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 چکيده

 گذار سوية هاي تخمبه منظور بررسي اثر سطوح متفاوت انرژي قابل متابولیسم جیره در دوران پرورش بر عملکرد نیمچه

جیهر  ذهذايي بها     7هفتگي بهه وهور تدهادبي بهه      3قطعه جوجه در سن  691آزمايشي اجراء شد. در کل تعداد  لهمن اليت

 0کیلوکهالري بهر کیلهوگر        0033 -0033 -0133 -0733 -0033 -0933 -3333سطوح مختلف انرژي قابل متابولیسهم   

کیلوکالري به عنوان  0033پرنده به ازاي هر واحد آزمايشي اختداص داده شدند. سطح انرژي قابل متابولیسم  7تکرار و 

آزمهاي    هاي کامالً تدادبي آنالیز شهدند. در وهود دور   ها در قالب ورح بلوکگروه شاهد در نظر گربته شد و همة داده

-61هفتگي   توسهعه    0-0ها قرار گربت. کل دور  پرورش به سه دور  رشد  آب و خوراک به وور آزاد در اختیار پرنده

بها جیهر     ههاي ذهذايي  جیره شد. نتايج حاصل از مقايسة ساير بنديهفتگي تقسیم 67-60گذاري  هفتگي  و پی  از تخم 9

-کیلوکالري تأثیر معنهي  0033ه کاه  سطح انرژي قابل متابولیسم جیره تا ذذايي شاهد در کل دور  پرورش نشان داد ک

  ندارد  به عالوه  هزينة تأمین اين سطح از انرژي بهه  <36/3P  و ضريب تبديل ذذايي  <30/3Pداري بر خوراک مدربي  

يب تبديل ذهذايي در ههر   تر از جیر  شاهد بود. تحت شرايط اين آزماي   نتیجه گیري بر اساس ضرداري پايینوور معني

گهذاري بهه ترتیهب     هاي رشهد  توسهعه و قبهل از تخهم    دهد که بهترين سطح انرژي قابل متابولیسم در دورهدوره نشان مي
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Abstract 

An experiment was conducted to study the effect of different dietary metabolizable energy levels on 

performance of Lohmann LSL-Lite strain pullets at the rearing periods. A total of 196 3-week old 

chicks were randomly allocated to 7 experimental diets with different metabolizable energy levels 

(2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 and 3000 Kcal/kg), 4 replicates per diet and 7 birds per 

replicate pen. Level of metabolizable energy 2800 Kcal/kg as the control group was considered, and 

all data were analyzed in a randomized complete block design. Mash feed and water were available 

for ad libitum consumption. Total of the rearing periods was divided to 3 periods: grower (4-8 

weeks), developer(9-16 weeks) and prelaying (17-18 weeks). Comparing the results of other diets 

with control diet at the entire periods showed that reducing the level of dietary metabolizable 

energy up to 2500 Kcal/kg do not significantly affect feed intake (P>0.05) and feed conversion ratio 

(P>0.01), in addition to, the cost of this metabolizable energy level was significantly lower than 

control diet.  Under the conditions of this experiment, the conclusion based on feed conversion ratio 

in each period show that the best level of metabolizable mnergy in growth, development, and the 

prelaying periods, respectively can be 2600, 2500 and 2700 Kcal/kg diet. 
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 مقدمه

گذار به دلیل تخمهايمرغتولید تخم مرغ توسط      

درحاد انتخاب ژنتیکي براي بهترين عملکرد  دائماً

گذار چندين هاي تخمست. امروزه نیمچهپیشربت بوده ا

شوند. در قبل بالغ مي ةدو ده هايمرغهفته زودتر از 

هفتگي  03گذاري در حدود حاد حاضر سن شروع تخم

-است که ظرف چند هفته مرغ به حداکثر تولید خود مي

هاي اصالح  . در برنامه6909رسد  کود و هارسینگ 

تولید  ةکاه  هزيننژادي جديد  استراتژي اصلي براي 

و ابزاي  مقدار تخم مرغ تولیدي  انتخاب همزمان براي 

تر و پرندگان بزرگ  تولید تخم مرغ بیشتر با انداز

چنین  ة . نتیج6996تر بوده است  کتل و کالستد سبک

-مرغها و نیمچه ةهاي تغذياصالحي اين است که روش

د نظر بايد هر چند ساد مورد مطالعه و تجدي گذارهايتخم

 . در حاد حاضر 6909د  کود و هارسینگ نقرار گیر

هاي تولید درصد کل هزينه 13-73هاي خوراک هزينه
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دهد  لويتینگ و تخم مرغ و گوشت ویور را تشکیل مي

 . با در نظر گربتن اين نکته که انرژي و 6996همکاران 

ي هاجیره ةگران قیمت در تهیماد  مغذّي پروتئین دو 

 ةشوند  تحقیقات بسیاري در زمینميمحسوب  ذذايي

-تخم هايمرغبر توان تولیدي ماد  مغذّي اثرات اين دو 

-و نیز تعیین سطح مطلوب هر يک از آنها در دوره گذار

هاي مختلف پرورش و تولید انجا  و مقادير متفاوتي 

 و 6990بین منابع مختلف گزارش شده است  دگر 

در حاد   .6900اسکبرنت  و 6990مکدونالد و همکاران 

 ةبا تولید ساالن گذارتخممیلیون قطعه مرغ  16حاضر 

د  نهزار تن در ساد در کشور وجود دار 703

متأسفانه هنوز اوالعات دقیقي در مورد مسائل بني امّا

از قبیل میزان  گذارتخمهاي پرورش نیمچه ةدر زمین

خوراک مدربي  ابزاي  وزن و ضريب تبديل ذذايي 

نیست و اوالعات پرورش دهندگان تنها  آنها در دسترس

باشد منوط به اعداد ذکر شده در راهنماي پرورشي مي

به شرايط پرورش در ايران  توجّهکه اين اوالعات نیز با 

در کشور ما پرورش دهندگان مرغ  اند.وراحي نشده

بیشتر تمايل به استفاده از سطوح باالي  گذارتخم

ل معموالً ناتوان از پروتئین در جیره دارند. در مقاب

باشند و تأمین مقادير توصیه شده انرژي در جیره مي

کالري کیلو 0133-0733در حاد حاضر معموالً از سطح 

متابولیسم براي پرورش قابل در کیلوگر  جیره انرژي 

بدون هیچ گونه دلیل علمي يا توجیه  گذارتخمهاي نیمچه

تغذيه شود. حاد آنکه در کتب اقتدادي استفاده مي

هاي نیمچه  جیر انرژي قابل متابولیسمویور سطح 

به نوع سويه و سن پرنده و ساير  توجّهبا  گذارتخم

کالري در کیلو 0133-3333عوامل تأثیر گذار بین 

به    0330 لیسون و سامرس  کیلوگر  قابل تغییر است

انرژي ترين سطح همین دلیل شايسته است که اقتدادي

 عواملبه داليل علمي و  توجّهبا  قابل متابولیسم

 اقتدادي مرتبط با شرايط کشور تعیین گردد.

