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 چکیده
هفتگی( بر عملکرد تولیدی   33-84گجار در دوره پس از پیک )  تخن ها  مرغبه منظور بررسیییی اتر تراکن انروی و مواد م جی هیره   

تکرار  3تیمار،  5قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با در  "W-36الین های"قطعه مرغ تخن گجار سویه  333آزمایشی با استفاده از 

صیه            12و  سبت به تو سطح تراکن انروی و مواد م جی هیره ن شامل کاهش  شی  شد. تیمارهای آزمای قطعه مرغ در هر واحد انجام 

یره تنظین شد  گرم هکیلو کالری در کیلو 2553- 2553های آزمایشی در سطح   ( بود. انروی هیره2315) W-36الین راهنمای های

همچنین سییایر مواد م جی هیره نیب با ت ییر سییطح انروی ت ییر یافت به طوری که نسییبت انروی به مواد م جی در تمامی تیمارها  

گجاری، گرم تخن مرغ تولیدی روزانه، روز بود. اتر سطح انروی و مواد م جی هیره بر درصد تخن   48مساوی بود. طول دوره آزمایش  

( اما بر میبان مصرف <35/3Pپروتئین خام دریافتی و هبینه خوراک به ازای یک کیلو گرم تولید معنی دار نشد )، میانروی متابولیس

ضریب   شد ) عنیبدیل غجایی و وزن تخن مرغ متخوراک،  صرف    <35/3Pداری  سطح تراکن انروی و مواد م جی هیره م (. با کاهش 

(. نتایج این آزمایش    >331/3Pکاهش یافت )   وزن تخن مرغ به طور خطی   افبایش وبه طور خطی  خوراک و ضیییریب تبدیل غجایی     

 ها مرغی به همراه ت ییر متناسییب مواد م جی در هیره وت ییر در سییطح انرکه با توهه به قیمت مواد خوراکی موهود، نشییان داد 

 .آنها تاتیری ندارد گجار در بازده اقتصادی تولیدتخن

 

 ها  تخن گجارمرغعملکرد تولیدی، ، مواد م جیتراکن انروی و  کلمات کلیدی :

 

 

 مقدمه

.  به (1هبینه های ت جیه ای اختصییاد دارد ) درصیید از هبینه های هاری در واحد های پرورم مرغ تخن گجار به 55تا  35معموال 

تخمگجار  ها مرغاینکه همین منظور تالم های گسییترده ای در ههت کاهش هبینه های مربوب به ت جیه انجام میگردد. با توهه به 

ساس تراکن انروی هیره دریافتی تنظین می   صرفی خود را برا نمایند، لجا هرگونه ت ییر در میبان انروی هیره میتواند  میبان خوراک م

صرفی، میبان تولید و در نهایت هبینه  س  ،یرهه یسطح انرو  ای را تحت تاتیر قرار دهد.های ت جیهمقادیر خوراک م   یمهم یارعامل ب
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مواد اولین نکته ای که در هیره طیور باید مدنظر داشییت وهود مقادیر کافی انروی و  اسییت. یورمصییرف خوراک ط یبانم ییندر تع

سبت خاد آنهاست.   م جی  ستگ  یمقدار مطلق خوراک مصرف و ن  اییت، دمفعال دارد که بر حسب اندازه،  یبه انرو یوانح یازبه ن یب

مرغ های هوان نسبت به مرغ های پیرتر غلظت باالیی از مواد م جی را برای   .(5) ت ییر می کند یوانح یدتول یاو نرخ رشد و  یطمح

تخن مرغ را  ینهبه یدتوانند تول یه کن باشییید مرغ ها نمیره یو مواد م ج یکه انرو . زمانی(3) کاهش خوراک مصیییرفی نیاز دارند

 یخوراک مصیییرف یشخود را با افبا یازمورد ن یتوانند مقدار مواد م جکنند. اگر مرغ ها ن ینخود تنظ یخوراک مصیییرف ینبدون تام

 یهسو  یتابت شده است که مرغ ها   .یابد یم اهشتخن مرغ ک یدرا نداشته باشند( تول   یخوراک مصرف  یشافبا یتکنند )ظرف ینتام

های فوق در مقابل گبارم .(3) دهند یخوراک پاسی  م افبایش میبان مصیرف  با  یینپا یانروسیطح  به خوراک با  W-36 ینال یها

دهد که با کاهش تراکن انروی و مواد م جی هیره، گرم تخن مرغ تولیدی روزانه کاهش و ضییریب برخی از تحقیقات نشییان مینتایج 

تبدیل غجایی افبایش می یابد، که یکی از دالیل کاهش تولید تخن مرغ در پرندگان ت جیه شیییده با هیره های رقیق را عدم توان                   

