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 چکیده

های گوشتی این های عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجهشاخصبه منظور بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی بر 

تیمار )تراکم  0در قالب طرح بلوک کامالً تصادفی  033قطعه جوجه خروس سویه کاب  333آزمایش با استفاده از تعداد 

 6( با 033درصد توصیه راهنمای پرورش کاب  0/72و  3/70، 0/79، 3/133، 0/132انرژی و مواد مغذی جیره برابر با سطوح 

روزگی تحت شرایط یکسان پرورش یافته و سپس به مدت  22قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. پرندگان تا سن  13تکرار و 

پایانی بر میزان مصرف  های آزمایشی تغذیه شدند. اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیرهروزگی( با جیره 23-26روز ) 22

(. با کاهش سطح تراکم مواد مغذی جیره <30/3Pگرم افزایش وزن معنی دار نشد )کیلو و هزینه خوراک به ازای یک  خوراک

روزگی، رشد روزانه، انرژی و پروتئین دریافتی در طول دوره پایانی، شاخص زیست اقتصادی به طور خطی و  26پایانی، وزن 

ش نشان داد؛ در دوره پایانی پرورش (. نتایج این آزمای>331/3Pدار کاهش و ضریب تبدیل غذایی افزایش یافت )معنی

های رقیق های گوشتی میزان مصرف خوراک تابع تراکم انرژی و مواد مغذی جیره نیست، در صورت تغذیه با جیرهجوجه

  شود.احتیاجات انرژی و مواد مغذی پرنده تامین نشده و باعث کاهش عملکرد تولیدی و اقتصادی می

 .جوجه های گوشتی، جیره پایانی، عملکردتراکم مواد مغذی، کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

های گوشتی دارد، ای است که تاثیر قابل توجهی بر رشد و سالمت جوجهتراکم مواد مغذی جیره غذایی یکی از عوامل تغذیه

نشان داده  .(Brickett et al., 2007)دهد این موضوع به نوبه خود اقتصاد تولید جوجه های گوشتی را نیز تحت تاثیر قرار می

 ,Golian  & Maurice)کنند های گوشتی میزان خوراک مصرفی خود را با توجه به احتیاجات انرژی تنظیم میشده که جوجه

1992; Leeson et al., 1993; Plavnik et al., 1997; Kamran et al., 2008) در مقابل با نتایج محققین فوق گزارش تحقیقات .

کنند و تا توانند میزان مصرف خوراک خود را باسطح انرژی جیره تنظیم های گوشتی نمیانجام شده نشان داده است که جوجه

 & Newcombe & Summers, 1985; Leeson et al., 1996; Sahraei)کنند حد سیری فیزیکی خوراک مصرف می

Shariatmadari, 2007)های عملکرد رشد، کیفیت الشه . تغییر تراکم مواد مغذی جیره مصرفی بر شاخص(Jones & 

Wiseman, 1985) بروز اختالالت متابولیکی ،(Scott, 2002) و بروز عاضه لنگش (Julian, 1998;Kestin et al., 1999)  موثر

های باال ممکن است بر روی شود ولی رقتاست. کاهش تراکم مواد مغذی جیره باعث افزایش میزان مصرف خوراک می

های گوشتی . گزارش شده است که با تغذیه جیره های متراکم رشد جوجه(Nielsen, 2004)میزان رشد اثر منفی داشته باشد 
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. بنابراین به منظور بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی بر (Scott, 2002)یابد روزگی بهبود می 30در سن  راینی 

  های گوشتی این آزمایش انجام شد.های عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجهشاخص

 

 هامواد و روش

موسسه  نیترکینزداز  033قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه تجاری کاب  223برای انجام این آزمایش تعداد 

در سن . تغذیه و پرورش یافتند یکسانروزگی تحت شرایط  22سن ها تا کشی به محل انجام آزمایش تهیه شد. جوجهجوجه

به طور تصادفی قطعه پرنده  333های پرورش یافته تعداد ن جوجهروزگی با حذف پرندگان کم وزن و یا سنگین وزن از بی 23

 8/607 ±07/11میانگین وزن پرندگان در شروع آزمایش  شدند.تقسیم ای با میانگین وزنی یکنواخت قطعه 13قفس  33 بین

ه روش طیف بینی مادون های مصرفی بو کنجاله سویا( مورد استفاده در تنظیم جیره ذرتگرم بود. ترکیب شیمیایی اقالم پایه )