انرژي تعیین احتیاجات  ةتحقیقات بسیاري در زمین     

 .انجا  گربته است گذارتخمهاي نیمچه قابل متابولیسم

جیره ضريب  انرژي قابل متابولیسمهمگا  با ابزاي  

  با اين حاديابد  يي انرژي بهبود ميآتبديل ذذايي و کار

مدرف مقدار ه وتر بودگران ترهاي با انرژي باالجیره

-هاي با انرژي پايینجیره کهدر صورتيتري دارند پايین

و بیشتر مورد پسند پرورش دهندگان  بوده ترتر ارزان

به شرايط اقتدادي و  توجّهد. با نباشاين صنعت مي

انرژي طح ترين ساي بايد محاسبات تعیین مناسبمنطقه

جیره با حداکثر بازده اقتدادي در هر  قابل متابولیسم

وور مستقل انجا  گیرد. سطح اقتدادي ه کشور ب

يي انرژي را به آانرژي جیره همان سطحي است که کار

 . اگر چه 0330رساند  لیسون و سامرس حد تعادد مي

ابزاي  انرژي جیره و پروتئین جیره باعث ابزاي  تولید 

زن تخم مرغ و نیز بهبود ضريب تبديل تخم مرغ  و

امبرسون و  و 6991گردد  اديمو و النج ذذايي مي

به ابزاي   توجّهاين ابزاي  با امّا    6997پترسون 

هاي تغذيه لزوماً اقتدادي نیست  لیسون و هزينه

انرژي قابل  . همچنین ابزاي  سطح 0330سامرس 

الشه تواند باعث ابزاي  چربي جیره مي متابولیسم

شود ي ميگذارتخمگردد که اين موضوع باعث کاه  

   در عین حاد رقیق شدن 0330 لیسون و سامرس 

گردد  لیسون و جیره باعث عقب ابتادن بلوغ مي

  گزارش 6996 . پراسد و همکاران  0330سامرس 

جیره به  انرژي قابل متابولیسمکردند که محدود نمودن 

و بازده خوراک را  درصد ابزاي  وزن 33و  60میزان 

امّا دهد داري کاه  ميمعني به ووررشد   در وود دور

ي چنین تأثیري ندارد. همچنین گذار تخمدر وود دور

تر نسبت به کاه  انرژي جیره حساس گذارهايتخممرغ

 . تحقیقات نشان 6900هستند تا ابزاي  آن  اسکبرنت 

انرژي قابل درصدي در  63د که کاه  ندهمي

جیره باعث ابزاي  مدرف خوراک تا میزان  یسممتابول

 از انجا  هدفلذا  . 6900گردد  اسکبرنت درصد مي 0/0

به  گذارهايتخممرغپاسخ عملکرد ارزيابي اين پژوه  

  جیره در دور انرژي قابل متابولیسمسطوح مختلف 

 بهترين سطح از لحاظ اقتدادي بود. ةپرورش و مطالع
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 هاروشمواد و 

انرژي قابل اثرات سطوح مختلف  ةمطالعبه منظور 

تجاري  گذارتخمهاي جیره بر عملکرد نیمچه متابولیسم

آزمايشي به شرح   پرورش    در دورLSLلهمن   ةسوي

ذيل وراحي و انجا  شد. اين تحقیق در بدود تابستان 

-تخمهاي در سالن پرورش نیمچه 6300ساد و پايیز 

دانشکده کشاورزي و  ايستگاه تحقیقاتي علو  دامي گذار

انجا  شد. منابع وبیعي دانشگاه تهران  واقع در کرج 

ذذايي و شرايط پرورش اعم از نور    خدوصیات جیر

دما  رووبت و ساير مشخدات تا حد امکان مطابق با 

خدوصیات و شرايط توصیه شده موجود در آخرين 

مورد نظر بود.  ةراهنما و دستورالعمل پرورشي سوي

 00 × 13 × 03 با ابعاد قفس چهار وبقه تعداد هفت 

و هر جیره ذذايي و تکرار مربووه  تهیه شدمتر  سانتي

 6-3وور تدادبي قرار گربت. در سن ه در هر وبقه ب

از نظر کلیه  يکسان  با يک جیرها هفتگي تما  جوجه

  تغذيه شدند. پس از آن 6مواد مغذي  مطابق جدود 

جوجه  691تعداد و  شدهمیانگین وزن گله محاسبه 

در هر ها بندي جوجهانتخاب گرديد. در هنگا  تقسیم

هاي  گروه  دقت شد که میانگین وزن تما  گروه

آزمايشي با هم يکسان باشد و اين نزديک به میانگین 

توصیه شده توسط راهنماي پرورشي باشد. به منظور 

آزمايشي و نیز محیط  هايبا جیره هادهي جوجهعادت

هفت روزه در نظر گربته شد.   يک دور پرورش قفس 

هر گروه  هايمرغدهي  عادت  پس از وي شدن دور

اصلي آزماي   ةدوباره وزن کشي شده و عمالً مرحل

مورد نظر آذاز شد. آذاز  هايهمراه با رکورد گیري

روزگي  00اصلي آزماي  مدادف با سن  ةمرحل

روز به وود  601 بود و آزماي  به مدتها جوجه

هاي مختلف  هاي مورد استفاده براي گروهامید. جیرهانج

تنظیم گرديد و در  UFFDAآزمايشي توسط نر  ابزار 

به نسبت  توجّهها با کل اين جیره ةواقع سطح اسید آمین

موجود در آنها ترقیق يا تغلیظ  انرژي قابل متابولیسم

 گرديد. 

 

 ة اول آزمايشهفت سهطولدر اي آن ترکيب جيره و ارزش تغذيه -1جدول 

 سطوح مواد مغذّي تأمین شده  درصد 

 انرژي قابل متابولیسم
  کیلوکالري در کیلوگر  

بسفرقابل  کلسیم پروتئین خا 

 دسترس 

متیونین +  لیزين سديم

 سیستئین

 ترئونین متیونین

0033 1/60 6 00/3 67/3 6 7/3 30/3 7/3 

 ترکیب مواد خوراکي جیره  درصد 

کنجالة  ذرت

 سويا

دي کلسیم 

 بسفات

پوستة 

 صدف

 نمک
 وعا 

 لیزين-اد متیونین -دي اد
 هیدروکلرايد

مکمل  

 6ويتامیني

مکمل 

 0معدني

قیمت 

  رياد 

60/17 00/00 97/6 30/6 36/3 30/3 31/3 00/3 00/3 0676 

 60واحد بین المللهي  ويتهامین اي    0333واحد بین المللي  ويتامین دي  کوله کلسیفرود   9333ها در هر کیلو گر  جیره: ويتامین آ  مقدار ويتامین -6

گهر      میلي6گر   اسید بولیک   میلي 3گر   پیريدوکسین   میلي 63گر   اسید پانتوتنیک میلي 1/1گر   ريبو بالوين میلي 0واحد بین المللي  ويتامین کا 

