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   کیلو گرم2دان بر عملکرد جوجه هاي گوشتی با وزن بیشتر از  دان ومیان  پیش هايح انرژي و زمان تعویض جیرهواثر سط

شهریار مقصودلو
1

 و ابوالقاسم گلیان
2

  

  استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس:  به ترتیب2و1

   کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد استاد گروه علوم دامی، دانشکده

  چکیده

متابولیسم و  سطح انرژي قابل3 ( 3× 3 با ترتیب فاکتوریل  و کامال تصادفیبه صورت قطعه جوجه خروس یکروزه 450 آزمایشی با 

ح انرژي از سه سط. انجام شد روزگی، 55 تا 1  سناز جوجه  قطعه اي10 تکرار درپنج)  زمان تعویض جیره پیش دان با میان دان3

جیره هاي پیشدان و میاندان در . در سراسر دوره پرورش استفاده شد)  کیلوکالري در کیلوگرم3200 و 3000، 2800(قابل متابولیسم 

 روزگی به صورت آزاد در اختیار جوجه ها 42 روزگی تعویض گردیدند و بعد از این تعویض جیره میاندان تا 26 و 21، 16سنین 

  . روزگی به صورت آزاد دریافت کردند55 تا 42جیره پسدان را از جوجه ها . قرار گرفت

ضریب تبدیل با کاهش سطح انرژي به طور معنی .  روزگی تاثیر معنی دار نداشت55 و 49 سطح انرژي دوره پرورش بر وزن بدن در 

). > p 05/0(نی دار افزایش نشان داد دار افزایش یافت اما ضریب تبدیل انرژي به اضافه وزن با افزایش سطح انرژي جیره به طور مع

  روزگی55-1 و49-1در ضریب تبدیل و ضریب تبدیل انرژي به اضافه وزن زمان تعویض جیره پیشدان و میاندان بروزن نهایی بدن،

 کالري قابل  کیلو2800( کیلو گرم استفاده از سطح پایین تر انرژي 2براي پرورش جوجه ها با وزن بیشتر از . تاثیر معنی دار نداشت

ممکن است براي مرغدار داراي مزیت )  روزگی16حدود سن (و تعویض زودتر جیره پیش دان با میان دان ) متابولیسم در کیلو گرم

  .باشدبیشتري اقتصادي 

  وزن بدن  ، انرژي قابل متابولیسم، میاندان، پیشدان، زمان تعویض، جوجه گوشتی:واژه هاي کلیدي

  مقدمه

 زمان مناسب   انتخاب سطح مناسب انرژي جیره و پروتئین جیره کاهش می یابد، انرژي ونه خوراك با کاهش سطح از آنجائی که هزی

روشی که در حال حاضر تغذیه دا نها براي فرموالسیون جیره ها از آن استفاده می . تعویض جیره ها، اهمیت اقتصادي پیدا خواهد کرد

توصیه هاي این جداول به صورت عمومی بیان شده اند بنابراین  براي تغذیه ). 6و2 (کنند، متکی بر جداول احتیاجات غذایی است

 به طوریکه انجمن ملی تحقیقات. ، ممکن است بهینه نباشند وبا وزن هاي گوناگونجوجه ها با اهداف پرورشی مختلف

)1994NRC,( جیره پیشدان جیره پیشنهاد نموده است که کیلوکالري بر کیلوگرم 3200با در نظر گرفتن انرژي متابولیسمی در حدود 

 درحالیکه با وجود اختالفات ژنوتیپی بین سویه هاي مختلف . روزگی، در اختیار جوجه ها قرار گیرد42 روزگی و میاندان تا 21تا 

ایط هر و تنوع قیمت اجزائ خوراکی وهمچنین شرایط مختلف پرورشی ممکن است این توصیه ها آنچنان با شر) 4(جوجه گوشتی 

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطح انرژي دوره پرورش و زمان تعویض جیره هاي پیشدان و میاندان . منطقه و اقلیم سازگار نباشد

  .بر عملکرد جوجه هاي گوشتی انجام گرفته است 

  مواد و روش ها

 کیلوکالري انرژي  قابل 3200 و 3000 ،2800( رژیم غذایی شامل سه سطح انرژي 9 روزگی با  55 تا 1گوشتی از سن نرجوجه هاي 