( اگرچه هیره های   5و  2رنده در افبایش میبان مصیییرف خوراک برای تامین انروی و یا برخی مواد م جی موردنیاز مطرح کردند )      پ

رقیق به ظاهر ارزانتر هسیتند ولی نمی توان مطمئن شید که پرنده بتواند احتیاهات م جی خود را به منظور حفع عملکرد تولید در   

تنظین نماید، به طوری که در صییورت ت جیه با هیره های متراکن اگرچه هبینه هیره به ظاهر  حد بهینه با افبایش مصییرف خوراک

(. لجا به منظور بررسی  5گران است ولی افبایش راندمان تولید پرنده می تواند هبینه حاصل از افبایش قیمت هیره را هبران نماید )  

های عملکردی این مطالعه انجام  ها  تخمگجار بر شییاخ ک تولید مرغاتر کاهش تراکن انروی و مواد م جی هیره در دوره پس از پی

 شد. 

 

 د و روش هاامو

سویه  تخمگجار قطعه مرغ  333دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از      این مطالعه در مرکب تحقیقات دام و طیور دانشکده کشاورزی   

ای( قطعه 12-واحد  33پرندگان انتخاب شده به طور تصادفی بین واحدهای آزمایشی ) .انجام شد هفته 35، سن "W-36های الین"

شت ها به صورت آزاد به آب آشامیدنی و غجا دسترسی      تمامی مرغبا وزن گروهی یکسان تقسین شده و      . در طول دوره آزمایش نددا

سالن در حدود   سانتی گراد تنظین   23تا  14دمای  شنایی و     13برنامه نوری و درهه  شبانه روز       4ساعت رو شی در  ساعت خامو

  35-33. این آزمایش دارای دو هفته مرحله سییازگاری پرنده با هیره، شییرایط سییالن و تعیین میبان خوراک مصییرفی ) اعمال شیید

 .رکورد برداری بودهفتگی( دوره  85-84و  81-88، 35-83ار هفته )هفتگی( و سه دوره چه



 

 

 

 

 

صادفی،       سطح تراکن مواد م جی در هیره، در قالب طرح بلوک کامل ت شامل پنج  شی  قطعه  12تکرار و  3تیمار با  5تیمارهای آزمای

شی   سویا، با توهه به ح  یره. هبودندپرنده در هر واحد آزمای شی بر مبنای ذرت و  شده مواد م جی   های آزمای داقل احتیاهات توصیه 

( و آنالیب مواد خوراکی بر اسییاس   2313، )"W-36های الین"هفتگی(، ارائه شییده در کتابچه راهنمای   33-84برای فاز دوم تولید )

ستفاده از ن  سی  هیره افبار رمهدول آنالیب مواد خوراکی کتابچه مجکور، با ا شاهد (8) شد تنظین   UFFDAنوی دارای   . هیره تیمار 

 2553ترین )کیلو کالری رقیق  233کیلو کالری در کیلو گرم انروی قابل سیییوخت و سیییاز بود و با کاهش انروی به میبان          2553

کیلوکالری انروی قابل سییوخت و سییاز در هر کیلو گرم هیره( هیره تهیه شیید. همچنین سییایر مواد م جی هیره نیب با ت ییر سییطح  

نسبت انروی به مواد م جی در هر دو هیره غلیع و رقیق مساوی باشد. با مخلوب نمودن هیره غلیع     انروی ت ییر یافت به طوری که 

سبت  100های )و رقیق به ن
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 . فتت جیه آزاد در دسترس پرندگان قرار گر

 

 نتایج و بحث

مصییرف  تخمگجاری، گرم تخن مرغ تولیدی روزانه،اتر تراکن انروی و مواد م جی بر عملکردهای تولیدی شییامل درصیید  1در هدول 

در کل دوره  هبینه خوراک به ازای تولیدو مصیییرف پروتئین ، مصیییرف انرویضیییریب تبدیل غجایی، وزن تخن مرغ، روزانه،  خوراک

 هفتگی( گبارم شده است. 84-33آزمایشی )

 

 هفتگی( 63-84تخمگذار در دوره پس از پیک ) ها ¬مرغاثر تراکم انرژی و مواد مغذی بر عملکرد تولیدی  .1جدول 
f 48W o-Table 1.Effect of dietary energy and nutrient density on production performance of laying hens’ (36

.age) 

 سطح انروی
Energy 
density  

 