 گر .  میلي 6/3گر  و اتوکسي کوئین میلي 033لرايد گر   کولین ک میلي 6/3میکروگر   بیوتین  60گر   سیانوکوباالمین   میلي 0/6تیامین 

گهر  و منگنهز     میلهي  00گهر   روي    میلهي  03گر   آهن   میلي 63گر   مس   میلي 6گر   يد   میلي 0/3مقدار مواد معدني در هر کیلوگر  جیره: سلنیم  -0

 گر .میلي 633
 

هفتگي    0-0دوره شامل رشد  سهزير اين دوره به      

 67-60ي  گذارتخمهفتگي  و پی  از  9-61توسعه  

 تما و آب در  خوراک بندي شد. مدرف هفتگي تقسیم

ت بود. آزماي  به وور آزاد و بدون محدودي  دور
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اقال  خوراکي مورد استفاده جهت تعیین ترکیبات  ةنمون

ار قر تجزية آزمايشگاهيموجود در آنها مورد مغذّي

ساس پیشنهاد دستورالعمل ها بر اگربتند و جیره

با استفاده لهمن اليت گذار سوية هاي تخمنیمچهپرورشي 

تنظیم گرديدند. UFFDAاز نر  ابزار جیره نويسي 

اي آنها در هاي آزمايشي و ارزش تغذيهترکیب جیره

ي به ترتیب گذارتخمهاي رشد  توسعه و پی  از دوره

 ن داده شده است. نشا 0تا  0در جداود 

اين تحقیق در قالب ورح بلوک کامالً تدادبي به شرح 

آزمايشي شامل هفت هاي ذذايیجیره ذيل انجا  شد.

  0033  انرژي قابل متابولیسمجیره با سطوح مختلف 

کالري کیلو3333و  0933  0033  0733  0133  0033

 انرژي قابل متابولیسمدر کیلوگر   بودند. هر سطح 

گروه آزمايشي  00هار تکرار بود و مجموعاً شامل چ

يشي هفت مورد مطالعه قرار گربت. در هر گروه آزما

 691در کل آزماي  تعداد   جوجه قرارگربت  بنابراين

جیره   جوجه مورد آزماي  قرار گربت. در اين تحقیق

ه کالري در کیلوگر  بکیلو 0033با سطح انرژي  0ذذايي 

ذذايي شاهد در نظر گربته شد و صفات   عنوان جیر

به آن مقايسه شدند. صفات  توجّهمورد مطالعه با 

از: میانگین  بودند گیري شده در اين تحقیق عبارتاندازه

خوراک مدربي  میانگین ابزاي  وزن و ضريب تبديل 

هاي رشد  توسعه و پی  از ها در دورهذذايي پرنده

مختلف آزمايشي  هاي گروهي. انتساب و توزيع گذارتخم

صورت تدادبي انجا  شد و عامل ه در هر قفس ب

بندي وبقات موجود در هر قفس بود. اوالعات جمع بلوک

مورد  SASآوري شده با استفاده از نر  ابزار آماري 

-میانگین ةتجزيه و تحلیل قرار گربت و در نهايت مقايس

دانکن صورت اي با استفاده از آزمون چند دامنهها 

 ت.گرب
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 هفتگي( 4 -8)اي آنها در دورة رشد هاي آزمايشي و ارزش تغذيهترکيب جيره -2جدول           

 مواد خوراکي  درصد 
 هاي آزمايشي  جیره

6 0 3 0 0 1 7 

 30/09 00/01 10/16 31/16 33/01 30/03 03/06 ذرت

 97/36 09/01 13/07 30/03 06/69 73/60 06/67 کنجالة سويا

 ---- 06/60 36/1 70/63 33/60 33/60 33/60 سبوس گند 

 ---- 16/0 ---- ---- 33/0 33/0 33/0 کنجالة کلزا

 10/3 33/0 ---- ---- ---- ---- ---- روذن سويا

 09/0 30/0 30/0 00/0 61/0 31/0 33/0 پوستة صدف

 00/6 01/6 03/6 09/6 60/6 66/6 39/6 دي کلسیم بسفات

 31/3 31/3 30/3 36/3 09/3 09/3 09/3 نمک وعا 

 63/3 63/3 39/3 39/3 30/3 30/3 30/3 متیونین -دي اد

 30/3 ---- 31/3 63/3 13/3 30/3 31/3 لیزين هیدروکلرايد –اد 

 ---- ---- ---- ---- 30/3 00/3 37/7 ماسه  اينرت 

0و معدني 6مکمل ويتامیني
 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 

 0300 0336 0610 0376 6970 6090 6000 قیمت هرکیلوگر  جیره  رياد 

 سطوح مواد مغذّي تأمین شده  درصد 

 3333 0933 0033 0733 0133 0033 0033 انرژي قابل متابولیسم  کیلوکالري در کیلوگر  

 79/69 90/69 00/60 10/67 99/67 01/67 17/61 پروتئین

 30/6 33/3 39/6 00/0 69/3 60/3 63/3 بیبر خا 

 37/6 30/6 33/6 91/3 93/3 09/3 07/3 کلسیم

 00/3 07/3 00/3 03/3 00/3 03/3 39/3 بسفرقابل دسترس

 60/3 60/3 67/3 61/3 60/3 60/3 60/3 سديم

 36/6 30/6 0/6 60/6 60/6 60/6 37/6 آرژنین

 90/3 90/3 96/3 00/3 00/3 06/3 77/3 ايزولوسین

 37/6 30/6 33/6 91/3 93/3 09/3 01/3 لیزين

 70/3 19/3 76/3 70/3 77/3 70/3 73/3 متیونین + سیستئین

 07/3 00/3 30/3 37/3 30/3 30/3 33/3 متیونین

 70/3 73/3 73/3 10/3 10/3 13/3 13/3 ترئونین

 00/3 30/3 00/3 00/3 09/3 09/3 00/3 تريپتوبان

 60واحد بین المللهي  ويتهامین اي    0333واحد بین المللي  ويتامین دي  کوله کلسیفرود   9333ها در هر کیلو گر  جیره: ويتامین آ  مقدار ويتامین -6

گهر      میلي6گر   اسید بولیک   میلي 3گر   پیريدوکسین   میلي 63گر   اسید پانتوتنیک میلي 1/1گر   ريبو بالوين میلي 0واحد بین المللي  ويتامین کا 

 گر .  میلي 6/3گر  و اتوکسي کوئین میلي 033گر   کولین کلرايد  میلي 6/3میکروگر   بیوتین  60گر   سیانوکوباالمین   میلي 0/6تیامین 

گهر  و منگنهز     میلهي  00گهر   روي    میلهي  03گر   آهن   میلي 63گر   مس   میلي 6گر   يد   میلي 0/3مقدار مواد معدني در هر کیلوگر  جیره: سلنیم  -0

