02 2/28 04/22 00/20 00/23 02/22 ذرت

 08/40 0/42 83/44 4/40 40/03 80/02 28/08 02/00 02/08 02/80 03/83 پروتئين %22 کنجاله سويا

 00/3 00/0 00/0 30/2 00/8 02/0 00/2 03/0 20/0 00/0 00/0 پودر ضايعات کشتارگاهی طيور

 00/3 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 - - - 00/4 02/0 اسيد چرب گياهی

 00/2 - - 00/3 00/3 00/3 00/3 04/2 - - - کانوال

 - 30/2 44/2 00/00 00/00 00/00 00/00 00/00 00/40 00/04 00/2 گندم

 - - - - - - 00/02 00/02 20/00 - - سبوس گندم

 20/0 00/4 02/0 23/0 03/0 23/0 40/0 80/0 82/0 23/0 40/4 دی کلسيم فسفات

 20/0 20/0 80/0 00/0 02/0 00/0 04/0 08/0 04/0 80/0 28/0 پودر صدف

 44/0 44/0 40/0 42/0 40/0 43/0 42/0 40/0 40/0 40/0 40/0 نمک

 48/0 4/0 00/0 00/0 00/0 00/0 04/0 - - 40/0 80/0 متيونين -ال -دی

 02/0 02/0 04/0 02/0 04/0 0/0 00/0 00/0 02/0 44/0 42/0 ليزين هيدروکلرايد -ال

 00/4 00/4 00/4 00/4 00/4 00/4 00/4 00/4 00/4 00/4 00/4 زئوليت

 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 0مکمل ويتامينی

 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 4مکمل معدنی

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 سديم بيکربنات

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 - سالينومايسين

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 8سمکسو

 (درصدترکيبات محاسبه شده )

 kcal/kg 4300 4220 4000 4000 4000 8000 8000 8000 8800 8800 8800 انرژی قابل سوخت و ساز

 03/40 30/02 34/00 30/02 03 40/02 34/00 40/02 00/02 88/02 08/40 پروتئين خام

 32/0 32/0 34/0 02/0 02/0 02/0 20/0 20/0 20/0 30/0 20/0 کلسيم

 28/0 28/0 20/0 80/0 80/0 80/0 88/0 88/0 88/0 24/0 20/0 فسفر قابل دسترس

 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 سديم

 03/0 04/0 22/0 04/0 22/0 22/0 02/0 02/0 22/0 30/0 22/0 پتاسيم

 48/0 40/0 48/0 48/0 48/0 44/0 48/0 44/0 44/0 42/0 40/0 کلر

 20/0 40/0 03/0 40/0 03/0 22/0 03/0 23/0 30/0 40/0 20/0 آرژنين

 44/0 04/0 24/0 04/0 28/0 32/0 24/0 32/0 02/0 02/0 82/0 ليزين

 02/0 00/0 22/0 22/0 20/0 80/0 80/0 40/0 42/0 00/0 20/0 متيونين

 20/0 30/0 02/0 34/0 02/0 20/0 02/0 20/0 20/0 32/0 08/0 ينمتيونين + سيست

 30/0 02/0 22/0 00/0 22/0 20/0 20/0 00/0 22/0 04/0 34/0 ترئونين

 40/0 42/0 44/0 48/0 40/0 03/0 44/0 40/0 42/0 42/0 40/0 تريپتوفان

 (ترکيبات اندازه گيری شده )درصد

 00/44 34/40 20/03 02/02 03/00 80/02 02/03 02/02 43/02 - - پروتئين خام

 23/2 40/2 20/3 88/2 80/0 43/2 20/8 80/8 80/8 - - چربی خام

 23/4 02/4 00/4 24/8 20/8 83/8 48/2 02/2 00/2 - - الياف خام

 44/0 20/0 82/0 28/0 20/2 08/0 84/0 00/0 03/2 - - خاکستر

 80/33 03/33 20/33 00/32 22/30 84/32 22/30 82/30 22/30 - - ماده خشک

 قيمت

 ) ريال به ازای هر کيلوگرم (
22/8040 20/8028 32/4020 88/4220 24/4032 02/4343 80/4348 02/4303 32/4282 20/8000 42/8000 

 B1  ،mgويتامين  K  ،mg 0300ويتامين  E ، mg 000/4ويتامين  D  ،IU 000/03ويتامين  A  ،IU  000/000/4ويتامين  IU  000/000/2 کيلوگرم مکمل ويتامينی شامل 0/4هر  -0 

،   H2 ويتامين  B12  ،mg 000ويتامين   B9   ،mg  00ويتامين   B6  ،mg  000/0 ويتامين   B5  ،mg  000/80ويتامين  B3  ،mg  000/80ويتامين  B2  ،mg  000/00ويتامين  200/2

mg  000/000  کولين کلرايد و mg8000 .آنتی اکسيدان بود 

 کبالت بود. mg 000سلنيوم و   mg  400يد ،  mg  000/0مس ،   mg 000/00روی ،   mg  000/000آهن ،  mg  000/00منگنز،   mg  000/000کيلوگرم مکمل معدنی شامل   0/4هر  -4

