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 یدهچک

قطعه  363با استفاده از  یشیآزما ،مرغان تخمگذارتولیدی عملکرد  تراکم انرژی و مواد مغذی جیره براثر  یبررس منظور به
 تکررار  شش تیمار، 5 با یتصادف کامل بلوکطرح  یکقالب  در یهفتگ 26-33در سن  "W-36 ینال های" یهسو تخمگذارمرغ 
و  66، 133، 131، 131سطح تراکم مرواد مغرذی جیرره      5ای شامل تیمارهای تغذیه. شد انجامقطعه پرنده در هر تکرار  12و 
( بود. اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر میراان  "W-36های الین "درصد توصیه راهنمای پرورش مرغ تخمگذار سویه  62

هفتگی و کل دوره آزمرایش   31-33 هفتگی معنی داری نبود، اما در دوره سنی 33-33و  26-26مصرف خوراک در دوره سنی 
دار افراایش یافر . در دوره سرنی    هفتگی با کاهش تراکم انرژی و مواد مغذی جیره میاان مصرف خوراک به طور معنی 33-26
هفتگی( با کاهش تراکم انرژی و مواد مغذی جیره میاان گرم تخم مررغ   26-33هفتگی و کل دوره آزمایش   33-33و  26-26

هفتگری اثرر    31-33معنی دار کاهش و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی دار افاایش یاف ، ولی در دوره سنی  تولیدی به طور
هرای  جیرره از  اسرتفاده حاضرر   یر  تحق یجاساس نتا تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر گرم تخم مرغ تولیدی معنی دار نبود. بر

تر باعث آسریب بره عملکررد    های رقی قی بوده و استفاده از جیرهدرصد توصیه راهنمای پرورش منط 66رقی  حداکثر تا سطح 
 شود.تولیدی مرغان تخمگذار در فاز اول تولید می

 

 تراکم انرژی و مواد مغذی، عملکرد، مرغان تخمگذار کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1
رانتر هستند به همین دلیل پرورش های رقی  معموالً گهای با سطح تراکم انرژی و مواد مغذی باال در مقایسه با جیرهجیره

نترایج تحقیقران نشران داده اسر  کره      دهنرد.  تر تمایل نشران مری  های رقی دهندگان مرغان تخمگذار به تهیه و مصرف جیره

درصورن استفاده از جیره های رقی  مرغان تخمگذار به منظور تامین احتیاجان انرژی و مواد مغذی خود میاان مصرف خوراک 

 ,Harms, Russel, & Sloan, 2000; Leeson, Summers, & Caston, 2001; G.  Wu, Bryant دهرردیرا افرراایش مرر
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Gunawardana, & Roland, 2007; G. Wu, Bryant, Voitle, & Roland, 2005)  در مقابل تئوری فوق نتایج برخی تحقیقران .

های با تراکم انرژی و مواد مغذی پایین قادر نیستند مطاب  برا ضرریب   ن تخمگذار تغذیه شده با جیرهحاکی از آن اس  که مرغا

های کم تراکم کاهش تراکم انرژی و مواد مغذی جیره میاان مصرف خوراک خود را افاایش دهند و لذا در صورن تغذیه با جیره

. زیرا، فرآیند بهبود توانایی (Jalal, Scheideler, & Pierson, 2007; Morris, 1968 امکان عدم تامین احتیاجان بدن وجود دارد 

ژنتیکی مرغان تخمگذار کنونی در راستای افاایش تولید تخم مرغ و راندمان تبدبل غذایی، منجر بره کراهش توانرایی پرنرده در     

تروان  . بنابراین اگرچه جیره های رقی  به ظراهر ارزانترر هسرتند ولری نمری     (dePersio et al., 2015 مصرف خوراک شده اس  

مطمئن شده که پرنده بتواند احتیاجان مغذی خود را به منظور حفظ عملکرد تولید در حد بهینه برا افراایش مصررف خروراک     

هاینه جیره به ظاهر گران اس  ولری افراایش رانردمان    تنظیم نماید، به طوری که در صورن تغذیه با جیره های متراکم اگرچه 

. به منظور بررسری اثرر   (Leeson & Summers, 2009 تواند هاینه حاصل از افاایش قیم  جیره را جبران نماید تولید پرنده می

 هفتگی این آزمایش انجام شد.      26-33های عملکرد تولید در دوره پس از پیک تولید تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر شاخص

 

 . مواد و روشها2
درصد، شرایط ظاهری سرالم   62گذاری هفته، میاان تخم 26، سن "W-36های الین"از گله تجاری سویه قطعه مرغ  363

االمکان یکنواخ  انتخاب شدند. هر دو قفس مجاور هم یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شد. دانخوری و محرل اسرتقرار   و حتی

ای که خوراک و تخم مرغ تولیدی هر واحد برا  شدند به گونه هایی از هم جداتخم مرغ مربوط به هر واحد آزمایشی بوسیله حایل