 گر .میلي 633
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 هفتگي( 9 -11)اي آنها در دورة توسعه هاي آزمايشي و ارزش تغذيهترکيب جيره -3جدول                      

 مواد خوراکي  درصد 
 هاي آزمايشي  جیره

6 0 3 0 0 1 7 

 33/13 06/13 09/10 76/17 70/10 73/16 30/09 ذرت

 71/63 03/66 70/9 39/0 01/7 03/7 70/1 کنجالة سويا

 33/63 33/60 33/60 33/60 33/60 33/60 33/60 سبوس گند 

 33/3 33/0 33/0 33/0 33/0 33/0 33/0 کنجالة کلزا

 07/0 00/3 13/6 ---- ---- ---- ---- روذن سويا

 39/0 30/0 00/0 3/0 00/6 30/0 90/6 پوستة صدف

 60/6 30/6 91/3 90/3 03/3 00/3 70/3 دي کلسیم بسفات

 30/3 30/3 30/3 09/3 3/3 00/3 00/3 نمک وعا 

 63/3 39/3 30/3 30/3 37/3 37/3 31/3 متیونین -دي اد

 30/3 ---- 33/3 30/3 30/3 33/3 30/3 لیزين هیدروکلرايد –اد 

 ---- ---- ---- ---- 67/0 61/7 09/63 ماسه  اينرت 

 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 0و معدني 6مکمل ويتامیني

 0660 0303 6906 6030 6700 6191 6100  رياد قیمت هرکیلوگر  جیره 

 سطوح مواد مغذّي تأمین شده  درصد 

 انرژيقابل متابولیسم 
  کیلوکالري در کیلوگر  

0033 0033 0133 0733 0033 0933 3333 

 73/60 17/60 60/60 19/63 60/63 07/60 30/60 پروتئین

 07/0 91/0 93/0 09/0 00/0 03/0 79/0 بیبر خا 

 91/3 93/3 93/3 96/3 00/3 03/3 77/3 کلسیم

 03/3 30/3 37/3 30/3 30/3 33/3 33/3 بسفرقابل دسترس

 67/3 67/3 61/3 60/3 60/3 60/3 60/3 سديم

 96/3 93/3 01/3 06/3 70/3 77/3 73/3 آرژنین

 10/3 11/3 10/3 16/3 00/3 07/3 00/3 ايزولوسین

 73/3 17/3 10/3 13/3 13/3 00/3 01/3 لیزين

 73/3 76/3 73/3 10/3 11/3 10/3 10/3 متیونین + سیستئین

 30/3 30/3 33/3 30/3 36/3 33/3 00/3 متیونین

 00/3 00/3 03/3 00/3 01/3 00/3 03/3 ترئونین

 00/3 00/3 00/3 03/3 00/3 00/3 06/3 تريپتوبان

 60واحد بین المللهي  ويتهامین اي    0333واحد بین المللي  ويتامین دي  کوله کلسیفرود   9333ها در هر کیلو گر  جیره: ويتامین آ  مقدار ويتامین -6

گهر      میلي6گر   اسید بولیک   میلي 3گر   پیريدوکسین   میلي 63گر   اسید پانتوتنیک میلي 1/1گر   ريبو بالوين میلي 0واحد بین المللي  ويتامین کا 

 گر .  میلي 6/3گر  و اتوکسي کوئین میلي 033گر   کولین کلرايد  میلي 6/3میکروگر   بیوتین  60گر   سیانوکوباالمین   میلي 0/6تیامین 

گهر  و منگنهز     میلهي  00گهر   روي    میلهي  03گر   آهن   میلي 63گر   مس   میلي 6گر   يد   میلي 0/3مقدار مواد معدني در هر کیلوگر  جیره: سلنیم  -0

 گر .میلي 633
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 هفتگي( 11 -18)ي گذارتخماي آنها در دورة پيش از هاي آزمايشي و ارزش تغذيهترکيب جيره -4جدول 

 مواد خوراکي  درصد 
 هاي آزمايشي  جیره

6 0 3 0 0 1 7 

 76/00 13/01 01/16 13/11 69/10 70/07 69/00 ذرت

 13/00 09/06 30/03 07/60 03/60 79/60 30/60 کنجالة سويا

 90/0 00/7 10/1 00/0 90/60 33/60 33/60 سبوس گند 

 09/0 73/3 19/3 93/3 00/3 33/0 33/0 کنجالة کلزا

 93/0 07/0 30/0 61/3 ---- ---- ---- روذن سويا

 06/1 03/1 37/1 09/0 17/0 03/0 60/0 پوستة صدف

 09/6 00/6 00/6 30/6 00/6 63/6 30/6 دي کلسیم بسفات

 30/3 30/3 09/3 00/3 01/3 01/3 00/3 نمک وعا 

 60/3 66/3 63/3 39/3 39/3 31/3 31/3 متیونین -دي اد

 ---- 37/3 30/3 39/3 61/3 30/3 37/3 لیزين هیدرو کلرايد –اد 

 ---- ---- ---- ---- ---- 33/0 10/0 ماسه  اينرت 

 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 0و معدني 6مکمل ويتامیني

 0303 0061 0663 0330 6930 6003 6703 قیمت هرکیلوگر  جیره  رياد 

 سطوح مواد مغذّي تأمین شده  درصد 

 انرژيقابل متابولیسم
  کیلوکالري در کیلوگر  

0033 0033 0133 0733 0033 0933 3333 

 00/67 30/61 09/60 00/60 00/60 30/60 00/60 پروتئین

 03/6 93/6 06/6 17/6 01/0 99/0 90/0 بیبر خا 

 60/0 37/0 33/0 93/6 01/6 79/6 76/6 کلسیم

 00/3 07/3 00/3 03/3 00/3 03/3 39/3 بسفرقابل دسترس

 67/3 67/3 61/3 60/3 60/3 60/3 60/3 سديم

 60/6 31/6 36/6 97/3 93/3 93/3 09/3 آرژنین

 00/3 79/3 71/3 70/3 17/3 10/3 10/3 ايزولوسین

 96/3 00/3 00/3 00/3 79/3 71/3 73/3 لیزين

 73/3 73/3 10/3 11/3 10/3 73/3 10/3 متیونین + سیستئین

 03/3 37/3 31/3 30/3 33/3 30/3 36/3 متیونین

 10/3 10/3 13/3 00/3 01/3 00/3 06/3 ترئونین

 00/3 06/3 03/3 69/3 69/3 00/3 00/3 تريپتوبان

 60واحد بین المللهي  ويتهامین اي    0333واحد بین المللي  ويتامین دي  کوله کلسیفرود   9333ها در هر کیلو گر  جیره: ويتامین آ  مقدار ويتامین -6

گهر      میلي6گر   اسید بولیک   میلي 3پیريدوکسین  گر    میلي 63گر   اسید پانتوتنیک میلي 1/1گر   ريبو بالوين میلي 0واحد بین المللي  ويتامین کا 