ميکروبی روده، افزايش جذب مواد مغذی، بهبود ضريب تبديل غذايی و کنترل مکسوس نوعی افزودنی و در واقع نام تجاری آويالمايسين می باشد، که با بهبود روند گوارش، تنظيم بار  -8

 مؤثر بيماری آرتريت موجب افزايش بازده گله می شود.
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خوراک مصرفی، افزايش وزن و ضريب (  بر EP) آن هار متقابل ث( و اP(، پروتئين )Eاثرات سطوح مختلف انرژی ) -2جدول 

 در دوره پايانی و کل دورهدر جوجه های گوشتی  تبديل غذايی

 روزگی ( 42تا  1کل دوره ) روزگی ( 42تا  22دوره پايانی  ) 

 خوراک مصرفی 

 )گرم(

 افزايش وزن

 )گرم(

 ضريب  تبديل غذايی

 )گرم: گرم(

 خوراک مصرفی

 )گرم(

 افزايش وزن

 )گرم(

 ضريب  تبديل غذايی

 )گرم: گرم(

       )اثرات اصلی( عوامل

       (1Eانرژی )

1E 

a
00/4422

 
c

04/200 
a

80/4 

 

a
28/2000      

c
02/8240 

a
22/0 

2E 

ab
00/4400 

b
00/0004 

b
00/4 

ab
20/2020 

b
00/4084 

b
32/0

 

3E 
b

02/4403 
a

00/8002 
c

04/4 
b

23/2000 
a

22/4403 
c

00/0 

 22/2 23/00 084/0 02/03 03/03 000/0 (SEM) خطای استانداردميانگين

 <02/0 0000/0> 0000/0> 08/0 0000/0> 0000/0 (P-Valueسطح احتمال)

       (2Pپروتئين )

1P 08/4440 b
00/223

 a
40/4 20/2020 b

30/0340 
a

22/0 

2P 20/4448 ab
84/4004 

ab
03/4 80/2003 ab

42/2404 
ab

02/0 

3P 03/4440 a
22/2002 

b
02/4 32/2044 a

22/4022 
b

33/0 

 22/2 23/00 084/0 02/03 03/03 000/0 (SEM) خطای استانداردميانگين

 22/0 002/0 008/0 40/0 000/0 000/0 (P-Valueسطح احتمال)

       (E×P)اثرات متقابل ها تيمار

1 (1P1E) 
a

20/4432 

 

d
20/220 

a
22/4 

a
22/2048 

d
24/0022 

a
00/4 

2 (2P1E) cd
22/4022 

cd
00/220 

b
42/4 

bc
02/2002 

cd
02/0240 

bc
22/0 

3 (3P1E) abc
22/4420 

bcd
03/222 

ab
80/4 

ab
28/2020 

cd
20/4402 

ab
22/0 

4 (1P2E) bc
82/4402 

cd
82/420 

b
43/4 

abc
00/2020 

bcd
40/4402 

bc
28/0 

5 (2P2E) bc
02/4402 

bc
20/0004 

bc
00/4 

ab
23/2000 

abc
00/0402 

bc
20/0 

6 (3P2E) bc
40/4402 

abc
00/0000 

cd
02/4 

bc
82/2003 

abc
40/2040 

cd
32/0 

7 (1P3E) bcd
33/4402 

abc
00/0002 

cd
30/4 

abc
03/2088 

abc
22/2402 

cd
33/0 

2 (2P3E) 
ab

00/4402 
ab

20/0003 
cd

20/4 
ab

20/2032 
ab

00/2340 
bc

32/0 

2 (3P3E) 
d

22/4002 
a

80/2008 
d

20/0 
c

43/8224 
a

00/4440 
d

34/0 

 44/00 30/42 002/0 00/80 22/80 08/0 (SEM) ميانگين خطای استاندارد

 0002/0 20/0 22/0 000/0 20/0 03/0 (P-Valueسطح احتمال)

 معنی دار بين ميانگين ها می باشد. تفاوتحروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده 

 ی قابل متابوليسم در کيلوگرم جيره بودند.ژکيلو کالری انر 8800و  8000، 4000به ترتيب حاوی  E3و   E1 ،E2جيره های  -0

نسبت پيشنهادی سطح متوسط پروتئين خام مطابق با حاوی   P2ی،ژی قابل متابوليسم تنظيم شد، به طوری که در هر سطح انرژسطح انر سطوح پروتئين خام جيره متناسب با -4

 پايين تر و باالتر از حد استاندارد در نظر گرفته شدند. درصد 00به ترتيب حاوی سطوح پروتئين خام  P3و  P1و  بود 803سويه راس  یدر دستورالعمل پرورشی به پروتئين ژانر



 00                                   سطوح مختلف انرژي و پروتئين جيره پایانی بر عملکرد، خصوصيات الشه و غلظت ليپيد هاي سرم خون جوجه هاي گوشتیتأثير

انرژی مصرفی، نسبت راندمان انرژی، (  برEP) آن هار متقابل ث( و اP(، پروتئين )Eاثرات سطوح مختلف انرژی ) -3جدول 

