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  چکیده
-100پرنده در هر متر مربع) و سه سطح انرژي جیره غذایی (سطح توصیه شده و  16و  10منظور بررسی تأثیر دو سطح تراکم گله (به

تصادفی  ، از یک طرح کامال308ًهاي گوشتی نر نژاد راس تر از توصیه) بر عملکرد جوجه کالري انرژي قابل متابولیسم بیشتر و کمکیلو
روزگـی)، مصـرف    10تـا    0استفاده شد. طـی دروه آغـازین (   3×2پرنده در هر متر مربع) و با آرایش فاکتوریل  16و  10تکرار ( 4با 

) >05/0Pداري (طـور معنـی  پرانرژي، بـه  هاي دریافت کننده جیرهانرژي در مقایسه جوجههاي دریافت کننده جیره کمخوراك جوجه
هـاي  همراه داشت. پرنـدگان تغذیـه شـده بـا جیـره     در همین دوره، تراکم باالي گله مصرف خوراك بیشتري را به بیشتر بود. همچنین

انرژي تغذیه شده بودنـد، افـزایش وزن بیشـتري بـه ازاي هـر روز از دوره      هایی که با جیره کم استاندارد و پرانرژي در قیاس با جوجه
) افزایش وزن روزانه بـا افـزایش تـراکم    >05/0Pدار (مایش داشتند. همچنین، بهبود معنیروزگی) و نیز کل دوره آز 42تا  25پایانی (

قطعه در هر متر مربع، مشاهده شد. تقریباً در تمامی مراحل آزمایش، با افزایش سطح انرژي جیره ضـریب   16قطعه به  10پرندگان از 
داري به تغییر نرخ تراکم گلـه نشـان ندادنـد    رندگان پاسخ معنیتبدیل غذایی کاهش یافت، حال آنکه از حیث ضریب تبدیل غذایی، پ

)05/0P>طوریکـه سـطح   هاي عملکردي وجود داشـت، بـه  داري بین تراکم انرژي جیره و تراکم گله بر فراسنجه). اثرات متقابل معنی
. نتایج نشـان داد کـه تحـت شـرایط     ترین عملکرد رشد را سبب گردیدپایین انرژي جیره همراه با سطح باالي تراکم پرندگان، ضعیف

  هاي گوشتی را بهبود بخشید.، شاید بتوان بازده پرورش جوجهسطح انرژي جیرهکنترل شده محیطی، با افزایش تراکم گله و 

  عملکرد رشد -هاي گوشتیجوجه - تراکم گله -انرژي جیره کلیدي: کلمات

  مقدمه
رسد با افزایش باشد. با وجودي که به نظر میگوشتی تراکم گله در واحد سطح میهاي طیور یکی از عوامل مؤثر بر میزان بازدهی گله

هـاي تولیـد از قبیـل    هاي کاهش هزینـه تراکم گله در واحد سطح, میزان تولید افزایش خواهد یافت و این روش پرورش یکی از ابزار
ن میزان تراکم گله در واحد سطح به عوامل بسیاري مانند باشد, ولی باید توجه داشت که باال بودهزینه کارگر, سوخت و تجهیزات می

برداري, سن کشتار, سیستم آشیانه, فصل پرورش و... بستگی دارد. و بدون توجه بـه  قوانین رفاه حیوانات کشورهاي مختلف, نوع بهره
ازدهی کلـی گلـه و میـزان تولیـد     مطلوبی بر بها و مشکالت اثرات ناهاي پرورش, ممکن است به دلیل برخی از محدودیتتمام جنبه

تـوان بـه نـژاد، نـوع خـوراك، فضـاي دانخـوري و        اند که از آن جمله مینهایی داشته باشد.عوامل متعددي در تعیین تراکم طیور موثر
 اشاره نمود. هدف نهایی در پرورش جوجه گوشتی حـداکثر شـدن وزن   هاي سالن، جثه پرنده، بازده اقتصادي و غیرهآبخوري، ویژگی

ها بر حسب کیلوگرم در هر متر مربع ها در هر متر مربع است. به عبارت دیگر، حداکثر شدن تولید یا میزان وزن تولیدي جوجهجوجه
از مساحت سالن با توجه نوع و شرایط سالن هدف نهایی تولیدکنندگان است.به طوریکه بـا حـداکثر شـدن تولیـد از افـت گلـه نیـز        