 گر .  میلي 6/3گر  و اتوکسي کوئین میلي 033گر   کولین کلرايد  میلي 6/3میکروگر   بیوتین  60گر   سیانوکوباالمین   میلي 0/6تیامین 

گهر  و منگنهز     میلهي  00گهر   روي    میلهي  03گر   آهن   میلي 63گر   مس   میلي 6گر   يد   میلي 0/3مقدار مواد معدني در هر کیلوگر  جیره: سلنیم  -0

 گر .میلي 633
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 نتايج و بحث 

جيره بطر  انطرژي قابطل متابوليسطم   تأثير سططو  مختلطف   

-تخمهاي رشد، توسعه و پيش از خوراك مصرفي در دوره

 يگذار

بر  انرژيقابل متابولیسم جیرهتأثیر سطوح مختلف 

-در دوره گذارتخمهاي نگین خوراک مدربي نیمچهمیا

 0ي در جدود گذارتخمهاي رشد  توسعه و پی  از 

رشد نتايج نشان داد که   نشان داده شده است. در دور

جیره تا سطح  انرژي قابل متابولیسمدر صورت کاه  

-جیرهمیزان خوراک مدربي در میان  کیلوکالري 0133

داري ابزاي  معنيذیر  به وورمورد آزماي  هاي ذذايی

 0133تر از رقیق انرژي قابل متابولیسميابد و سطوح مي

در مدرف   >30/3P  دارمعنيباعث ابزاي  کیلوکالري

 انرژي توان در وي اين دورهميشود. لذا خوراک مي

کاه  کیلوکالري  0133جیره را تا سطح قابل متابولیسم

جیره  ولیسمانرژي قابل متابداد. هر چند با کاه  سطح 

ظربیت دستگاه امّا يابد  ربي ابزاي  ميخوراک مد

سیري   گوارش در اين دوره محدود است. بنابراين

بیزيکي قبل از تأمین انرژي مورد نیاز رخ داده و در 

  در <30/3Pداري  نتیجه موجب عد  ابزاي  معني

شده است.  کیلوکالري 0133خوراک مدربي تا سطح 

یق شده وزن مخدوص کمتري خوراک حاوي انرژي رق

دارد  در نتیجه هرچند خوراک مدربي از نظر آماري 

هاي جوجه  ها يکسان بوده با اين حاددر اکثر جیره

حجم   انرژي قابل متابولیسمتغذيه شده با سطوح پايین 

اند. اين نتايج تقريبا بیشتري از خوراک را دريابت کرده

ینه انجا  گربته با نتايج ساير آزمايشاتي که در اين زم

نوبخت  و 6303شاهنظري و همکارانمطابقت دارد    است

 جکسونو 6900اسکات و همکاران و 6300و همکاران 

گروباس  و 6991لیسون و همکاران و 6900و همکاران 

  .0333هارمز و همکاران  و 6999و همکاران 
 

 

 

 

 

 

هطاي رشطد، توسطعه و    مختلف انرژي قابل متابوليسم جيره بر ميانگين خوراك مصرفي )گطر(( در دوره تأثير سطو   -5جدول 

 ي گذارتخمپيش از 

 سطح انرژي جیره جیره هاي آزمايشي
  کیلوکالري در کیلوگر  

 دور  رشد 
 هفتگي  0-0 

 دور  توسعه
 هفتگي  61-9 

 دور  پی  از تخمگذاري
 a6010 a0010 a703 0033 6 هفتگي  60-67 

0 0033 a6001 a0003 b706 

3 0133 ab6679 ab0063 b760 

0 0733 b6670 b0003 bc103 

 b6603 b0003 cd100 0033  شاهد  0

1 0933 b6600 b0033 cd137 

7 3333 b6633 b0063 d070 

SEM  061/61 300/33 006/00 

CV  307/0  760/0 160/63 

 سطح احتماد
 

 30/3  30/3  36/3 

 هاي آزمايشي است. دار بین گروهحروف ذیر متشابه در هر ستون نشان دهند تفاوت معني                     
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انرژي قابل هاي با سطح توسعه بین جیره  در دور     

هاي   و جیره0و  6هاي ذذاييجیرهتر  پايین متابولیسم

 0هاي ذذاييجیرهباالتر   انرژي قابل متابولیسمبا سطح 

  مشاهده شد. همچنین >30/3Pداري    تفاوت معني7تا 

هاي جیرهبا يکديگر و بین  3تا  6هاي ذذاييجیرهبین 

  <30/3Pداري  با همديگر نیز تفاوت معني 7تا  3ذذايي

مشاهده نشد. اين يابته با گزارشات بسیاري که مبتني 

انرژي قابل  بر کاه  خوراک مدربي با ابزاي  سطح

شاهنظري و  مطابقت دارد   متابولیسم جیره مستند است

و اسکات و  6300و نوبخت و همکاران  6303همکاران

و لیسون و  6900و جکسون و همکاران  6900همکاران 

و هارمز و  6999و گروباس و همکاران  6991همکاران 

کاه  سطح  0به اعداد جدود  توجّهبا   .0333همکاران 

وي اين کیلوکالري  0133جیره تا  بل متابولیسمانرژي قا

  بر ابزاي  خوراک <30/3Pداري  دوره تأثیر معني

توان مي  مدربي نسبت به گروه شاهد نداشت  بنابراين

جیره را تا اين میزان  انرژي قابل متابولیسمسطح 

انرژي رسد که در اذلب موارد کاه  داد. به نظر مي

خوراک   امل محدود کنندترين عمهم قابل متابولیسم

مدربي است و میزان دريابت انرژي هنگا  استفاده از 

رسد. اسکات و همکاران جیره پر انرژي به حداکثر مي

خوراک     اعال  کردند که حیوانات از جمله مرغ6900 

خورند تا يک نیاز دروني به انرژي را برورف کنند. مي

ره مدرف بايست با کاه  سطح انرژي جیمي  بنابراين

 خوراک ابزاي  يابد تا نیاز به انرژي برورف شود.

ي از لحاظ میزان خوراک گذارتخمپی  از   وي دور      

هاي جیره  بین <36/3Pداري  مدربي اختالف معني

هاي جیرهوور بین  با همديگر و همین 7تا  0ذذايي

  ر نیز مشاهده نشد. با اين حادبا يکديگ 0تا  0ذذايي

و هاي ذذايیجیرهبا ساير  6ذذايي   جیر اختالف بین

ذذايي   با جیر 3و  0هاي ذذاييجیرههمینطور بین 

هاي جیرهساير امّا شد    >36/3P  دارمعنيشاهد 

 داريمعنيذذايي شاهد تفاوت   با جیرذذايی

 36/3P> در صورتي که سطح   عبارت ديگره نداشتند. ب

کاه  يابد و کیلوکالري  0733تا  انرژي قابل متابولیسم

ابزاي  يابد  مدرف خوراک کیلوکالري 3333يا تا سطح 

توان با ميتفاوتي با سطح شاهد ندارد. اين تفاوت را 

به ابزاي  سن پرندگان و رشد دستگاه گوارش  توجّه

دستگاه تولید مثلي و آماده شدن ة آنها و نیز توسع

ين دوره ي توجیه کرد. ویور در اگذارتخمپرندگان براي 

-نیاز به انرژي را در جیره  با ابزاي  مدرف خوراک

انرژي مدرف   نمايند. بنابراينميرقیق برورف  هاي

رشد و توسعه اين امکان   رقیق در دور قابل متابولیسم

پی  از   کند که بتوانند در دورميرا براي ویور ايجاد 

با ابزاي  مدرف خوراک نیاز به انرژي را گذاري تخم

 جبران نمايند.

