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چکیده
به منظور برر سی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره مرغان تخمگذار در دوره سنی  84-06هفتگی بر عملکرد تولیدی آزمای شی با
استفاده از  804قطعه مرغ تخمگذار سویه "هایالین  "W36در قالب یک طرح کامالً تصادفی با  0تیمار 4 ،تکرار و  10قطعه مرغ در
هر تکرار انجام شددددی تیمارهای تغذیهای شدددام  0سدددطن انرژی ( 2896 ،2466 ،2496 ،2566 ،2596و  2866کیلو کالری در
کیلوگرم) بودندی همچنین ن سبت انرژی به مواد مغذی در تمامی تیمارها م ساوی بودی اثر سطن انرژی و مواد مغذی جیره بر در صد
تخمگذاری ،گرم تخم مرغ تولیدی ،ضددریب تبدی غذایی و می ان انرژی و پروتئین دریافتی معنیدار شددد ()P<6/61؛ اما بر می ان
مصدددرو اورا و ه ینه اورا به ازای یک کیلوگرم تولید معنیدار نبود ()P>6/69ی با اف ایش سدددطن تراکم انرژی و مواد مغذی
جیره درصد تخم گذاری ،گرم تخم مرغ تولیدی ،انرژی و پروتئین دریافتی روزانه مرغان به طور اطی اف ایش و ضریب تبدی غذایی
به طور اطی کاهش یافت ()P<6/661ی پرندگان تغذیه شده با جیره با سطن انرژی  2566کیلوکالری در کیلوگرم کمترین ضریب
تبدی غذایی و ه ینه اورا به ازای تولید یک کیلوگرم تخم مرغ را داشدددتندی در این آزمایش سدددطن مطلور تراکم انرژی جیره
مصرفی مرغان تخمگذار در دوره سنی  84-06هفتگی  2566کیلوکالری در کیلو گرم (سطن توصیه شده سویه "هایالین)"W-36
بدست آمدی
کلمات کلیدی :تراکم انرژی و مواد مغذی ،عملکرد ،مرغان تخمگذار
مقدمه
جیره های با تراکم انرژی و مواد مغذی باال در مقای سه با جیرههای رقیق معموالً گرانتر ه ستند؛ به همین دلی پرورش دهندگان
مرغان تخمگذار به تهیه و م صرو جیرههای رقیقتر تمای ن شان میدهندی نتایج تحقیقات ن شان داده است که در صورت استفاده از
جیرههای رقیق مرغان تخمگذار به منظور تامین احتیاجات انرژی و مواد مغذی اود می ان مصددرو اورا را اف ایش میدهند (،2
 4 ،0و )5ی فرآیند اصددالح نداد مرغان تخمگذار کنون ی در راسددتای اف ایش تولید تخم مرغ و راندمان تبدی غذایی ،منجر به کاهش
توانایی پرنده در مصرو اورا شده است ()1ی نتایج برای تحقیقات حاکی از آن است که مرغان تخمگذار تغذیه شده با جیرههای
با تراکم انرژی و مواد مغذی پایین قادر نیسدتند مطابق با می ان کاهش تراکم انرژی و مواد مغذی جیره می ان مصدرو اورا اود
را اف ایش دهند و لذا در صدددورت تغذیه با جیره های کم تراکم امکان عدم تامین احتیاجات بدن وجود دارد ()8ی بنابراین اگرچه
جیرههای رقیق به ظاهر ارزانتر ه ستند ولی نمی توان مطمئن شده که پرنده بتواند احتیاجات مغذی اود را به منظور حفظ عملکرد
تولید در حد بهینه با اف ایش مصدددرو اورا تنظیم نماید ،همچنین در صدددورت تغذیه با جیرههای متراکم اگرچه ه ینه جیره به
ظاهر گران اسدددت ولی اف ایش راندمان تولید پرنده می تواند ه ینه حاصددد از اف ایش قیمت جیره را جبران نماید ()9ی به منظور
بررسدددی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر شددداا های عملکرد تولید در دوره پس از پیک تولید  84-06هفتگی این آزمایش
انجام شدی