 جوجه های گوشتی در دوره پايانی و کل دوره پرورشی پروتئين مصرفی و نسبت راندمان پروتئين در

 روزگی ( 42تا  1کل دوره ) روزگی ( 42تا  22پايانی  )دوره  

ی ژانر 

 مصرفی

 )کيلو کالری(

نسبت راندمان 

 انرژی

 کيلوکالری(:)گرم

پروتئين 

مصرفی 

 )گرم(

نسبت راندمان 

 پروتئين

 )گرم: گرم( 

ی ژانر

 مصرفی

 )کيلو کالری(

نسبت راندمان 

 انرژی

 کيلوکالری( :)گرم

پروتئين 

مصرفی 

 )گرم(

راندمان نسبت 

 پروتئين

 )گرم: گرم( 

         )اثرات اصلی( عوامل

         (1Eانرژی )

1E 

c
02/2003 

a
3/00

 c
02/824 

a
220/4 

c
00/00222 

a
3/00 

c
00/048

 a
34/4 

2E 
b

22/2204 
ab

2/00 
b

80/832 
a

280/4 
b

08/04022 
ab

0/00 
b

00/023 
a

30/4 

3E 
a

48/0433 
b

0/00 
a

32/220 
b

800/4 
a

00/04000
 b

0/00 
a

02/340 
b

20/4 

 82/42 004/0 33/0 080/0 02/02 0002/0 02/8 040/0 (SEM) خطای استانداردميانگين

 <0000/0> 00/0 0000/0> 0000/0> 0000/0> 08/0 0000/0> 0000/0 (P-Valueسطح احتمال )

         (2Pپروتئين )

1P 38/2220 b
3/02 

c
00/822 

a
223/4 20/04082

 b
0/00 

c
30/042

 a
32/4

 

2P 80/2230 ab
2/00 

b
23/200 

b
022/4 28/04044 ab

2/00 
b

22/024 
b

03/4 

3P 02/2200 a
0/02 

a
00/220 

c
203/4 24/00220 a

2/00 
a

22/300 
c

20/4 

 82/42 004/0 33/0 080/0 02/02 0002/0 02/8 040/0 (SEM) خطای استانداردميانگين

 02/0 004/0 0000/0> 0000/0> 00/0 000/0 0000/0> 0008/0 (P-Valueسطح احتمال )

         (E×P)اثرات متقابل  ها تيمار

1 (1P1E) ef
08/2024 

ab
0/00 

g
20/840 

a
30/4 

d
0/00280 

bcd
4/00 

f
20/220 

a
30/4 

2 (2P1E) f
02/0280 

a
4/02 

f
22/808 

ab
04/4 

e
0/00422 

a
4/03 

e
20/002 

ab
04/4 

3 (3P1E) e
24/2030 

a
0/02 

d
00/208 

cd
20/4 

de
2/00023 

ab
2/00 

c
22/022 

cd
20/4 

4 (1P2E) d
00/2203 

b
2/02 

f
02/820 

ab
22/4 

c
2/04002 

abcd
8/00 

e
32/040 

ab
22/4 

5 (2P2E) d
04/2200 

ab
2/00 

e
48/830 

ab
23/4 

c
2/04002 

abcd
0/00 

d
32/020 

ab
22/4 

6 (3P2E) d
00/2224 

a
4/02 

c
20/242 

bc
02/4 

c
0/00220 

ab
0/03 

c
02/003 

bc
02/4 

7 (1P3E) b
00/0434 

b
2/02 

cd
00/200 

bc
00/4 

ab
8/04002 

cd
2/02 

c
22/002 

bc
00/4 

2 (2P3E) 
a

08/0200 
b

0/02 
b

80/200 
d

80/4 
b

8/04203 
d

3/02 
b

02/338 
d

80/4 

2 (3P3E) 
c

22/0042 
a

2/00 
a

42/223 
d

43/4 
b

0/04200 
abc

0/00 
a

22/308 
d

43/4 

 20/00 002/0 40/8 022/0 30/22 008/0 02/2 022/0 (SEM) خطای استانداردميانگين

 08/0 22/0 0000/0> 02/0 04/0 40/0 002/0 00/0 (P-Valueسطح احتمال )

 معنی دار بين ميانگين ها می باشد. تفاوتحروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده 

 بودند.ی قابل متابوليسم در کيلوگرم جيره ژکيلو کالری انر 8800و  8000، 4000به ترتيب حاوی 3Eو 1E ،2Eجيره های  -0

سطح متوسط پروتئين خام مطابق با حاوی  2P ی،ژی قابل متابوليسم تنظيم شد، به طوری که در هر سطح انرژسطوح پروتئين خام جيره متناسب با سطح انر  -4

باالتر از حد استاندارد در  پايين تر ودرصد  00به ترتيب حاوی سطوح پروتئين خام  3Pو  1Pو بود  803سويه راس  یدر دستورالعمل پرورشپيشنهادی نسبت 

 نظر گرفته شدند.