جيره بر ميزان  انرژي قابل متابوليسمتأثير سطح مختلف 

هططاي رشططد، توسططعه و پططيش از    افططزايش وزن در دوره

 گذاري تخم

جیره بر  انرژي قابل متابولیسمتأثیر سطوح مختلف 

هاي در دوره گذارتخمهاي میزان ابزاي  وزن نیمچه

 نشان 1در جدود گذاري تخمرشد  توسعه و پی  از 

هاي تغذيه شده با رشد جوجه  داده شده است. در دور

 انرژي قابل متابولیسماز لحاظ  ترهاي متراکمجیره

ووريکه بین ه اند  ب  ابزاي  وزن بیشتري را نشان داده

-معنيتفاوت  7تا  3هاي ذذاييجیرهبا  6ذذايي   جیر

-جیرهبین   مشاهده شد. در عین حاد  >30/3P  داري

مشاهده   <30/3P  داريمعنيتفاوت  0و 6هاي ذذايي

ذذايي شاهد   نتايج بدست آمده با جیر ةنشد. با مقايس

انرژي قابل جه گربت که رقیق کردن توان نتیمي

تغییري بر  کیلوکالري 0033جیره تا سطح  متابولیسم

ها در مقايسه با سطح انرژي روي ابزاي  وزن نیمچه

محققین قبلي مطابقت  شاهد ندارد. اين نتايج با گزارشات

لیسون و همکاران  و 6991دارد  حسین و همکاران 

تحت   ها . آنها اعال  کردند که ابزاي  وزن جوجه6991

به باشد  جیره مي انرژي قابل متابولیسمتأثیر تراکم 

تر در مقايسه با هاي با تراکم انرژي باالجیره ووريکه
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 شوند. ميسرعت رشد  موجب ابزاي   ترهاي با تراکم پايینجیره
 

هاي رشد، توسعه و پطيش از  تأثير سطو  مختلف انرژي قابل متابوليسم جيره بر ميزان افزايش وزن )گر(( در دوره -1جدول 

 گذاري تخم

هاي آزمايشي  جیره  سطح انرژي قابل متابولیسم جیره 
  کیلوکالري در کیلوگر  

 دور  رشد 
هفتگي  0-0   

 دور  توسعه
هفتگي  61-9   

گذاري دور  پی  از تخم  
هفتگي  60-67   

6 0033 031a 000a 603b 

0 0033 063ab 009b 601ab 

3 0133 060b 030b 600ab 

0 0733 067bc 033b 606ab 

 000bc 090b 607ab 0033  شاهد  0

1 0933 030c 090b 600ab 

7 3333 030c 033b 610a 

SEM  006/0  360/0  630/1  

CV  061/0  760/0  977/6  

 30/3 30/3 30/3  سطح احتماد

 هاي آزمايشي است.  دار بین گروهحروف ذیر مشابه در هر ستون نشان دهند تفاوت معني
 

-ابزاي  وزن تفاوت معنياز لحاظ توسعه   وي دور     

 يها  با ساير جیره 6ذذايي     بین جیر>30/3Pداري  

همگا  با ابزاي  انرژي  به ووريکه مشاهده شد يذذاي

ها نیز سیر صعودي داشت. اين ابزاي  وزن مرغ  جیره

  و پیکارد و 6996هاي پگوريوکن  نتايج با يابته

 گزارشمطابقت دارد.اين محققین   6999همکاران  

 قابربه وو وزن ابزاي  و بدن وزن میانگین که کردند

 انرژي قابل متابولیسم تراکم با هايهجیر در ايهلمالحظ

 همکاران و پارسونس حاد اين با .است بیشتر باالتر 

 هاي مرغ بدن وزن ابزاي  کردند که گزارش  6993 

 باشد.مي جیره پروتئین سطح ابزاي  ةدرنتیج گذارتخم

 0033هاي رقیق شده تا سطحجیرهبین   ديگر از سوي

  <30/3Pداري  شاهد تفاوت معني  کیلوکالريو جیر

شاهنظري و همکاران اين نتايج نیز با نتايج . مشاهده نشد

ها در اين دوره با ابزاي  سن جوجه  مطابقت دارد.6303 

تمايل به مدرف خوراک   و گسترش دستگاه گوارش

تر ابزاي  يابته و پايین انرژي قابل متابولیسمدر سطح 

ذذايي آنها ذلظت   پرندگاني که در جیربدين ترتیب 

انرژي کمتري منظور گرديده بود  براي جبران رشد هم 

دار ذذاي بیشتري مدرف نمودند و ذیر معنيبه وور

يي بیشتري براي مدرف مواد آهم اينکه احتماالً کار

ها با جوجه  پرورش  ي نشان دادند. در وي دورمغذّ

کنند که با ميسعي   به پتانسیل ژنتیکي خود توجّه

ابزاي  مدرف خوراک وزن خود را به حد متعارف 

برسانند. داليلي وجود دارد که در پرندگان در حاد 

است که سرعت رشد را تحت  عاملياشتها اولین   رشد

دهد. هر چه اين اشتها در حیوان بیشتر تأثیر قرار مي

بالطبع ابزاي  وزن بیشتري را هم در پي خواهد   شود

انرژي قابل ين مسئله نیز متأثر از میزان داشت که ا

باشد  اولونو و جیره و عوامل ديگري مي متابولیسم

  گزارش 6900 . جکسون و همکاران  6903اوبیونگ 

  جیره انرژي قابل متابولیسمنمودند که همگا  با کاه  
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  يابد. از وربيمیزان مدرف خوراک ابزاي  مي