فاکتور قابل پیش بینی روي مقدار مصرف غذاي مرغ هاي گوشتی محتوي انرژي جیره است. نیاز انرژي ). مهمترین 2جلوگیري شود. (
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باشد. افزایش جزئی در انرژي غیر از افزایش ذخیره چربی و کاهش جزئـی در میـزان   شامل انرژي براي نگهداري، رشد و یا تولید می
ل کاهش مصرف غذا در این جیره و در نتیجه کـاهش مصـرف پـروتئین و    کند. این امر به دلیرشد، عالئم مشخصه دیگري ایجاد نمی

مواد مغذي مورد نیاز است. با کاهش انرژي جیره به مقدار کمتر از حد نیاز جوجه هاي گوشتی، رشد و مقدار ذخیـره چربـی کـاهش    
د.هنگامیکه کاهش انرژي به حدي باشـد  یابد. به هر حال، تا زمانیکه انرژي براي نگهداري کافی باشد، عالئم دیگري ظاهر نمی شومی

یابد (پروتئین به صورت انرژي مصرف می شود)، و اگر این کـاهش انـرژي   که اعمال حیاتی بدن انجام نپذیرد، وزن حیوان کاهش می
ایی بهبود با افزایش تراکم مواد مغذي جیره، نسبت خوراك به افزایش وزن، سرعت رشد و وزن نه ). 1شود( ادامه یابد حیوان تلف می

می یابد، اما مقدار کل غذایی مصرفی کاهش می یابد که این کاهش متناسب با افزایش تراکم مواد مغذي نمی باشد در نتیجه کل انرژي 
دریافتی توسط جوجه افزایش می یابد که این وضعیت موجب ابقاء بیشتر چربی در الشه می شودعوامل جیره اي متفاوتی به مصـرف  

ند. به خصوص اگر مواد مغذي جیره کم یا بیشتر از حد نیاز پرنده باشد. با توجه به اینکه مـرغ گوشـتی بـه منظـور     خوراك تأثیرگذار
  ).7افزایش وزن انتخاب شده است. تغییرات جیره بر مصرف خوراکشان اثر کمتري نسبت به مرغ هاي تخم گذار دارد (

  هامواد و روش
پرنده  16و  10تکرار ( 4تصادفی در  ،به صورت یک طرح کامال 308یکروزه سویه راس قطعه جوجه گوشتی  312در این آزمایش از 

 12ردیـف   2متـر در  1متـر در   1واحد آزمایشی به ابعاد  24استفاده شد. در این پژوهش  3×2در هر متر مربع) و با آرایش فاکتوریل 
متر قـرار داده شـد. تیمارهـاي آزمایشـی     سانتی 30به قطر تایی ایجاد و در هر پن دو عدد آبخوري نیپلی و یک دانخوري سینی شکل 

سـطح   3ي پـرورش بـا   دوره 3ها در هر یـک از  تیمار غذایی بود. جیره 3مربع و قطعه جوجه در متر 16و  10گروه تراکمی  2شامل 
 و کمتر از توصیه  راس).کالري انرژي قابل متابولیسم بیشتر کیلو 100و شد. (سطح توصیه شده راس ها عرضه انرژي به جوجه

طـوري   UFFDAافزار جیـره نویسـی   و با استفاده از نرم 308سویا و بر اساس راهنماي راس -هاي مورد آزمایش بر پایه ذرتجیره
هـا بـه طـور آزاد بـه آب و     در طول دوره پـرورش، جوجـه  تنظیم شد که از لحاظ نسبت انرژي به سایر مواد مغذي با هم برابر باشند. 

) رکورد برداري 25-42و  11-24و  0-10مقدار خوراك مصرفی و افزایش وزن پرندگان در پایان هر دوره ( .دسترسی داشتندخوراك 
 SASافـزار   دست آمده با استفاده از نرم هاي بهانجام شد. داده Excelافزار  ها جهت انجام آنالیز با استفاده از نرم شد. مرتب کردن داده

 )P >05/0(% 5) آنالیز شدند و میانگین تیمارها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمـال  GLMمی (هاي خطی عموو روش مدل
  مقایسه شدند.
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  نتایج و بحث

سطوح انرژي جیره, تأثیر مصرف خوراك دوره آغازین تحت  )P>05/0(دار شدن ها نشان دادبا وجود معنینتایج حاصل از آنالیز داده
ي پرورش تحـت  این دوره پرورش معنی دار نبود. همچنین مصرف خوراك در دوره رشد و پایانی و کل دورهافزایش وزن روزانه در 

) مشـاهده  4اروان وهمکـاران ( ادي  ) مطابقـت دارد . 6تأثیر سطوح مختلف انرژي جیره قرار نگرفت؛ که در با نتایج مین و همکاران (
مصرف خـوراك نیـز تحـت     روزگی) نداشته است. 42تا  21خوراك (درسن کردند که کاهش انرژي جیره تأثیر معنی داري بر مصرف

