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خوراک جوجه  بررسی اثرات تراکم گله و سطوح انرژی بر مصرف خوراک، وزن بدن و ضریب تبدیل

 های گوشتی در سنین اولیه
 2، بیات ج2یلو ، مصطفی2، مقصودلو ش1*حبیبی ع                                               

 دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت دام دانشگاه گنبد کاووس، -4

 استاديار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس،   -2

 atefehabibi35@yahoo.comنويسنده ی پاسخگو:  الکترونيک پست آدرس*                                    

 چکیده 
های گوشتی در سنين اوليه انجام شد. در اين آزمايشی به منظور بررسی اثر تراکم گله در واحد سطح و سطح انرژی جيره بر عملکرد جوجه 

)دو سطح انرژی جيره: انرژی  1×2يک روزه مورد استفاده قرار گرفتند. آزمايش به صورت فاکتوريل  055ی کاب قطعه جوجه 921آزمايش، 

قطعه پرنده در هر  41و  40، 42، 3درصد انرژی قابل متابوليسم کمتر( و چهار سطح تراکم  0/2توصيه شرکت کاب و انرژی دارای در حد 

( در سه تکرار در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد. در اين آزمايش وزن بدن، مصرف خوراک و ضريب تبديل متر مربع جايگاه بستری

روزگی  21تا 4و  41تا 4داری بر مصرف خوراک در سنين گيری شدند. انرژی جيره اثر معنیزگی اندازهرو 21و  41خوراک در سنين 

داری تر انرژی استفاده کرده بودند، بطور معنیهايی که از سطوح پايينها نداشت؛ اما وزن بدن و ضريب تبديل خوراک در جوجهجوجه

تا 4ها در سنين اوليه نداشت، اما مصرف خوراک و ضريب تبديل خوراک در سن بدن جوجهداری بر وزن بهبود يافت. تراکم گله تاثير معنی

تر انرژی و سطوح باالتر تراکم گله در واحد داری تحت تاثير قرار گرفتند. به طور کلی، استفاده از سطوح پايينروزگی به طور معنی 21

 دهد.های گوشتی را بهبود میسطح عملکرد جوجه
 عملکرد گوشتی، جوجه سطح، تراکم جیره، انرژی سطح: واژگان کلیدی

 قدمهم

ای با حداکثر کيفيت به هحوه تغذيه طيور جهت حصول فرآوردههای اخير با پيشرفت صنعت طيور، توجه زيادی به ندر سال

منظور به حداقل رساندن عوامل تهديد کننده سالمتی انسان معطوف شده است، چرا که باال بودن ميزان چربی در رژيم غذايی 

دهد. به همين دليل در مطالعات متعددی عوامل موثر بر ترکيب الشه انسان خطر ابتال به بيماری قلبی و عروقی را افزايش می

درصد کل هزينه توليد  70تا  00های مرغداری هزينه خوراک حدود شتی مورد بررسی قرار گرفته است. در واحدجوجه های گو

های مرغداری شود.انرژی موجود در خوراک جهت رفع احتياجات مختلف طيور مورد استفاده قرار می گيرد. در واحدرا شامل می

شود. انرژی موجود در خوراک جهت رفع احتياجات مختلف شامل می درصد کل هزينه توليد را 70تا  00هزينه خوراک حدود 

درصد ازمجموع خوراک از مواد مغذی   05 – 15های پر انرژی ممکن است طيور مورد استفاده قرار می گيرد. در خوراک

پروتئين خام و (. انرژی قابل متابوليسم، 4911ها تامين انرژی جيره است )پوررضا، که اساس مصرف آنتشکيل شده باشد

ای عملکرد طيور و بازده الشه را تحت ای بسيار تاثيرگذار بر هزينه جيره بوده و بطور گستردهاسيدهای آمينه از عوامل تغذيه

(. در تغذيه جوجه های گوشتی معموال استفاده از جيره های متراکم 2559تاثير قرار می دهند )آلبوکويرکيو و همکاران، 

ها را در مورد صفات توليدی مانند افزايش وزن و ها امکان بروز حداکثر توان ژنتيکی جوجها اين جيرهشود زيرپيشنهاد می

با کاهش سطح انرژی جيره به مقدار کمتر از سطح نياز  (.2554ضريب تبديل غذايی فراهم می سازند )دوزير و موران، 

ی که انرژی جيره بيش از حد افزايش يابد، مصرف غذا به يابد. هنگامهای گوشتی، رشد و مقدار ذخيره چربی کاهش میجوجه