 2233/ سال2شماره  32هاي علوم دامی/ جلد زمانی، رضایی و ...                                                                                        نشریه پژوهش     07

 

 الشه جوجه های گوشتیاجزای (  بر EP) آن هار متقابل ث( و اP(، پروتئين )Eاثرات سطوح مختلف انرژی ) -4جدول 

   اجزای الشه )درصد(   

 چربی حفره بطنی کبد سينه انر الشه 

      )اثرات اصلی( عوامل

      (1E) انرژی

1E 20/22 00/20 00/80 02/4 02/0 

2E 02/20 82/20 28/80 00/4 20/0 

3E 80/23 08/22 83/80 33/0 82/0 

 00/0 22/0 00/0 023/0 00/0 (SEM) خطای استانداردميانگين

 00/0 42/0 22/0 44/0 28/0 (P-Valueسطح احتمال )

 (2P) پروتئين
     

1P 04/22 22/20 00/80 02/4 a
23/0 

2P 42/20 03/22 20/80 22/0 b
42/0 

3P 00/23 00/20 24/80 28/0 ab
80/0 

 00/0 22/0 00/0 023/0 00/0 (SEM) خطای استانداردميانگين

 22/0 80/0 22/0 20/0 04/0 (P-Valueسطح احتمال )

      (E×P)اثرات متقابل  ها تيمار

1 (1P1E) 32/20 00/20 00/80 ab
00/4 

ab
02/0 

2 (2P1E) 00/20 00/20 20/82 ab
00/4 

ab
20/0 

3 (3P1E) 83/23 83/20 02/80 ab
22/0 

ab
20/0 

4 (1P2E) 02/22 22/20 00/80 a
42/4 

a
20/0 

5 (2P2E) 40/23 30/22 00/80 ab
28/0 

b
02/0 

6 (3P2E) 34/22 82/20 82/80 b
03/0 

b
44/0 

7 (1P3E) 00/20 22/20 04/82 b
30/0 

ab
02/0 

2 (2P3E) 02/23 80/24 82/80 b
02/0 

b
02/0 

2 (3P3E) 38/23 84/22 28/82 ab
22/0 

ab
43/0 

 48/0 00/0 33/0 04/0 02/0 (SEM) خطای استانداردميانگين

 22/0 00/0 20/0 00/0 20/0 (P-Valueسطح احتمال )

 معنی دار بين ميانگين ها می باشد. تفاوتحروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده 

 ی قابل متابوليسم در کيلوگرم جيره بودند.ژکيلو کالری انر 8800و  8000، 4000حاوی به ترتيب 3Eو 1E ،2Eجيره های  -0

سطح متوسط پروتئين خام مطابق با حاوی  2P ی،ژی قابل متابوليسم تنظيم شد، به طوری که در هر سطح انرژسطوح پروتئين خام جيره متناسب با سطح انر  -4

پايين تر و باالتر از  درصد 00به ترتيب حاوی سطوح پروتئين خام  3Pو  1Pو بود  803سويه راس  یدستورالعمل پرورشدر ی به پروتئين ژنسبت پيشنهادی انر

 حد استاندارد در نظر گرفته شدند.



 03                                   سطوح مختلف انرژي و پروتئين جيره پایانی بر عملکرد، خصوصيات الشه و غلظت ليپيد هاي سرم خون جوجه هاي گوشتیتأثير

(  بر فراسنجه های سرم خون جوجه های EPر متقابل آن ها )ث( و اP(، پروتئين )Eاثرات سطوح مختلف انرژی ) -5جدول 

 افزايش وزن خوراک مصرفی به ازای هر کيلوگرمگوشتی  هزينه 

 معنی دار بين ميانگين ها می باشد. تفاوتحروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده 

 ی قابل متابوليسم در کيلوگرم جيره بودند.ژکيلو کالری انر 8800و  8000، 4000به ترتيب حاوی  3Eو 1E ،2Eجيره های  -0

حاوی سطح متوسط پروتئين خام مطابق با  2P ی،ژی قابل متابوليسم تنظيم شد، به طوری که در هر سطح انرژسطوح پروتئين خام جيره متناسب با سطح انر  -4

پايين تر و باالتر از درصد  00به ترتيب حاوی سطوح پروتئين خام  3Pو  1Pو بود  803سويه راس  یدر دستورالعمل پرورشی به پروتئين ژنسبت پيشنهادی انر

 حد استاندارد در نظر گرفته شدند.