دستگاه مدرف زياد ذذا  خود باعث بزرگ شدن 

شود. بدين ترتیب با حجیم شدن دستگاه گوارش مي

انرژي قابل هايي که با سطوح گوارش  در جوجه

امکان مدرف بیشتر   اندپايین تغذيه شده متابولیسم

خوراک براهم آمده است و اين امر سبب ابزاي  وزن و 

شود. نتايج بوق با در نهايت رشد جبراني مي

ن زمینه مطابقت دارد ارائه شده در همی هاي گزارش

  .6991 لیسون و همکاران 

 0يذذاي يها  بینجیره نیزگذاري تخمپی  از   در دور     

از نظر ابزاي  وزن   <30/3Pداري  اختالف معني 7تا 

شاهنظري و همکاران   اين نتايج با نتايج مشاهده نشد

 يها  اختالف بینجیره .با اين حاد  مطابقت دارد6303 

اين نتايج و    بود>30/3Pدار  معني کامالً 7و  6يذذاي

  و پیکارد و همکاران 6996هاي پگوريوکن  با يابتهنیز 

نتايج بدست آمده  ةبا مقايس . مطابقت دارد6999 

آن با گروه  ةمورد آزماي  و مقايس يذذاي يهاازجیره

در اين  انرژي قابل متابولیسممقدارتوان گفت شاهد مي

رقیق شود و کیلوکالري  0033تا سطح  توانددوره مي

  بر روي ابزاي  وزن در <30/3Pداري  تأثیر معني

 شاهد نداشته باشد. يمقايسه با جیره ذذاي

جيطره بطر    انطرژي قابطل متابوليسطم     مختلف وتأثير سط

هاي رشد، توسعه و پطيش از  ضريب تبديل غذايي در دوره

 گذاري تخم

جیره بر  متابولیسمانرژي قابل تأثیر سطوح مختلف 

هاي در دورهگذارتخمهاي ضريب تبديل ذذايي نیمچه

نشان  7در جدود گذاري تخمرشد  توسعه و پی  از 

هاي با سطوح رشد جیره  داده شده است. در دور

  7تا  0 يذذاي يهامتابولیسم باالتر  جیرهقابل انرژي 

-جیرهتر انرژي  با سطوح پايین هايدر مقايسه با جیره

بین  با اين حاد  عملکرد بهتري داشتند. 0و  6هاي ذذايي

داري گونه تفاوت معنيهیچ 7تا  3 هاي ذذاييجیره

 30/3P>و اين نتیجه با نتايج نوبخت و   مشاهده نشد

به اينکه در اين  توجّهبا .  مطابقت دارد6300همکاران  

-جیرههاي تغذيه شده باذذايینیمچهضريب تبديل دوره 

  با جیره <30/3Pداري  تفاوت معني 7تا  3 هاي ذذايي

توان سطح رشد مي  ذذايي شاهد نداشت لذا در دور

خوراک را بدون تغییر در ضريب  انرژي قابل متابولیسم

 پايین آورد.کیلوکالري  0133تا سطح ذذاييتبديل 

انرژي قابل توسعه با ابزاي  سطح   در دور     

ايي کاسته شد و از میزان ضريب تبديل ذذ متابولیسم

به   بود  >30/3Pدار  اين اختالف از نظر آماري معني

 7تا  0 هاي ذذاييجیرهبا  6ذذايي   بین جیرووريکه 

  با اين حاد  مشاهده شد. >30/3Pداري  تفاوت معني

 7تا  0هاي داري بین جِیرههیچ گونه تفاوت معني

ان مشاهده نشد  اين يابته نیز با نتايج نوبخت و همکار

حاکي از اين است  7اعداد جدود   مطابقت دارد. 6300 

جیره تا میزان  انرژي قابل متابولیسمکه کاه  سطح 

  بر ضريب <30/3Pداري  تأثیر معني کیلوکالري 0033

ذذايي شاهد ندارد.   ها نسبت به جیرتبديل ذذايي جوجه

به ساير نتايج اين آزماي   مدرف خوراک و  توجّهبا 

دار بودند  اي  وزن که از نظرآماري معنيهمچنین ابز

دار در میزان ضريب تبديل ذذايي وجود اختالف معني

مختلف قابل پی  بیني بود. با  هاي ذذاييجیرهدر میان 

ها و گسترش دستگاه گوارش تمايل ابزاي  سن جوجه

يابد و از به مدرف خوراک در پرندگان ابزاي  مي

دوره تابعي از سطح وربي هم ابزاي  وزن در وي اين 

باشد  در نتیجه میزان جیره مي انرژي قابل متابولیسم

ضريب تبديل ذذايي نیز به همین شکل تغییر خواهد 

  6991نمود  لیسون و همکاران 
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هطاي رشطد، توسطعه و پطيش از     در دورهتأثير سطو  مختلف انرژي قابل متابوليسم جيره بر ضريب تبطديل غطذايي    -1جدول 

 گذاري تخم

سطح انرژي قابل  هاي آزمايشي  جیره

 متابولیسم جیره
  کیلوکالري در کیلوگر  

 دور  رشد 
 هفتگي  0-0 

 دور  توسعه
 هفتگي  61-9 

 دور  پی  از تخمگذاري
03/0 0033 6 هفتگي  60-67  a 33/0 a 30/0 a 

0 0033 39/0 a 00/0 ab 90/0 a 

3 0133 09/0 ab 33/0 ab 00/0 ab 

0 0733 07/0 b 07/0 b 03/0 bc 

69/0 0033  شاهد  0 b 93/0 b 63/0 cd 

1 0933 60/0 b 90/0 b 00/3 cd 

7 3333 63/0 b 00/0 b 09/3 d 

SEM  306/3 667/3 000/3 

CV  697/0 307/9 66/60 

 سطح احتماد
 

 30/3 30/3 36/3 

 هاي آزمايشي است.  دار بین گروهمعنيحروف ذیر متشابه در هر ستون نشان دهند تفاوت 

 