 درصد تولید
Hen day egg 
production 

تولید 

 تخن مرغ
Egg 
mass 

مصرف 

 خوراک
Feed 
intake 

ضریب تبدیل 
 خوراک
Feed 

conversion 
ratio 

وزن تخن 

 مرغ
Egg 

weight 

مصرف 

 انروی
ME 

intake 

مصرف 

 پروتئین
CP 

intake 

 هبینه خوراک
Feed cost1 

  (%) (g/h/d) (g/g) (g) Kcal/kg) (g/h/d) (T/kg Egg) 

2950  89.16 55.71 b95.65 a1.719 a62.49 282.18 15.47 2097 
2900  89.18 54.97 ab96.34 ab1.754 ab61.64 279.38 15.32 2075 
2850  89.88 55.47 ab99.38 ab1.791 ab61.72 283.23 15.52 2054 
2800  90.18 55.05 a101.14 a1.838 bc61.05 283.20 15.53 2040 
2750  89.78 54.54 a101.35 a1.860 c60.75 278.72 15.27 1997 
SEM  0.67 0.49 1.68 0.04 0.30 4.89 0.26 43.07 
P-value  0.78 0.50 0.06 0.07 0.00 0.93 0.93 0.55 
Regression analysis P-value 

Liner  0.29 0.14 0.00 0.00 0.00 0.83 0.82 0.07 
Quadratic  0.61 0.79 0.71 0.90 0.76 0.68 0.67 0.81 



 

 

 

 

 
a,..,e Means with different superscripts within a column for each effect are significantly different (p<.05) 
1Cost of ingredients in Toman/kg are as follow: Corn=800T, Soybean meal=1500T, Oil=3350T, Corn Gluten=3000T 
2As increased dietary energy density other nutrients were increased proportionally 
3SEM indicates standard error of the mean 

 

صد     سطح انروی و مواد م جی هیره بر در صرف انروی و پروتئین ، گرم تخن مرغ تولیدی روزانه، تولیداتر  و هبینه خوراک به ازای   م

شد )  صرف خوراک،  <35/3Pیک کیلو گرم تولید معنی دار ن شد    ( اما بر میبان م ضریب نبدیل غجایی و وزن تخن مرغ معنی داری 

(35/3P<با کاهش س .) ،افبایش و وزن تخن  و ضریب تبدیل غجایی به طور خطیمصرف خوراک طح تراکن انروی و مواد م جی هیره

(.  5و  2) نتایج بدسیییت آمده از این تحقیق با گبارم سیییایر محققین مطابقت دارد        (.>331/3Pکاهش یافت )    مرغ به طور خطی 

با هیره های دارای سییطوح مختلا انروی و مواد م جی  "w-36های الین "ها  تخن گجار ( با ت جیه مرغ2315دپرشیییو و همکاران )

دار دارد به طوری که با کاهش تراکن مواد م جی هیره رابطه خطی و معنیکه گرم تخن مرغ تولیدی با تراکن انروی و  ندنشیییان داد

. این محققین اظهار داشییتند یکی از انروی و مواد م جی هیره، گرم تخن مرغ تولیدی روزانه و ضییریب تبدیل خوراک افبایش یافت

افبایش مصرف خوراک مطابق با میبان رقت   دالیل کاهش تولید تخن در پرندگان ت جیه شده با هیره های رقیق، عدم توان پرنده در 

به طور کلی نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که با توهه به    هیره و تامین نشدن انروی و یا برخی از موادم جی می باشد.  

 یر بازده اقتصاد تخن گجار د  ها¬مرغ رهیدر ه یمتناسب موادم ج  رییبه همراه ت  یدر سطح انرو  رییت  قیمت مواد خوراکی موهود

 آنها تاتیری ندارد. دیتول
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Abstract  

A trial was conducted to evaluate the effect of different levels of energy and nutrient density on 

egg production of hens during 36-48wks of age. Three hundred sixty, 36wk old hen were assigned 

to a completely randomized block design with 5 treatments and 6 replicates of 12 birds each. The 

level of energy and nutrient concentrations of diets were gradually decreased as compared to 

nutrients requirements of Hy-line W36 management guide. The energy of experimental diets were 

set at 2750-2950 kcal/kg, so other nutrient concentrations were proportionally changed. The 

duration of the test was 84 days. Different levels of energy and nutrient concentrations did not 

have a significant effect on hen day, egg mass, metabolisable energy and crude protein intake and 

feed costs per kg of egg production (P> 0.05) but feed intake, feed conversion ratio (FCR) and egg 

weight were significantly influenced (P< 0.05). Feed intake and FCR were linearly increased as 

the dietary energy decreased, but the egg weight linearly decreased (P <0.001). The results of this 

experiment revealed that with regard to the feed cost in this trial, changes in the dietary energy and 

nutrient density did not affect the cost of feed per unit of egg production. 

 

Keywords: Energy and nutrients density, laying hens, productive performance 
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