 

هزينه خوراک مصرفی به ازای  فراسنجه های سرم خون )ميلی گرم در دسی ليتر( 

هر کيلوگرم افزايش وزن 

 )ريال(
 

Chol TG HDL LDL VLDL 

       عوامل )اثرات اصلی(

       (1E) انرژی

1E 

a
03/080

 00/80 40/30 40/80 2/00
a 33/0202 

2E 
ab

00/042 00/40 24/30 40/82 ab
20/0 40/0008 

3E 
b

40/002 20/84 24/02 20/82 b
00/2 22/0204 

 42/8 00/8 40/4 00/0 23/0 04/00 (SEM) خطای استانداردميانگين

 03/0 02/0 04/0 02/0 08/0 02/0 (P-Valueسطح احتمال )

       (2P) پروتئين

1P 00/042 22/88 24/00 24/80 88/2 a
44/0228 

2P 24/040 00/80 38/30 88/80 00/0 ab
30/0022 

3P 24/040 02/43 88/00 24/88 22/0 b
08/0224 

 42/8 00/8 40/4 00/0 23/0 32/00 (SEM) خطای استانداردميانگين

 23/0 30/0 00/0 03/0 20/0 00/0 (P-Valueسطح احتمال )

       (E×Pها )اثرات متقابل  تيمار

1 (1P1E) 00/080 00/24 ab
00/02 00/83 a

88/3 
a

80/0030 

2 (2P1E) 40/042 00/84 ab
00/38 00/82 ab

00/2 
ab

20/0000 

3 (3P1E) 40/080 00/42 ab
00/30 40/82 ab

00/0 
ab

30/0000 

4 (1P2E) 00/042 00/42 ab
00/02 00/80 b

00/0 
ab

00/0222 

5 (2P2E) 40/080 00/44 a
00/32 00/82 b

40/2 
ab

40/0020 

6 (3P2E) 00/040 00/42 ab
00/30 00/84 b

00/0 
b

00/0242 

7 (1P3E) 00/040 00/42 ab
00/02 00/82 ab

00/0 
ab

20/0244 

2 (2P3E) 00/040 00/82 ab
00/03 00/80 ab

88/0 
ab

30/0040 

2 (3P3E) 00/000 20/80 b
40/00 00/84 ab

00/2 
ab

80/0228 

 00/0 84/0 32/8 20/4 38/0 08/33 (SEM) خطای استانداردميانگين

 30/0 00/0 02/0 30/0 22/0 20/0 (P-Valueسطح احتمال )
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 یجيره های هم انرژ مصرف( با 0202هيل و دانسکی )

 40و  03، 02) پروتئين خامسطوح مختلف حاوی 

کردند  ( در تغذيه جوجه های گوشتی گزارشدرصد

مقدار بر  سطح پروتئين خام جيره تأثير معنی دار

. مطابق با نداشت یخوراک مصرفی و انرژی دريافت

اثر تيمار های آزمايشی بر اين صفت در دوره   8جدول 

به طوری (. > 00/0Pپايانی و کل دوره معنی دار بود )

و پايين  3 تيماردر  که باالترين مقدار مصرف انرژی

که تفاوت معنی  شدمشاهده  4 تيماردر  آنترين مقدار 

 .ر های ديگر نشان دادندبا تيمادار 

تأثير عامل انرژی جيره بر نسبت راندمان انرژی در 

(، در < 00/0Pدوره پايانی و کل دوره معنی دار نبود )

 8800عين حال مقدار آن در جيره های حاوی 

کيلوکالری انرژی به طور معنی داری پايين تر از جيره 

( > 00/0Pکيلو کالری انرژی بود ) 4000های حاوی 

و همکاران  نتايج با تحقيقات هيدالگو (. اين8دول)ج

با ارزيابی تأثير سطوح ( مطابقت داشت که 4002)

با نسبت ثابت انرژی به پروتئين در تغذيه  مختلف انرژی

کاهش در راندمان مصرف انرژی ، جوجه های گوشتی

محققان  انرژی جيره گزارش کردند. افزايش سطحا را ب

ديگر نيز در آزمايش های خود افزايش مقدار انرژی 

افزايش راندمان انرژی را با مصرفی و کاهش نسبت 

سطح انرژی جيره گزارش کردند )رابی و همکاران 

(. اثر عامل پروتئين جيره بر اين صفت در دوره 4000

(، به طوری > 00/0Pپايانی و کل دوره معنی دار بود )

در جيره های حاوی سطح باالی که راندمان انرژی 

پروتئين به طور معنی داری باالتر از جيره های حاوی 

سون و سامرز در (. ل8طح پايين پروتئين بود )جدولس

بيان کردند که نسبت نامتعادل انرژی قابل  0222سال 

متابوليسم به پروتئين خام در جيره ها، به ويژه در 

تر انرژی جيره های پرانرژی، باعث راندمان پايين 

خواهد شد. زيرا کمبود مواد مغذی تأثير انرژی را جهت 

افزايش وزن محدود خواهد کرد. همان طور که در 

مشاهده می شود با افزايش سطح  2و 8، 4 جداول

پروتئين جيره مقدار پروتئين دريافتی و افزايش وزن به 

طور معنی دار افزايش و مقدار چربی محوطه بطنی به 

اهش يافت. بنابراين با افزايش سطح طور معنی دار ک

پروتئين خام جيره در هر سطح انرژی، بدن با راندمان 

 باالتر انرژی دريافتی را به افزايش وزن تبديل نمود.