مواد و روشها
برای انجام این آزمایش از تعداد  804قطعه مرغ سویه "هایالین "W-36با سن  84هفته ا ستفاده شدی آزمایش در قالب طرح
کامالً تصادفی با  0تیمار 4 ،تکرار و  10قطعه پرنده در هر تکرار انجام شدی تیمارهای آزمایشی شام  0سطن انرژی قاب متابولیسم
جیره ( 2566 ،2496 ،2466 ،2896 ،2866و  2596کیلو کالری بر کیلوگرم) بود ،همچنین سدددایر مواد مغذی جیره نی با تغییر
سطن انرژی جیره تغییر یافت به طو ری که ن سبت انرژی به سایر مواد مغذی در تمامی تیمارها یک سان بودی جیرههای آزمای شی بر
پایه ذرت -سدددویا و با توجه توصدددیه احتیاجات غذایی مرغان تخم گذار سدددویه هایالین  )2610( W-36با اسدددتفاده از نرم اف ار
جیرهنویسی  UFFDAتنظیم شد ()3ی در طول دوره آزمایش دمای سالن در حدود  14درجه سانتیگراد تنظیم شد ،برنامه نوردهی
شام  10ساعت رو شنایی و  4ساعت اامو شی در شبانه روز بودی تمامی مرغ ها به صورت آزاد به آر آ شامیدنی و غذا د ستر سی
داشتندی
در طول دوره آزمایش می ان تولید تخم مرغ در هر واحد آزمای شی به صورت روزانه (تعداد و وزن) رکورد برداری شدی شاا
تولید به صورت درصد تخمگذاری و گرم تخم مرغ تولیدی روزانه به ازای هر قطعه مرغ محاسبه شدی می ان اورا مصرفی هر واحد
آزمای شی در مراح سنی فوق اندازهگیری و پس از ت صحین تلفات می ان م صرو اورا روزانه محا سبه شدی ضریب تبدی غذایی
هر واحد آزمایشی در مراح سنی فوق از تقسیم می ان مصرو ا ورا به تخم مرغ تولیدی محاسبه شدی ه ینه اورا به ازای یک
کیلو گرم تولید و می ان انرژی و پروتئین مصرفی روزانه هر قطعه محاسبه شدی
دادههای بد ست آمده در قالب طرح کامالً ت صادفی ،با ا ستفاده از نرم اف ار آماری SASو رویه مدل عمومی اطی  GLMمورد
تج یه و تحلی آماری قرار گرفتند ()8ی مدل ریا ضی طرح آماری در رابطه زیر ن شان داده شده استی آنالی رگرسیون اطی و توان
دوم اثر سطن انرژی و مواد مغذی جیره برای کلیه م شاهدات انجام شدی میانگینهای مربوطه تو سط آزمون چند دامنهای دانکن در
سطن احتمال  9درصد ( )P<6/69مقایسه شدندی
Yij = µ + αi + εij

که = Yij :مقدار هر مشاهده = µ ،میانگین جامعه = αi ،اثر سطن انرژی و تراکم مواد مغذی جیره و  =εijاثر اطای آزمایشی
نتايج و بحث
شاا های عملکردی شام گرم تخم مرغ تولیدی ،درصد تخمگذاری ،مصرو اورا  ،ضریب تبدی غذایی ،ه ینه اورا به
ازای یک کیلو گرم تولید ،پروتئین و انرژی متابولیسمی مصرفی در ک دوره در جدول  1گ ارش شده استی
اثر سدددطن انرژی و تراکم مواد م غذی بر می ان مصدددرو اورا و ه ینه اورا به ازای یک کیلو گرم تولید معنیدار نبود
()P>6/69ی اثر سطن انرژی و مواد مغذی جیره بر می ان انرژی و پروتئین دریافتی معنی دار شد ()P<6/61ی با اف ایش سطن انرژی
و مواد مغذی جیره می ان انرژی و پروتئین دریافتی مرغان تخمگذار به صورت اطی و معنیدار اف ایش یافتی مطابق با نتایج بدست
آمده از این آزمایش گ ارش شده ا ست که با تغذیه مرغان تخمگذار "های الین  "W-36با جیرههای دارای سطوح مختلف انرژی و
مواد مغذی در دورههای سددنی  15-20و  28-32هفتگی می الن مصددرو اورا به طور اطی و معنیدار با اف ایش تراکم انرژی و
مواد مغذی کاهش یافت ولی در سنین باالتر یعنی دورهی سنی  33-86و ک دورهی آزمایش ( 15-86هفته) اثر تغییر تراکم انرژی
و مواد مغذی جیره بر می ان مصرو اورا معنیدار نبود ()1ی
اثر سطن انرژی و مواد مغذی جیره بر درصد تخمگذاری ،گرم تخم مرغ تولیدی و ضریب تبدی غذایی معنی دار شد ()P<6/61ی
با اف ایش سددطن تراکم انرژی و مواد مغذی جیره درصددد تخمگذاری ،گرم تخم مرغ تولیدی روزانه مرغان به طور اطی و معنیدار
اف ایش و ضریب تبدی غذایی کاهش یافت ()P<6/661ی پرندگان تغذیه شده با جیره با سطن انرژی  2566کیلوکالری در کیلو گرم