هاي جیرهگذاري بین پی  از تخم  در وي دور     

 هاي ذذاييجیرهبا يکديگر و همینطور بین  7تا  0 ذذايي

و  1  0 هاي ذذاييجیرهبا همديگر و همچنین بین  3تا  6

از   <36/3Pداري  ذذايي شاهد تفاوت معني  با جیر 7

  با اين حادمشاهده نشد. لحاظ ضريب تبديل ذذايی

داري معني به وور 3تا  6هاي ضريب تبديل ذذايي تیمار

هاي ايال و باالتر از گروه شاهد بود و اين نتايج با يابته

در واقع در وي اين دوره   مطابقت دارد. 0360همکاران  

 0733جیره را تا سطح  انرژي قابل متابولیسمتوان مي

داري رقیق نمود بدون آنکه تغییر معنيکیلوکالري 

 36/3P>ها در   در میزان ضريب تبديل ذذايي پرنده

ذذايي شاهد ايجاد شود. نتايج بدست   مقايسه با جیر

به  توجّهآمده در مورد میزان ضريب تبديل ذذايي با 

نتايج حاصل از میزان مدرف خوراک و میزان ابزاي  

هاي قابل پی  بیني بود. دلیل استفاده از جیرهکامالًوزن 

بر اساس اين توصیف استوار است گذاري تخمپی  از 

-ها در اين سن تغییر ميکه احتیاجات ذذايي اين پرنده

اي در سوخت و ساز پرنده يابد. تغییرات قابل مالحظه

تخمدان و  ةدهد که مربوط به توسعدر اين دوره رخ مي

اساس تغییر جیره   شود که اين امرمدان ميمجراي تخ

استفاده از گذارتخمهاي باشد. در گلهدر اين دوره مي

  به منظور ايجاد ذخیرگذاري از تخمهاي پی  جیره

پرنده بتواند نیاز  به ووريکه باشد کلسیمي پرنده مي

سريع و ناگهاني به کلسیم را برورف نمايد. در وي اين 

-بديل ذذايي ابزاي  قابل مالحظهمیزان ضريب ت  دوره

هاي تغذيه شده با پرنده  زيرا وي اين دوره .يابداي مي

کمتر سعي در  انرژي قابل متابولیسمبا  هاي ذذاييجیره

خود داشته و مدرف  ايجبران کمبودهاي تغذيه

دهند و از وربي هم بدلیل خوراک خود را ابزاي  مي

صورت ه ب ابزاي  وزن  دستگاه تناسليسريع رشد 

شود  در نتیجه ضريب تبديل اي ديده نميقابل مالحظه

هاي لذا ضريب تبديل ذذايي پرندهو  ربتهذذايي باال 

هاي در مقايسه با پرندهرقیق هاي جیرهتغذيه شده با 

االتر داري بمعنيبه وورمترکمهاي جیرهتغذيه شده با 

 باشد.مي

جيطره بطر    انطرژي قابطل متابوليسطم   تأثير سطو  مختلف 

هطر کيلطوگر(   ة تغذي ةو هزينگهذار  تخمهاي عملکرد نيمچه

 پرورش ةافزايش وزن در کل دور
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جیره بر  انرژي قابل متابولیسمتأثیر سطوح مختلف 

هر کیلوگر  ة ابزاي  و هزينگذار تخمهاي عملکرد نیمچه

نشان داده  0پرورش در جدود   وزن در کل دور اضابه

 6ذذايي   مدربي بین جیرشده است. از لحاظ خوراک 

  >30/3P داري تفاوت معني هاي ذذاييجیرهبا ساير 

  6990اين نتايج با نتايج لويس و همکاران  مشاهده شد. 

  مطابقت دارد. 0330و همینطور مکنب و بورمن  

هاي جیره ذذايي شاهد با ساير  جیر ةهمچنین مقايس

 متابولیسمانرژي قابل نشان داد که کاه  سطح ذذايی

داري تأثیر معني کیلوکالري 0033جیره تا میزان 

 30/3P> .بر روي اين صفت ندارد   
 

با  0و  6هاي ذذاييجیره از نظر ابزاي  وزن بین     

    مشاهده شد>30/3Pداري  تفاوت معني 7جیره ذذايي 

  و پیکارد و 6996هاي پگوريوکن  اين نتايج با يابته

هاي جیرهلیکن بین  ت دارد. مطابق6999همکاران  

    مشاهده نشد<30/3Pداري  تفاوت معني 1تا  0ذذايي

  مطابقت 6303شاهنظري و همکاران  اين نتايج نیز با نتايج 

جیره تا  انرژي قابل متابولیسمکاه  سطح  دارد.

هر چند باعث کاه  وزن گرديد  کیلوکالري 0033میزان

  با گروه <30/3P داري ولي از نظر آماري تفاوت معني

 شاهد نداشت. 

اي دانکن  به آزمون چند دامنه توجّههمچنین با      

عملکرد يکساني از نظر ضريب  1تا  0 هاي ذذاييجیره

 هاي ذذاييجیرهتبديل ذذايي با يکديگر داشتند. همینطور 

  <36/3Pداري  نیز با يکديگر اختالف معني 7و 1

نتايج نوبخت و همکاران اين نتايج نیز با نداشتند. 

ذذايي   جیر ة.به هر حاد مقايس  مطابقت دارد6300 

نشان داد که کاه   هاي ذذاييجیرهشاهد با ساير 

 0033جیره تا میزان  انرژي قابل متابولیسمسطح 

  بر روي اين <36/3Pداري  تأثیر معني کیلوکالري

 صفت ندارد. 

ر کیلوگر  تغذيه براي ه ةبیشترين و کمترين هزين     

 3تا  6 هاي ذذاييجیرهابزاي  وزن به ترتیب مربوط به 

بود. همچنین بین جیره ذذايي  7و  1 هاي ذذاييجیرهو 

داري تفاوت معني 7و  1  0 هاي ذذاييجیرهشاهد و 

 36/3P>.از لحاظ اين صفت مشاهده نشد   

 

هر کيلوگر( افزايش  و هزينة تغذيهگذار تخمهاي ف انرژي قابل متابوليسم جيره بر عملکرد نيمچهتأثير سطو  مختل -8جدول 

 وزن )ريال( در کل دورة پرورش

سطح انرژي قابل  جیره هاي آزمايشي

 متابولیسم جیره
  کیلوکالري در کیلوگر  

 خوراک مدربي
  گر  

 ابزاي  وزن
  گر  

 هزينة تغذيه ضريب تبديل ذذايي
0003a 6633b 31/0 0033 6  رياد  a 7696c 

0 0033 0033cb 6600b 90/3 ab 7690c 

3 0133 0037cb 6610ab 70/3 ab 7390c 

0 0733 0330cb 6673ab 10/3 b 7133bc 

0030cb 6603ab 09/3 0033  شاهد  0 b 7911ab 

1 0933 0600c 6600ab 03/3 bc 0366a 

7 3333 0660c 6691a 00/3 c 0076a 

SEM  006/33 700/61  610/3 600/637  

CV  006/0 906/6  000/3 310/3  

30/3 30/3  سطح احتماد  36/3 36/3  

 دار بین گروههاي آزمايشي است.حروف ذیر متشابه در هر ستون نشاندهند تفاوت معني
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 نتيجه گيري

تحت شرايط اين آزماي  و نتیجه گیري بر اساس 

تبديل ذذايي در هر دوره مشخص شد که ضريب 

هاي رشد  در دوره قابل متابولیسم بهترين میزان انرژي

و  0033  0133به ترتیب گذاري تخمتوسعه و قبل از 

نتیجه امّاباشد  ميکالري در کیلوگر  جیره کیلو 0733

-ميپرورش نشان   گیري بر اساس نتايج در کل دور

 انرژي قابل متابولیسمبه اينکه سطوح  توجّهدهد که با 

کالري در کیلوگر  جیره از لحاظ کیلو 0133و  0033

با   <36/3P  داريمعنيضريب تبديل ذذايي تفاوت 

تغذيه براي  ةذذايي شاهد ندارند و از وربي هزين  جیر

به يک کیلوگر  ابزاي  وزن در اين دو سطح انرژي 

جیره ذذايي شاهد  تر از  پايین>36/3Pداري  معنيوور

پرورش از   در صورتیکه تما  وود دور  است بنابراين

گردد  استفاده مي انرژي قابل متابولیسميک سطح ثابت 

شود که يکي از اين دو سطح انرژي انتخاب توصیه مي

توان گردد. البته بايد مد نظر داشت که همواره نمي

ط در تما  شرايانرژي عنوان بهترين سطح ه سطحي را ب

 پیشنهاد نمود.
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