ای( برا وزن  قطعره  12واحد آزمایشی مجاور مخلوط نگردد. پرندگان انتخاب شده به طرور تصرادفی برین واحردهای آزمایشری       

 یی همره در طول آزمایش، شرایط محیطی بررا گرم بود.  1163 ±53گروهی یکسان تقسیم شدند. میانگین وزن زنده پرندگان 

 16. برنامره نروری   دسترسری داشرتند   خروراک ها به صورن آزاد به آب آشرامیدنی و  گروههای آزمایشی یکسان بود. تمامی مرغ

 ساع  خاموشی در شبانه روز اعمال شد. 1ساع  روشنایی و 

م شد. تیمارهای آزمایشی قطعه پرنده در هر تکرار انجا 12تکرار و  6تیمار،  5آزمایش در قالب طرح بلوک کامالً تصادفی با 

هرای  "درصد توصیه راهنمای پرورش مرغ تخمگذار سرویه   62و  66، 133، 131، 131سطح تراکم مواد مغذی جیره   5شامل 

  UFFDAنویسری جیره افاار رمهای آزمایشی بر مبنای ذرن و سویا، با استفاده از نیره. ج(Hy-Line, 2016 بودند  "W-36الین 

طرول دوره   .هفتگی به صرورن تغذیره آزاد در دسرترس پرنردگان قررار گرفر        31تا  23های آزمایشی از سن شد. جیرهتنظیم 

 هفتگی( رکورد برداری بود. 31-33و  33-33، 26-26ای  هفته 1هفته دوره عادن پذیری و سه دوره  2آزمایش شامل 

در طول دوره آزمایش میاان تولید تخم مرغ در هر واحد آزمایشی به صرورن روزانره  تعرداد و وزن( رکرورد بررداری شرد.       

و  31-33، 33-33، 26-26ای تخم مرغ  روز /پرنده / گرم( برای مراحرل سرنی   متوسط درصد تخمگذاری  درصد( و تولید توده

اسبه شد. میاان خوراک مصرفی هر واحد آزمایشی در مراحل سنی فروق رکرورد و پرس از تصرحیح تلفران      هفتگی مح 33-26

میاان خوراک مصرفی  روز /پرنده / گرم( محاسبه شد. ضریب تبدیل غذایی هر واحد آزمایشی در مراحل سنی فروق از تقسریم   

 خوراک مصرفی به تخم مرغ تولیدی محاسبه شد.
 

 . نتايج و بحث3
گرذاری  برر حسرب مررغ     ای تخم مرغ  روز /پرنده/گرم(، درصد تخمهای عملکرد تولیدی شامل تولید تودهن شاخصمیانگی

روز(، مصرف خوراک  روز /پرنده/گرم( و ضریب تبدیل غذایی  گرم تخم مررغ تولیردی/گرم مصررف خروراک( در مراحرل سرنی        

 . اثر تراکم انرژی و مواد مغذی بر درصد تخمگرذاری  گاارش شده اس 1هفتگی در جدول  26-33و  33-31، 33-33، 26-26

( گرم تخم مررغ  >35/3Pداری  (. کاهش تراکم انرژی و مواد مغذی جیره مصرفی باعث کاهش معنی<35/3Pمعنی داری نبود  

هفتگری( شرد    26-33و کرل دوره آزمرایش     33-33و  26-26تولیدی و افاایش معنی دار ضریب تبدیل غذایی در دوره سنی 

هفتگری تحر     33-33و  26-26هفتگی اثر معنی دار نداش . میاان مصرفی خوراک در دوره سنی  31-33ولی در دوره سنی 



 

هفتگری در پرنردگان    31-33تاثیر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره آزمایشی واقع نشد ولی با افاایش سن مرغان در دوره سنی 

 ر معنی دار افاایش یاف .  تغذیه شده با جیره های رقی  خوراک مصرفی به طو

 هفتگی 26-37 سنیعملکردی تولیدی مرغان تخمگذار در دوره بر جیره تراکم انرژی و مواد مغذی اثر  1جدول 
Table 1.Effect of dietary energy and nutrient density on production performance of laying hens at the 26-37wk 

of age1 

Treatment2  26 to 29wk3 30 to 33wk3 34 to 37wk3 26 to 37wk3 

  Hen-day egg production (%) 

92%  93.57 88.82 89.67 90.69 

96%  94.42 89.62 88.13 90.72 

100%  93.68 90.20 89.63 91.17 

104%  95.20 89.97 87.99 91.05 

108%  95.42 89.56 89.58 91.52 

Pooled SEM  0.65 0.68 1.48 0.71 

P-value  ns ns ns Ns 

  Hen-day egg mass (grams egg per hen per day) 