کمترین ضدریب تبدی غذایی و کمترین ه ینه اورا به ازای تولید یک کیلو گرم تخم مرغ را داشدتندی اف ایش تراکم انرژی جیره
 کیلو کالری در کیلو گرم جیره م صرفی اثر معنیدار بر شاا های مورد مطالعه ندا شتی در این2566 م صرفی به سطن باالتر از
 کیلوکالری در کیلو گرم2566 ، هفتگی84-06آزمایش سددطن مطلور تراکم انرژی جیره مصددرفی مرغان تخمگذار در دوره سددنی
") بدست آمدیW-36جیره (سطن توصیه شده سویه "هایالین
 هفته06  تا84  اثر تراکم انرژی و مواد مغذی بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار.1 جدول
Table1. Effect of dietary energy and nutrient density on production performance of laying hens at the 40-60
week of age
1

تراکم انرژی
Energy
density1

- درصد تخم
گذاری
Egg
production
%/ hen days

2700
2750
2800
2850
29002
2950
SEM3
P-Value

73.62d
76.60c
79.32b
79.19b
81.46ab
83.84a
0.86
0.00

گرم تخم مرغ
تولیدی
Egg mass

مصرو
اورا
Feed
intake

g/ hen/d
45.67e
47.58de
50.39bc
49.68cd
52.06ab
53.23a
0.74
0.00

102.05
103.22
104.02
101.77
101.18
104.01
1.19
0.41

ضریب تبدی
غذایی
Feed
conversion
ratio
g/g
2.23a
2.17a
2.06b
2.05b
1.94c
1.95c
0.03
0.00

ه ینه اورا مصرفی به ازای
تولید یک کیلو گرم تخم مرغ
Cost of feed
consumed/1 kg Egg

انرژی
متابولیسمی
مصرفی
ME intake

پروتئین اام
مصرفی
CP intake

T/kg EP

Kcal/h/d

g/h/d

2134
2135
2092
2137
2085
2150
58.21
0.48

276c
284bc
291b
290b
293b
307a
3.36
0.00

14.48c
14.93bc
15.31b
15.25b
15.43b
16.13a
0.17
0.00

0.00
0.76

0.00
0.77

Regression analysis, P-value
Liner
0.00
0.00
0.84
0.00
0.31
Quadratic
0.54
0.45
0.80
0.17
0.30
a,..,e
Values with different superscripts within a column are significantly different (p<.05).
1
As increased dietary energy density other dietary nutrient density increased
2
Hy-line W36 (2016) requirement recommendation

.)P<5/50(  میانگینهای هر ستون که دارای حروف غیر مشابه هستند اختالف معنیدار استa,..e
.با افزایش سطح انرژی جیرهها سایر مواد مغذی افزایش یافت1
)2512( "W-36  توصیه احتیاجات غذایی مرغان تخمگذار سویه "هایالین2
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Abstract
In order to study the effects of dietary energy and nutrient density on laying hens performance
during 48-60wk of age, 768 hens of Hy-line W-36 strain were conducted to a completely
randomized design (CRD) experiment with 6 treatments, 8 replicates, and 16b each. Nutritional
treatments included six levels of metabolizable energy (2700, 2750, 2800, 2850, 2900, and 2950
kcal/kg of diet) and other nutrients were increased by changing energy levels, so that the
energy/nutrients ratio for all dietary treatments were equal. The effect of energy and nutrient levels
on egg production, egg mass, feed conversion ratio, energy and protein intake were significant (P
<0.01) but were not significant on feed intake and feed cost per kg of egg production (P> 0.05).
By increasing the levels of energy and nutrient density the egg production, egg mass, energy and
protein intake were linearly increased, and feed conversion ratio linearly decreased (P<0.001).
Hens fed with 2900 kcal/kg energy level diet had the lowest feed conversion ratio and feed costs
per kilogram of egg production. The results of this experiment showed that the optimal level of
dietary energy density for laying hens during the 48-60wk of age is 2900 kcal/kg of diet
(recommended level by Hy-Line W-36 strain).
Key words: Energy and nutrients density, Performance, Laying hens