ی آزمايشی بر اين صفت معنی دار نبود تيمار هاتأثير 

 (.< 00/0P، 8)جدول 

ی آزمايشی بر مقدار پروتئين تيمار هاتأثير عوامل و 

در دوره پايانی و کل دوره معنی دار بود  دريافتی

(00/0P < به طوری که با افزايش سطوح انرژی و ،)

پروتئين جيره، مقدار پروتئين دريافتی به طور معنی دار 

فوق  از آن جا که در آزمايش(. 8افزايش يافت )جدول

سطح پروتئين جيره متناسب با سطح انرژی )نسبت 

ف انرژی( تنظيم شد ثابت پروتئين به ازای سطوح مختل

بنابراين در جيره پرانرژی، تراکم انرژی و پروتئين به 

که  موازات هم افزايش يافت و در نتيجه همان طور

 یانرژی دريافت مقدارافزايش سطح انرژی باعث افزايش 

نيز افزايش  یپروتئين دريافت مقدارشد، به موازات آن 

. با وجودی که سطح پروتئين تأثير معنی دار بر يافت

خوراک مصرفی نداشت ولی به دليل باال رفتن  مقدار

پروتئين در جيره، در نهايت افزايش مصرف  مقدار

پروتئين با باال رفتن سطح پروتئين خام جيره مشاهده 

شد. در خصوص اثرات متقابل، با افزايش سطح پروتئين 

 مقدارايش معنی دار در جيره در هر سطح انرژی، افز

به طوری که باالترين پروتئين دريافتی مشاهده شد، 

و پايين ترين  2 تيماردر  یپروتئين دريافت مقدار

 (.8)جدولمشاهده گرديد  0 تيماردر  آنمقدار

بر نسبت راندمان پروتئين در  آزمايشی عواملتأثير 

(، به > 00/0P) معنی دار بوددوره پايانی و کل دوره 

، و پروتئين جيره ح انرژیوسط با افزايشطوری 

راندمان استفاده از پروتئين به طور معنی دار کاهش 

به نظر می رسد علت اين امر افزايش  (.8يافت )جدول

پروتئين دريافتی با افزايش سطوح انرژی و  مقدار

پروتئين جيره و متعاقب آن کاهش راندمان استفاده از 
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آزمايشی در ( 0220تيم و همکاران )پروتئين باشد. 

تأثير سطوح مختلف انرژی قابل متابوليسم و پروتئين 

خام را در تغذيه جوجه های گوشتی بررسی و گزارش 

پروتئين  مقدارجيره،  یکردند که با افزايش سطح انرژ

دار کاهش و نسبت راندمان  یعنبه طور م یدريافت

اين مايش پروتئين افزايش يافت. از آن جا که در آز

سطح پروتئين خام جيره متناسب با سطح  محققان،

انرژی قابل متابوليسم افزايش نيافت بنابراين با افزايش 

کاهش يافت و بدن  یپروتئين دريافت مقدارانرژی جيره، 

مطابق با . با راندمان باالتر آن را مورد استفاده قرار داد

دار معنی اين صفت بر  ی آزمايشیتيمار هااثر  8جدول 

 (. < 00/0Pنبود )

جيره تأثير معنی داری بر و پروتئين ح انرژی وسط

 نددرصد الشه قابل مصرف نسبت به وزن زنده نداشت

 افزايش تقريبی درصد الشه تنها(، < 00/0P، 2جدول )

. اثر مشاهده شدپروتئين باالی انرژی و ح وسطدر 

بر درصد الشه قابل نيز ن يمتقابل انرژی و پروتئ

مقدار (، اما باالترين < 00/0Pمعنی دار نبود )مصرف 

 آنمقدار ترين  و پايين 2 تيماردرصد الشه در عددی 

ی تيمار هاو  عواملاثر مشاهده شد.  0 تيماردر 

بر درصد سينه و ران نسبت به الشه قابل آزمايشی 

(. به طور کلی < 00/0P، 2جدولمصرف معنی دار نبود )

بازده قطعاتی مانند سينه و ران دارای همبستگی بسيار 

بنابراين عدم تأثير  بااليی با بازده کل الشه می باشد،

ی آزمايشی بر بازده کل الشه قابل تعميم برای تيمار ها

 (.0220آجوياه و همکاران قطعات مذکور می باشد )

درصد انرژی و پروتئين جيره بر اثرات اصلی و متقابل 

روزگی معنی دار نبود  24در سن نيز وزن کبد 

 (. < 00/0P، 2جدول)

انرژی جيره بر درصد چربی حفره بطنی  عاملتأثير 

(، البته با < 00/0Pنسبت به کل الشه معنی دار نبود )

درصد چربی محوطه بطنی کاهش  افزايش انرژی جيره،

با افزايش سطح انرژی (. از آن جا که 2)جدول يافت

با انرژی و پروتئين دريافتی افزايش يافت و  مقدارجيره 

می توان نتيجه افزايش وزن،  بهبود معنی دار توجه به

گرفت که پروتئين اضافی صرف تشکيل بافت گرديد و 

انرژی مازاد مصرفی جهت ذخيره سازی پروتئين به 

رت صورت بافت مورد استفاده قرارگرفت و به صو

پروتئين جيره  عاملچربی محوطه بطنی انباشته نشد. 