92%  54.90b 52.89b 54.38 54.06b 

96%  56.14ab 53.96ab 53.95 54.68b 

100%  54.96b 53.48ab 54.79 54.41b 

104%  56.68ab 54.69ab 54.59 55.32ab 

108%  59.49a 55.02a 55.73 56.75a 

Pooled SEM  1.09 0.63 0.65 0.52 

P-value  * * ns ** 

  Feed intake (g/hen/day) 

92%  93.90 95.64 115.54a 101.69a 

96%  93.70 95.54 112.21b 100.49ab 

100%  93.50 95.45 108.88b 99.28b 

104%  92.80 94.43 111.63b 99.62b 

108%  92.52 95.75 109.27b 99.18b 

Pooled SEM  0.66 0.86 1.06 0.51 

P-value  ns ns ** ** 

  Feed conversion ratio (gram feed intake/ gram egg production) 

92%  1.71a 1.81 2.13a 1.88a 

96%  1.67a 1.77 2.08ab 1.84ab 

100%  1.71a 1.79 1.99bc 1.83ab 

104%  1.64ab 1.73 2.05bc 1.80b 

108%  1.56b 1.74 1.96c 1.75c 

Pooled SEM  0.02 0.03 0.03 0.02 

P-value  ** ns * ** 
a,..b Values with different superscripts within a column for each effect are significantly different (p<.05). 
1Data are means of 6 groups of 12 hens each.  
2Percentage of recommended nutrient density 
4SEM indicates standard error of the mean. 

 

برا   "W-36هرای الیرن   "گرذار  تغذیه مرغران تخرم  دارد،  نتایج بدس  آمده از این تحقی  با گاارش سایر محققین مطابق 

گرم تخم مرغ تولیدی  با ترراکم انررژی و مرواد مغرذی جیرره      نشان داد که های دارای سطوح مختلف انرژی و مواد مغذی جیره

و ضرریب   ای تخم مررغ کراهش  تولید توده ،تراکم انرژی و مواد مغذی جیرهبه طوری که با کاهش  داردرابطه خطی و معنی دار 

-در پرندگان تغذیه شده برا جیرره   ایشان یکی از دالیل کاهش تولید تخم .(dePersio et al., 2015 یاف   تبدیل غذایی افاایش

صرف خوراک مطاب  با میاان رق  جیره و تامین نشردن انررژی و یرا برخری از     های رقی  را عدم توان پرنده در افاایش میاان م

هرای رقیر  در دوره   مواد مغذی را مطرح کردند. با بررسی نتایج جدول یک نیا مشاهد می شود که پرندگان تغذیه شده با جیره

ر مری توانرد محردودی  حجرم     هفته نتوانستند میاان مصرف خوراک خود را افاایش دهند، دلیرل ایرن رفترا    26-33های سنی 

های رقی  به دلیل پر شردن دسرتگاه گروارش    دستگاه گوارش در مصرف خوراک باشد به طوری که پرندگان تغذیه شده با جیره



 

های عملکررد تولیردی   اند مطاب  با نیازهای خود خوراک مصرف کنند، دچار کمبود انرژی و مواد مغذی شده و شاخصنتوانسته

    نامطلوب شده اس .  
 

 

 گیری. نتیجه3
-W های  ینا "کاهش تراکم انرژی و مواد مغذی جیره مصرفی مرغان تخمگذار  که داده نشان آزمایش این از حاصل نتایج

تر باعث آسریب  های رقی درصد توصیه راهنمای پرورش منطقی بوده و استفاده از جیره 66سطح در فاز نخس  تولیدی تا " 36

 شود.  خمگذار در فاز اول تولید میبه عملکرد تولیدی مرغان ت
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Abstract The objective of this study was to evaluate the effect of feeding diets with 

different dietary energy and nutrient density on production performance of laying hens during 

the 26-37wk of age. Three hundred and sixty 26wk old laying hen were assigned in a 

completely randomized block design with 5 treatments, 6 replicates, and 12 birds each. 

Dietary treatments were five diets formulated with different energy and nutrient density levels 

(92, 96, 100, 104, and 108%) state of “Hy-Line W-36” Recommended Guide 2016. Dietary 

energy and nutrient density didn’t significant effects on feed intake during the 26-29, and 30-

33Wk of age, but in the 34-37wk of age and overall experimental period (26-37wk of age) 

with dilution dietary energy and nutrient density numerically feed intake increased (P<0.01). 

Egg mass production (g/b/d) significantly decreased and feed conversion rate significantly 

increased as energy and nutrient density decreased in the 26-29, 30-33wk of age and overall 

experimental period (26-37wk of age) but in the 34-37wk of age energy and nutrient density 

didn’t show any significant effect on production performance. According to the results of the 

present study, the use of diluted diets up to 96% of the strain recommendations is logical and 

the use of lower energy and nutrient density diets would damage the production performance 

of laying hens in the first phase of production. 
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