تایی به ترتیب بیشترین و کمترین مصرف خوراك ثبت  16ي آغازین و پایانی پرورش در تراکم  و در دوره تأثیر تراکم گله قرار گرفت
تـایی را در دوره  16یافتـه در تـراکم   هـاي پـرورش   دار وزن جوجـه ؛ که این افزایش مصرف خوراك، افزایش معنی)P>05/0گردید (

تایی مشاهده شـد کـه البتـه    10هاي پرورش یافته در تراکم یک افزایش در مصرف خوراك جوجه )P>05/0(آغازین به همراه داشت 
ز گردید ي پرورش نیي پایانی و کل دورهها در دورهدار وزن روزانه جوجهدار نبود. سطح باالي انرژي جیره موجب افزایش معنیمعنی
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)05/0<Pداري در ضـریب تبـدیل خـوراك مشـاهده شـد      هاي پرورش همراه با افزایش انـرژي جیـره کـاهش معنـی    ). در تمام دوره
)05/0<P) داري از اثر تـراکم گلـه بـر ضـریب تبـدیل      ) نیز به این نتایج دست یافته بودند. لیکن هیچ اثر معنی3)؛ دوزییر و همکاران

دار مشاهده نکردند. بیشترین وزن زنـده را  ) نیز اثر تراکم بر ضریب تبدیل خوراك را معنی5فدس و همکاران ( خوراك گزارش نشد.
هاي تغذیه شده با سطح باالي انرژي در پایان دوره پرورش به خود اختصاص دادند؛ حال آنکه این صفت تحت تأثیر تراکم نیز جوجه

ین تراکم انرژي جیره و تراکم گله بر صفات عملکردي وجود داشت. مصـرف خـوراك در   داري بگله قرار نگرفت. اثرات متقابل معنی
تایی و تغذیه شده بـا سـطح بـاالي انـرژي و بیشـترین مصـرف        10ي آغازین معنی دار بود و کمترین مصرف خوراك در تراکم دوره

داري دیده نشد. افزایش  هاي پرورش اثر معنی دورهتایی و تغذیه شده با سطح پایین انرژي مشاهده شد. در دیگر  16خوراك در تراکم 
تایی و تغذیه شـده   16وزن روزانه در دوره رشد تحت تأثیر تراکم و انرژي جیره قرار گرفت و بیشترین افزایش وزن روزانه در تراکم 

فت و بهترین ضریب تبدیل در با سطح استاندارد انرژي جیره مشاهده گرید. ضریب تبدیل در دوره آغازین و رشد تحت تاثیر قرار نگر
تایی و تغذیه شده با سطح باالي انرژي به دست آمد. باالترین وزن زنده نیز در تراکم  10دوره پایانی و کل دوره ي پرورش در تراکم 

 تغذیه شده با سطح باالي انرژي گزارش شد. تایی و 16و  10
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The effect of different dietary energy levels and stock density on broiler performance  

Abstract 
A completely randomized design consisting of 4 replicates in a 3×2 factorial arrangement was used to evaluate the 
effect of two levels of stock density (SD: 10 and 16 birds per m2) and 3 levels of dietary energy (DE) content (one level 
based on the recommendations in the catalog and two other levels 100 kilo kcal metabolizable energy higher and lower 
than the recommended requirements) on broiler performance. During starter period (0 to 10 d of age) chicks receiving 
low- energy diet had significantly (p<0.05) higher feed intake compared to those receiving high-energy diet. At the 
same period, the higher stock density also caused more feed consumption. Birds fed with standard- and high- energy 
diets gained higher (p<0.05) body weight per day of finisher phase (25 to 42 d of age) and throughout the experiment 
when compared to their  
counterparts fed on low-energy diet. Furthermore, a significant (P<0.05) improvement was detected in daily weight gain 
by increasing stock density from 10 to 16 birds per m2. Almost at all stages of the study, feed conversion ratio (FCR) 
was reduced with increasing energy density of diets whereas, chickens showed no remarkable response to varying stock 
density in terms of FCR (p>0.05). There were some significant SD×DE interactions so that the lowest DE with the 
highest SD led to the poorest growth performance. These findings indicate that under controlled environmental 
conditions, broiler production efficiency could be enhanced by concomitant increment in stock density and dietary 
energy value. 
 
KEYWORDS: Dietary energy- stock density- broiler chickens - growth performance 
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