(، به > 00/0P) تأثير معنی داری بر اين صفت داشت

چربی حفره بطنی در پايين  مقدارطوری که باالترين 

هده شد و با افزايش سطح ترين سطح پروتئين مشا

(. 2)جدولپروتئين، چربی محوطه بطنی کاهش يافت 

افزايش درصد چربی محوطه بطنی در نتيجه تغذيه 

تئين را می توان به عدم تعادل انرژی جيره های کم پرو

ش و پروتئين )نسبت کربن به ازت( و در نتيجه، افزاي

 سنتز چربی نسبت دادفعاليت آنزيم های تحريک کننده 

بر  ی آزمايشیتيمار هااثر  .(4000 دايرو و همکاران)

، 2جدول درصد چربی محوطه بطنی معنی دار نبود )

00/0P > البته در سطوح مختلف انرژی، باالترين ،)

چربی محوطه بطنی در سطوح پايين پروتئين خام  مقدار

نگوين و  گزارش هایاين نتايج با مشاهده شد. 

اين محققان در . داشتمطابقت ( 4000) بانچاساک

 قابل متابوليسم تأثير سطوح مختلف انرژی آزمايشی

خام  روتئينو پ کيلوکالری در کيلوگرم( 8400و  8000)

بر عملکرد و بازده را  جيره درصد( 48و  40، 02، 00)

که  بررسی و گزارش کردندالشه جوجه های گوشتی 

بر درصد الشه،  اثرات اصلی و متقابل انرژی و پروتئين

سطح تنها و  معنی دار نبود ءو احشا ءامعا سينه، ران و

حفره  چربی درصدمعنی داری بر  تأثيرپروتئين جيره 

سطح با افزايش  آنمقداربطنی داشت به طوری که 

 .کاهش يافتبه طور معنی داری پروتئين جيره 

تری  مقداربر  ی آزمايشیها تيمارو  عواملتأثير 

سرم خون معنی دار  LDLو  HDLگليسريد، کلسترول، 

با افزايش سطح  آن ها مقدار (، البته< 00/0P) نبود

سرم  VLDLمقدارانرژی و پروتئين جيره کاهش يافت. 

( تحت تأثير انرژی > 00/0Pخون به طور معنی داری )

جيره قرار گرفت و با افزايش سطح انرژی جيره از 
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آن  مقدار ،کيلوکالری در کيلوگرم جيره 8800به  4000

اثر اصلی پروتئين و  به طور معنی داری کاهش يافت.

سرم  VLDL مقدار تقابل انرژی و پروتئين براثرات م

از آن جا که (. < 00/0P، 0جدولخون معنی دار نبود )

ی ها اسيدمصرف جيره های حاوی نسبت های باالتر 

و  تری گليسريدبه اشباع موجب کاهش غيراشباع چرب 

با دانسيته کم می شود و با توجه به  یليپوپروتئين ها

چرب  یها اسيداين که در آزمايش فوق از سطوح باالتر 

 ،استفاده شدپرانرژی  یدر جيره ها یگياهغيراشباع 

سرم  یليپيد یتوان کاهش فراسنجه ها یبنابراين م

 اسيدرا به سطوح باالتر پرانرژی  یخون در جيره ها

 اسيدو نقش اين فوق  یدر جيره هاغيراشباع  چرب یها

سرم خون نسبت  یها چرب در کاهش مقدار ليپيد یها

آلپارسالن و اوزدوگان و  0834ملک نيا و شهبازی داد )

آزمايشی  ( در4002آلپارسالن و اوزدوگان ) (.4002

تأثير جيره های حاوی سطوح مختلف روغن ماهی را 

بررسی و  803جوجه های گوشتی راس در تغذيه 

گزارش نمودند که مقادير تری گليسريد، کلسترول و 

LDL   سرم خون گروه های مختلف از نظر آماری

از هر يک  مقدارمعنی دار نبود و از نظر عددی باالترين 

از آن ها در گروه تغذيه شده با جيره فاقد روغن ماهی 

سرم  HDLمشاهده شد. در اين آزمايش تنها مقدار 

 آزمايشیی ها تيمارمعنی داری را بين  تفاوتخون 

نشان داد و باالترين مقدار آن در گروه تغذيه شده با 

جيره فاقد روغن ماهی مشاهده شد. اين محققان دليل 

 اسيدمشاهدات فوق را به غنی بودن روغن ماهی از نظر 

چرب  یاسيد هانسبت دادند.  8-ی چرب امگاها

 یساخت تر مقداردوگانه  پيوندبا چند  8-امگاغيراشباع 

 یاز سلول هارا گليسريد و ترشح شيلوميکرون ها 

چرب  یاسيد هادهند و از ساخت  یکاهش م یروده ا

کنند و به  یم یگليسريد جلوگير یدر کبد جهت توليد تر

ملک نيا و سازند ) یرا محدود م VLDL دنبال آن ترشح

و  (. آنيتا0232هريس و  0232گراندی ،  0834شهبازی 

 یرا با جيره ها یگوشت ی( جوجه ها4000همکاران )