بعد از تعویض جیره . تغذیه شدند)  روزگی26 و  21 ،16(و سه زمان تعویض جیره پیشدان و میاندان ) متابولیسم در کیلو گرم

). 1جدول ( ند روزگی با جیره پسدان تغذیه شد55 تا 42جوجه ها از .  روزگی در اختیار جوجه ها قرار گرفت42پیشدان، میاندان تا 

آزمایش به صورت فاکتوریل ). 6(تنظیم گشت) ,1994NRC(نسبت انرژي به مواد مغذي ضروري در تمام جیره ها مطابق با توصیه 
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از .  تکرار به اجرا در آمد5در قالب طرح کامال تصادفی با )  زمان تعویض جیره پیش دان و میان دان 3 سطح انرژي جیره و 3 (33

 قطعه جوجه 10جوجه ها در بستر پرورش یافتند و در هر تکرار از . یکروزه سویه آرین استفاده شد خروس  جوجه قطعه450تعداد 

ضریب تبدیل خوراك به .  روزگی وزن کشی شدند و میزان مصرف خوراك آنها تعیین گردید55 و 49 جوجه ها در سن .استفاده شد

داده ها .  روزگی براي هر واحد آزمایشی محاسبه گشت55- 1 و 49-1صله سنیاضافه وزن و ضریب تبدیل انرژي به اضافه وزن در فا

. مورد تجزیه آماري قرار گرفت) SAS ) 9 نرم افزار آماريGLM در قالب طرح کامال تصادفی توسط رویه 33به صورت فاکتوریل 

  .  استفاده شدیسه میانگین ها  براي مقا آزمون چند دامنه اي دانکندر صورت معنی دار شدن اختالف بین تیمار ها، از

   جیره هاي مورد آزمایشتجزیه 1جدول 

  مرحله رشد  پسدان  میاندان  پیشدان

1  2  3  1  2  3  1  2  3  

  kcal/kg(  3200  3000  2800  3200  3000  2800  3200  3000  2800(انرژي قابل متابولیسم 

  75/15  87/16  18  50/17  75/18  20  12/20  56/21  23  (% )پروتئین خام 

  59/0  59/0  63/0  63/0  67/0  72/0  78/0  83/0  90/0  (% )سیستئین+ تیونین م

  82/0  87/0  97/0  88/0  99/0  03/1  07/1  20/1  34/1  (% )لیزین 

  

  نتایج و بحث

 و) 11(این نتیجه در توافق با نتایج والدروپ و همکاران .  روزگی نداشت55 و 49 انرژي جیره اثر معنی داري بر وزن بدن در سنین 

این نتیجه در توافق با ). > p 05/0( با افزایش سطح انرژي جیره ضریب تبدیل خوراك کاهش یافت. است) 1(کمبپل و همکاران 

معموال جیره هاي با سطح انرژي کمتر باعث می شوند که جوجه ها براي رفع احتبیاجات خود به ) . 8 و7( گزارشات متعدد می باشد

ضریب تبدیل .  بیشتري خوراك مصرف کنند و بنابراین ضریب تبدیل خوراك افزایش خواهد یافتانرژي و مواد مغذي دیگر، مقدار

بطوریکه با افزایش سطح انرژي جیره، ضریب ) > 01/0p (انرژي به اضافه وزن با افزایش سطح انرژي جیره، افزایش معنی داري یافت

زمان . است ) 5(و لیسون و همکاران ) 10(ا نتایج سامرز و لیسون این نتیجه در توافق ب. تبدیل انرژي به اضافه وزن افزایش یافت

این نتیجه در توافق با نتایج گزارشات .  معنی دار نداشتاثر ، روزگی55 و 49تعویض جیره پیشدان و میاندان بر وزن بدن در سنین 

فاده از جیره پیشدان نسبت به جیره هاي کم در حالیکه محققان دیگر گزارش کرده اند با افزایش زمان است). 12و11(منتشر شده است 