شود. با افزايش انرژی ها ظاهر میم کمبود شديد پروتئين، اسيدهای آمينه، امالح معدنی و ويتامينيابد و عالئشدت کاهش می
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ترين حالت با ادیهای پر انرژی اقتصضريب تبديل و بازدهی انرژی بهبود می يابد. هر چند که به دليل گران بودن جيره

(. تغيير در غلظت انرژی متابوليسمی جيره ممکن است 2554ون بيلگن و همکاران، شود )های با انرژی متوسط حاصل میجيره

دهد )پلم استد و آيد را تحت تأثير قرار میآمينه در جيره به دست می پاسخ عملکردی که با افزايش پروتئين خام و اسيدهای

وری در پرورش طيور است. اما افزايش تراکم گله يکی از ابزارهای کارآمد مديريتی جهت افزايش توليد و بهره(. 2557همکاران، 

(. تراکم گله 4977پی افزايش ميزان تراکم گله است )فارسی جانی، های اين روش کاهش وزن بدن جوجه ها دريکی از کاستی

ذيه طيور به ازای واحد سطح يا ميزان سطح برای هر پرنده است. شود. روش اول براساس تغبه روش های مختلفی بيان می

های (.  به هرحال تراکم باالی جوجه2551روش دوم بر مبنای کيلوگرم وزن طيور در واحد سطح است )داوکينز و همکاران، 

ح انرژی و تراکم گله (. لذا هدف اصلی اين تحقيق بررسی اثر سطو4311تواند باعث کاهش عملکرد شود )شاناوانی، گوشتی می

  خوراک جوجه های گوشتی در سنين اوليه می باشد. بر مصرف خوراک، وزن بدن و ضريب تبديل

 مواد و روش

 21ها براساس وزن بدن در داخل انجام گرفت. جوجه 055ی سويه کاب قطعه جوجه گوشت 921اين آزمايش با استفاده از 

قطعه جوجه گوشتی با ميانگين وزن يکسان قرار گرفتند.تيمارهای  41و  40، 42، 3پن به صورت تصادفی با تراکم های 

تکرار  می باشد. 9قطعه جوجه گوشتی با  41و  40، 42، 3چهار تراکم پرورش  ×سطح انرژی قابل متابوليسم  2آزمايشی: شامل 

روزگی( در نظر گرفته شد و خوراک به  12-20روزگی(، و پسدان ) 21-44روزگی(، مياندان) 45-5جيره ها در سه فاز پيشدان)

و  SAS ،2559نرم افزار آماری GLM روزگی در اختيار جوجه ها قرار گرفت. داده های آزمايش با رويه  12صورت آزاد تا سن 

تکرار مورد تجزيه آماری قرار گرفت. مقايسه ميانگين تيمارها  9تيمار و  1با  1×2در قالب طرح کاماًل تصادفی بصورت فاکتوريل 

 روزگی آورده شد. 21تا  44مواد مغذی مورد استفاده در سن  4انجام شد. در جدول شماره   LSDتوسط روش
 روزگی  21تا 44غذی جيره های مورد استفاده از سن . مواد م4جدول 

 کمتر از توصيه کاب %0/2 توصيه کاب   

 9595 9451 انرژی) کيلوکالری برکيلوگرم(

 02/41 43 پروتئين خام

 46/4 92/4 ليزين

 161/5 13/5 متيونين+سيستئين

 76/5 71/5 ترئونين

 14/9 19/9 فيبر

 4937 3/4163 قيمت

 نتایج وبحث

ها در سنين دار نبود، به طوری که جوجهاثر سطح انرژی بر مصرف خوراک جوجه های گوشتی در سنين اوليه معنی

روزگی از هر دو جيره با تراکم موادمغذی مختلف تقريبا به يک اندازه مصرف نمودند اين بدان معنی  21الی 4روزگی و 41الی4

اندو جوجه ها سعی نمودند تا ظرفيت راک جوجه ها تاثيرگذار بودهاست که عواملی غير از سطح انرژی جيره برمصرف خو

ترانرژی هايی که ازسطوح پايينفيزيکی دستگاه گوارش خود خوراک مصرف نمايد اما وزن بدن و ضريب تبديل خوراک درجوجه

( که بيان داشتند انرژی 4913)داری بهبود يافت. اين نتيجه مشابه با نتايج مقصودلو و گليان استفاده کرده بودند به طورمعنی

کيلوگرم ندارد هماهنگی داشت و همچنين با نظر  2های با وزن بيشتر از داری بر وزن بدن برای پرورش جوجهجيره اثر معنی
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ر ( در توافق بود. اثر سطح تراکم گله بر وزن بدن جوجه ها در سنين اوليه معنی دار نبود اما اين اثر ب4332والدروپ و همکاران )