روغن سبوس برنج تغذيه و سطوح مختلف  یحاو

 یو تر LDLکلسترول،  مقدارگزارش کردند که 

را بين گروه  یدار یمعن تفاوتگليسريد سرم خون هيچ 

آن ها با افزايش  مقدارنشان نداد البته  یتيمار یها

. اهش يافتک یه به طور خطسطح روغن در جير

 ی( با تغذيه جوجه ها4008) اکسيت اوزدوگان و

)روغن  یمنابع مختلف چرب یحاو یبا جيره ها یگوشت

آفتابگردان، روغن ذرت، روغن سويا و پيه( گزارش 

 یسرم خون به طور معن یليپيد ها مقدارکردند که 

 مقدارقرار گرفت و  یتحت تأثير منابع مختلف چرب یدار

تغذيه شده با جيره  یکلسترول سرم خون جوجه ها

باالتر  یدار یاشباع به طور معن یها یچرب یحاو یها

 .از ساير گروه ها بود

به  یانرژی جيره بر هزينه خوراک مصرف عاملتأثير 

            هر کيلوگرم افزايش وزن معنی دار نبود  یازا

(00/0P >)،  یتغذيه االبته با افزايش سطح انرژی، هزينه 

با وجودی  (.0)جدول د افزايش وزن کاهش يافتهر واح

که با افزايش سطح انرژی، قيمت جيره افزايش يافت ولی 

داری  خوراک به طور معنی ديلاز آن جا که ضريب تب

در نهايت کاهش هزينه  ،(> 00/0P) کاهش پيدا کرد

 کيلوگرم افزايش وزن مشاهده شد. هر یتغذيه به ازا

بر هزينه معنی داری  تأثيرسطح پروتئين خام جيره 

به  ،(> 00/0Pداشت )کيلوگرم افزايش وزن  هر یتغذيه ا

به طور  آن مقدارطوری که با افزايش پروتئين جيره، 

گران بودن  وجود(. با 0)جدوليافت معنی داری کاهش 

منابع پروتئينی، از آن جا که با افزايش سطح پروتئين 

ل غذايی به طور معنی داری بهبود ضريب تبدي ،جيره

هر  یتغذيه به ازا زينهيافت، در نهايت کاهش معنی دار ه

گزارش اين نتايج با کيلوگرم افزايش وزن مشاهده شد. 

که در  مطابقت داشت( 4008همکاران ) و اودوگوا های

يک آزمايش تغذيه ای پاسخ جوجه های گوشتی را در 

دوره پايانی به جيره های حاوی سطوح مختلف انرژی 

قابل متابوليسم و پروتئين خام با نسبت انرژی به 

بررسی و گزارش کردند که هزينه  020پروتئين برابر با 
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تغذيه ای هر واحد افزايش وزن به دليل بهبود ضريب 

افزايش انرژی و پروتئين جيره کاهش  تبديل غذايی، با

معنی دار نبود  ی آزمايشی بر هزينهتيمار هاتأثير يافت. 

 (.< 00/0P، 0جدول )

 یاساس نتايج اين آزمايش استفاده از سطح انرژ بر

 00در کيلوگرم و سطح پروتئين  یکيلوکالر 8800

سطح توصيه شده در دستورالعمل درصد باالتر از 

با رعايت نسبت ثابت  803سويه تجاری راس  پرورشی

باعث بهبود عملکرد ، در جيره پايانیانرژی به پروتئين 

توليدی و بازده الشه شده و از نظر اقتصادی نيز 

 .باشد یمقرون به صرفه م یاستفاده از چنين جيره ا
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Abstracts 

This experiment was conducted to investigate the effect of different energy and protein levels in 

finisher diet on performance, carcass yield and blood serum lipids of broiler chicks during 42 days. 

In this experiment 1080 one day old ROSS 308 male broiler chicks raised on floor pens. A 

randomized complete design with a 3×3 factorial arrangement was used with 4 replicates and 30 

male broilers in each replicate. The experimental diets consist of three levels of metabolizable 

energy (2700, 3000 & 3300 Kcal/Kg) and three levels of crude protein (10% lower, based on &10% 

higher than the recommended level of Ross 308 broiler requirement in each level of energy) were 

offered during 29-42 days of age. Results of this experiment indicated that increasing dietary 

metabolizable energy level significantly reduced feed intake (P<0.05), body weight gain and feed 

conversion ratio significantly improved (P<0.01), also the energy and protein intake significantly 

increased and protein efficiency ratio decreased (P<0.01). The concentration of VLDL significantly 

decreased by increasing dietary energy level from 2700 to 3300 Kcal/Kg (P<0.05). Increasing 

dietary crude protein level significantly increased body weight gain and improved feed conversion 

ratio (P<0.01), significant increase of energy efficiency ratio, protein intake and decrease of protein 

efficiency ratio were observed (P<0.01), also feed cost per Kg of gain and abdominal fat 

significantly decreased (P<0.05). Interactions of energy and protein on feed intake (P<0.01), energy 

intake (P<0.05) and protein intake (P<0.01) were significant. Results of this experiment indicated 

that 3300 Kcal/Kg for energy level and 10% higher than Ross 308 broiler recommended level for 

protein in finisher diet improved performance of Ross 308 broiler chickens and reduced the cost of 

production. 
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