بر اساس حداقل احتیاجات توصیه شده  UFFDAها با استفاده از نرم افزار ( تعیین شد. تنظیم جیرهNIRقرمز نزدیک انعکاسی)

و ترکیب شیمیایی اقالم  (Cobb-Vantress, 2016)روزگی  23-26و  11-22، 1-13های سنی برای دوره 033راهنمای کاب 

 انجام شد.  NIRش خوراکی حاصل از آزمای

قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی  13تکرار و  6تیمار،  0آزمایش در قالب طرح بلوک کامالً تصادفی با 

( 033درصد توصیه راهنمای پرورش کاب  0/72و   70، 0/79، 133، 0/132د مغذی جیره پایانی )سطح تراکم موا 0شامل 

روزگی به صورت  26و  23های هر واحد آزمایشی در سنین روزگی انجام شد. جوجه 23-26بودند. ازمایش در دوره سنی 

کشی به ساعت قبل از وزن 2گوارش خطای حاصل از وزن محتویات دستگاه  حداقل کردنگروهی توزین شدند. به منظور 

شد. رشد به صورت میزان افزایش وزن روزانه به ازای هر قطعه پرنده در طول دوره آزمایش محاسبه ها گرسنگی داده جوجه

 شد. میزان مصرف خوراک هر پن از کسر میزان خوراک باقی مانده در پایان دوره از مجموع خوراک عرضه شده در طول دوره

گرم شد. هزینه خوراک به ازای یک کیلود. ضریب تبدیل غذایی از تقسیم کل خوراک مصرفی بر رشد محاسبه محاسبه ش

افزایش وزن از ضرب قیمت خوراک در ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. میزان انرژی و پروتئین مصرفی هر قطعه پرنده در 

های آزمایشی محاسبه شد. زان انرژی و یا پروتئین جیرهطول دوره پایانی با ضرب میزان خوراک مصرفی در طول دوره بر می

به دست آمده از آزمایش با استفاده از های . داده(Santos et al., 2008)شاخص زیست اقتصادی طبق فرمول زیر محاسبه شد 

. آنالیز (SAS, 2003) آماری قرار گرفتند یمورد تجزیه GLMمدل عمومی خطی  یو رویه SAS, 9.1افزار آماری  نرم

 .(Steel et al., 1997)اهدات انجام شد رگرسیون خطی و توان دوم اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره برای کلیه مش

 

شاخص زیست اقتصادی = افزایش وزن − (قیمت محصول)/(قیمت جیره)) ×  )میزان مصرف خوراک

 

 نتایج و بحث

های عملکرد تولیدی و اقتصادی نتایج مربوط به اثر سطوح مختلف تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی بر شاخص

گزارش شده است. اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی بر میزان مصرف خوراک  1های گوشتی در جدول جوجه

کاهش تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی میزان انرژی و پروتئین دریافتی در کل دوره پایانی (. با <30/3Pدار نبود )معنی

مطابقت دارد. از این آزمایش با گزارش سایر محققین  ه(. نتایج بدست آمد>331/3Pبه طور خطی و معنی دار کاهش یافت )

دستگاه  های گوشتی تا حد پر شدنو لذا جوجه خوراک مصرفی استمیزان محدود کننده اصلی حجم دستگاه گوارش عامل 
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 & Newcombe & Summers, 1985; Lesson et al., 1996; Sahraei)توانند خوراک مصرف کنند )سیری فیزیکی( می گوارش راینی 

Shariatmadari, 2007) .به دلیل محدودیت حجم دستگاه گوارش های رقیق های گوشتی با جیرهرت تغذیه جوجهدر صو

 ,.Griffiths et al., 1977, Jackson et al)پرنده قادر به تامین احتیاجات انرژی و مواد مغذی از طریق افزایش خوراک نیست 

1982).  

 

 .روزگی 33-66 های گوشتیجوجههای عملکردی شاخصبر پایانی جیره تراکم انرژی و مواد مغذی اثر  -5جدول 
Table 1- Effects of finisher diet nutrient density levels on growth performance of male broiler chickens 23-

46d of age. 