زمان تعویض جیره پیشدان و میاندان اثر معنی داري بر ضریب تبدیل . )3(تراکم تر میاندان و پسدان، وزن بدن افزایش یافته است 

و واتکینز و همکاران ) 11(این نتیجه در توافق با نتایج والدروپ و همکاران .  روزگی نداشت55-1 و49- 1خوراك در فواصل سنی

 55-1 و 49-1زمان تعویض جیره پیشدان و میاندان اثر معنی داري بر ضریب تبدیل انرژي به اضافه وزن در فواصل سنی . است) 12(

  . نتایج مشابهی را گزارش کردندنیز) 12(و واتکینز و همکاران ) 11(والدروپ وهمکاران ). 2جدول (روزگی نداشت 

 کیلو گرم، تعویض پیش دان و میان دان در زمانهاي 2آزمایش براي پرورش جوجه هاي گوشتی با وزن بیشتر از با توجه به نتایج 

ممکن است مزیت )  کیلوکالري در کیلوگرم2800(و استفاده از سطوح پایینتر انرژي قابل متابولیسم )  روزگی16حدود (زودتر

   .اقتصادي بیشتري را براي مرغدار فراهم نماید
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اثر سطح انرژي جیره و زمان تعویض پیشدان و میاندان بر مصرف خوراك ، وزن بدن ، ضریب تبدیل خوراك و ضریب تبدیل  : 2ول جد

انرژي در دوره هاي مختلف پرورش

  )kcal/kg(ضریب تبدیل انرژي  ضریب تبدیل خوراك  )گرم(وزن بدن 

  )روز(سن پرنده 

ــاي  ــار هــ تیمــ

  خوراکی

49  55  1-49  1-55  1-49  1-55  

  )kcal ME/kg(سطح انرژي جیره 

2800  a
7/2175  

a
6/2504  

a
29/2  

a
 46/2  

c
 22/6  

c 
57/6  

3000  .a 
/2131  

a
 9/2529  

ab
 19/2  

b
 28/2  

b
 51/6  

b
 73/6  

3200  
a

8/2192  

a
 2/2585  

b
 15/2  

b
 27/2  

a
 75/6  

a
 01/7  

  )روز(زمان تعویض پیش دان با میان دان 

16  
a

 4/2129  

a
 9/2527  

a
 22/2  

a
 36/2  

a
 57/6  

a
 81/6  

21  
a

 7/2161  

a
 7/2527  

a
 21/2  

a
 33/2  

a
 48/6  

a
  76/6  

26  a
 4/2208  

a
 1/2564  

a
 20/2  

a
 33/2  

a
 43/6  

a
 74/6  

  056/0  065/0  046/0  035/0  5/28  6/23  خطاي معیار

  .در هر ستون، اعدادي که داراي حروف متفاوت هستند داراي اختالف معنی دار می باشند

  

  

  

  

  

Effect of Dietary Energy Levels and Times of Change From Starter to Grower Diets on 
Performance of Broilers Weighted More Than 2 Kg
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Abstract
An experiment was conducted with 450 male broiler chickens in a completely randomized design with 3×3
(3 levels of dietary metabolizable energy×3 changing time of starter to grower diets) arrangement with 5
replicates of 10 chickens per each replicate. Three levels of diet energy (2800, 3000 and 3200 Kcal ME / Kg) 
were used from 1 to the end of experimental period. Starter and grower diet were changed at 16, 21 and 26
days of age, grower diet was fed  up to 42 days of age then broilers were received finisher diet from 42 to 55
days of age by adlibitum. The effect of diet energy on body weight at 49 and 55 days of age was not 
significant. Feed conversion ratio significantly increased and energy conversion significantly decreased by 
decreasing dietary metabolizable energy level (p <0.05). Changing time from starter to grower diet did not 
show any significant effect on final body weight as well as feed and energy conversion ratios to body weight 
gain at 1-49 and 1-55 days of age. For producing of broiler chickens weighted more than 2 kg, using of lower 
level of dietary metabolizable energy (2800 kcal/kg) and sooner changing time of starter to grower diet may 
serve more economic benefit for broiler producer.

Key words: broiler chickens, changing time, starter, grower, metabolizable energy, body weight
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