دار باعث دار بود؛ به طوری که افزايش تراکم گله بطور معنیروزگی معنی 21تا 4روی مصرف خوراک و ضريب تبديل در سن 

( که 4311( و ليسون و سامرز )2552ضريب تبديل خوراک شد. اين نتيجه مشابه با نتيجه فدس و همکاران ) کاهش مصرف و 

دار بود و  مصرف رشد، مصرف خوراک کاهش يافت و اين کاهش از لحاظ آماری معنیبا افزايش تراکم گله در دوره بيان داشتند 

 های باال بود، هماهنگی داشت.خوراک در تراکم های پائين گله بيشتر از مصرف خوراک در تراکم

 یه. اثر سطوح انرژی و تراکم گله بر مصرف خوراک، وزن بدن و ضریب تبدیل جوجه های گوشتی در سنین اول 2جدول 

 ضریب تبدیل خوراک  وزن بدن                       مصرف خوراک                                  

 روزگی21-1 روزگی11-1 روزگی21-1 روزگی11-1 روزگی21-1 روزگی11-1 سن)روز(

 اثرانرژی جیره

4 HE 151/152 467/4271 37/926 b45/704 937/4 a73/4 

2 LE 655/152 99/4271 76/921 a15/151 937/4 b61/4 

SEM 24/4 19/9 74/1 16/1 521/5 527/5 

 اثرتراکم گله

4 T     b54/937 a19/4115 17/990 14/154 99/4 a13/4 

2 T b34/931 b4210 11/946 65/765 19/4 ab71/4 

9 T b10/152 c05/4240 77/926 13/771 93/4 bc66/4 

1 T a29/144 d66/4400 91/921 53/771 12/4 c65/4 

SEM 72/4 16/1 61/6 07/42 590/5 593/5 

 اثرمتقابل 

4 HET 09/937 66/4115 111/991 777/774 91/4 36/4 

2 HET 49/933 4210 172/951 96/791 17/4 11/4 

9 HET 76/152 99/4241 000/995 155/710 97/4 72/4 

1 HET 25/145 66/4402 115/991 119/702 93/4 69/4 

4 LET 05/936 4114 236/997 104/194 92/4 14/4 

 

2 LET 75/931 4210 055/921 199/716 93/4 72/4 

9 LET 39/152 66/4242 929 073/159 14/4 65/4 

1 LET 

SEM 

26/142 66/4401 211/941 

19/3 

923/730 

79/47 

10/4 

513/5 

01/4 

500/5 19/2 16/6 

HE :دهنده سطح باالی انرژی است.  ننشا 

LE :دهنده سطح پايين انرژی است ننشا 

4 T پرورش می باشد. 12قطعه ای جوجه در هر متر مربع تا سن  3: نشان دهنده تراکم 

2 T پرورش می باشد. 12قطعه ای جوجه در هر متر مربع تا سن  42: نشان دهنده تراکم 

9 T پرورش می باشد.  12قطعه ای جوجه در هر متر مربع تا سن  40: نشان دهنده تراکم 

1 T پرورش می باشد. 12قطعه ای جوجه در هر متر مربع تا سن 41: نشان دهنده تراکم 

 (.>p 54/5اعداد با حروف غير مشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی دار دربين تيمارهاست)

 نابعم
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Effects of stocking and energy levels on feed intake, body weight and feed conversion of broilers 

chickens at early age 
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abstract 

An experiment was conducted to evaluate the effect of stocking density and dietary energy levels on 

productive performance of broilers chicken at early age. 324 commercial broiler chickens (cobb 500) in 

a  4×2 factorial arrangement (two dietary energy levels: diet 1) cobb company recommended energy 

and diet 2) containing 2/5% energy lower than diet 1) and four stocking density: 9, 12, 15 and 18 

chicks/m2 of floor pen space were assigned. In total, eight dietary treatments and three replicates of 10 

chicks per each treatment were applied in a completely randomized design. During the experiment, 

feed intake,_body weight and feed conversion were measured at 14 and 24 days of age. Obtained 

results showed that dietary energy levels had no effect on feed intake at 14 and 24 days of age, but 

body weight and feed conversion ratio significantly improved in chickens that fed lower dietary energy 

level. Body weight was not affected by stocking density at early growth of age. However, increasing 

stocking density to 15 and 18 chicks/m2 decreased body weight at 1 to 24 days. Result of this study 
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indicated that use of lower dietary energy levels and higher stocking density could be improved 

performance of broiler chickens. 

Keywords: dietary energy level, stocking density, broiler, performance. 
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