تراکم مواد مغذی 

 Nutrient جیره

Density 

(ND) 

 

 خوراک

 مصرفی

Feed 

intake 

انرژی 

 مصرفی

Energy 

intake 

پروتئین 

 مصرفی

Protein 

 intake 

 26وزن در 

 روزگی 

Weight at 

46d 

 رشد

Gain 

هزینه 

 خوراک

Feed cost 

ضریب تبدیل 

 خوراک

Feed 

conversion 

ratio 

شاخص 

 اقتصادی

Bio-

economic 

index 

 g/b/d Kcal/b g/b g/b g/b/d 10Rial/kg g/g  

102.5  143.35 a10935 a656 a2810 a90.03 2024.2 c1.60 a56.34 

100.0  143.80 ab10699 ab642 ab2716 ab85.93 2046.7 c1.68 a53.40 

97.5  144.13 bc10456 bc627 ab2738 ab87.11 1945.4 bc1.66 a55.77 

95.0  144.42 cd10205 cd613 bc2627 bc82.07 1985.3 b1.76 ab51.94 

92.5  145.79 d10032 d602 c2507 c77.06 2048.0 a1.90 b47.93 

SEM  1.31 121.75 5.73 41.7 1.73 39.27 0.03 1.64 

P-Value  0.74 0.01 0.01 0.01 0.01 0.31 0.01 0.01 

response, p valueNutrient density  

Linear  0.29 0.001 0.001 0.001 0.001 0.17 0.001 0.001 

Quadratic  0.77 0.79 0.81 0.28 0.27 0.16 0.09 0.21 

CV  2.74 2.75 2.74 4.09 4.53 4.96 5.02 7.94 

R2  0.04 0.59 0.59 0.48 0.50 0.07 0.61 0.32 

 (.>30/3Pدار است )که دارای حروف غیر مشابه هستند اختالف معنیستون  های هرمیانگین

a,..b Values with different superscripts within a column for each effect are significantly different (p<.05). 

 

های رقیق در افزایش میزان خوراک مصرفی خود به منظور تامین احتیاجات انرژی و وانای پرندگان تغذیه شده با جیرهعدم ت

اقتصادی شد. به طوری که با کاهش تراکم انرژی و های عملکرد تولیدی و دار شاخصمواد مغذی باعث نامطلوب شدن معنی

روزگی و رشد در دوره پایانی به طور خطی و معنی دار کاهش و ضریب  26های پایانی میانگین وزن در سن مواد مغذی جیره

غذی باال در های پایانی با تراکم انرژی و مواد م(. اگر چه جیره>331/3Pتبدیل غذایی به طور خطی و معنی دار افزایش یافت )

های متراکم های عملکرد تولیدی در پرندگان تغذیه شده با جیرهتر گرانتر بودند ولی با بهبود شاخصهای رقیقمقایسه با جیره

دار نشد ها جبران و هزینه خوراک به ازای یک کیلو گرم تولید بین تیمارهای مختلف آزمایشی معنیهزینه باالتر این نوع جیره

(30/3P>به ط ) وری که شاخص زیست اقتصادی با افزایش تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی به طور خطی و معنی دار

-های عملکرد تولیدی بین پرندگان تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی مشاهده می(. با مقایسه شاخص>331/3Pافزایش یافت )

درصد تراکم انرژی و مواد مغذی اختالفات  0/132و  133، 0/79های مورد ارزیابی بین تیمارهای شود در تمامی شاخص

دار افت معنیجیره باعث درصد( تراکم انرژی و مواد مغذی  0/72و  70تیمارهای تر )دار نیست ولی سطوح رقیقمعنی

  های عملکرد تولیدی و اقتصادی شد.شاخص
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Abstract  

The objectives of this study were to evaluate the effects of feeding different energy and nutrient dense finisher 

diet on growth and economic performance of broiler chickens. Three hundred 23d old Cobb-500 meal chicks 

were allocated to five treatments randomized complete block design with 6 replicates and 10 birds each. The 

experimental diets formulated to contain 92.5, 95.0, 97.5, 100.0, and 102.5% of the energy and nutrient 

recommendations stated in the 2016 Cobb-500 Commercial Management Guide. The birds under the equal 

condition reared until 22d of age and then fed with dietary treatment for 24d (23-46 d of age). Feed intake and 

feed cost per kg production showed non-significant linear and quadratic responses to decreasing dietary energy 

and nutrient density (P>0.05). During the finisher period, significantly decreasing linear response to decreasing 

dietary energy and nutrient density was seen in mean live body weight at 46d of age, average daily gain, energy 

and protein intake, bio-economic index and significantly increasing linear response was seen in feed conversion 

ratio (P<0.001). The current study indicates; in the broiler chickens feed intake not follow of dietary energy and 

nutrient density and that diet dilution would result in reduced energy and protein intake and decrease growth and 

economic performance. 

Keyword:  Broiler Chickens, Finisher Diet, Nutrient Density, Growth Performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


