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بر  جیره بر اساس اسیدآمینه کل و قابل هضمفرموالسیون نوع بررسی اثرات تراکم گله و 

  در سنین اولیه  گوشتی عملکرد تولیدی جوجه های 

 . 2قنبری ف ، 2مصطفی لو ی ، 2، مقصودلو ش 1*زارعی پ 

 

 کارشناسی ارشد مديريت دام دانشگاه گنبد کاووس، دانشجوی -4

 استاديار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس، -2

 

  چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم گله در واحد سطح و نوع فرموالسيون جيره برر اسراس اسريدآمينه کرق و  ابرق  اين آزمايش

ير   055کرا  سرويه ی  طعه جوجه 921اين آزمايش، های گوشتی در سنين اوليه انجام شد. در هضم بر عملکرد جوجه

جيره: بر اساس اسيدآمينه کرق و برر  فرموالسيون)دو نوع  1×2روزه مورد استفاده  رار گرفتند. آزمايش به صورت فاکتوريق 

ه ( در سر طعه پرنده در هر مترر مربرج جايگراه بیرتری 41و  40، 42، 3اساس اسيدآمينه  ابق هضم( و چهار سطح تراکم 

تکرار در  الب طرح کامال تصادفی انجام شد. در اين آزمايش وزن بدن، مصرف خوراک و ضريب تبرديق خروراک در سرنين 

زن بدن و ضريب تبديق خروراک و  ،داری بر مصرف خوراکفرموالسيون جيره اثر معنیگيری شدند. روزگی اندازه 21و  41

ها در سنين اوليه نداشت، اما مصرف خوراک و ضريب تبديق خروراک جوجهداری بر وزن بدن تراکم گله تاثير معنی .نداشت

استفاده از سطوح پايين تر ترراکم به طور کلی   رار گرفتند. تراکم گله داری تحت تاثيرروزگی به طور معنی 21تا 4در سن 

 گله در واحد سطح عملکرد را بهبود ميدهد. 

 عملکرد گوشتی، جوجه ،سطح تراکم ،فرموالسیون جیرهکلیدی:  هایواژه

 

  مقدمه

رشد جمعيت و افراايش تقاضرا، در حرا   بطوريکهصنعت پرورش طيور نقش مهمی در تامين احتياجات پروتئين دارد، 

گیترش و توسعه می باشد. در پرورش جوجه های گوشتی بخش اعظم هاينه ها مربوط به خوراک می باشد. در ايرن ميران 

هاينه مربوط به  مصرف پروتئين و اسيدهای آمينه بیيار زياد است. متخصصين تغذيه بايد جيره های خوراکی را بره گونره 

متابوليیم و نياز پروتئينی و اسيدهای آمينه،  ابق که ضمن تامين نيازمنديهای غذايی طيور از  بيق انرژی  کنند فرمولهای 

 فاصله حذف و پيوسته نگاشته شود.(. 2556بازده ا تصادی نيا داشته باشند )ديلگر وهمکاران، 

نیربت مرواد مغرذی کرافی بررای فرموالسيون خوراک شامق استفاده صحيح از مواد تشکيق دهنده خوراک به مقردار و 

تامين احتياجات طيور می باشد.پاسخ جوجه های گوشتی به پروتئين و اسيدهای آمينه و همچنين نياز آنها می تواند متراثر 

از سطح کمی و کيفی پروتئين جيره غذايی، سطح انررژی جيرره، نروع سرويه، جرن ، سرن و فاکتورهرای توليرد از جملره 

( در آزمايشی نشران 4311(.شاناوانی)2552يش و روش ارزيابی آماری باشد )بيکر و همکاران، خصوصيات الشه، شرايط آزما
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داد که با افاايش تراکم عليرغم افاايش مياان مرگ و مير و کاهش سرعت رشد، سود خالص در هر متر مربرج افراايش مری 

 يابد. 

يد و بهره وری در پرورش طيور است. اما افاايش تراکم گله يکی از اباارهای کارآمد مديريت جهت افاايش تول  

(.تراکم 4977يکی از کاستی های اين روش کاهش وزن بدن جوجه ها در پی افاايش مياان تراکم گله است )فارسی جانی، 

باالی گله باعث کاهش توانايی راه رفتن و کاهش وزن زنده و افاايش زخم های بالشت  کف پا و مفصق خرگوشی می شود 

(. جوجه های ماده نیبت به نرها حیاسيت بيشتری به افاايش تراکم دارند )جونا و همکاران، 2550اران، )جونا و همک

بررسی اثر تراکم گله در واحد سطح و نوع فرموالسيون جيره بر اساس اسيدآمينه کق و هدف از انجام اين آزمايش (. 2550

 .می باشدهای گوشتی در سنين اوليه  ابق هضم بر عملکرد جوجه

 

  مواد و روش ها 

انجام گرفت. جوجه ها براساس وزن بدن در داخق  055 طعه جوجه گوشتی سويه کا   921اين آزمايش با استفاده از 

 طعرره جوجرره گوشررتی بررا ميررانگين وزن يکیرران  رررار  41و  40، 42، 3پررن برره صررورت تصررادفی بررا تررراکم هررای  21

، 3چهار ترراکم پررورش  ×آمينه کق و  ابق هضم نوع فرموالسيون جيره بر اساس اسيد 2گرفتند.تيمارهای آزمايشی: شامق 

 21-44روزگری(، ميانردان) 45-5تکرار  می باشد. جيرره هرا در سره فراز پيشردان)9 طعه جوجه گوشتی با  41و  40، 42

روزگی در اختيار جوجه هرا  ررار  12روزگی( در نظر گرفته شد و خوراک به صورت آزاد تا سن  12-20روزگی(، و پیدان )

 1برا  1×2و در  الب طرح کامالً تصادفی بصورت فاکتوريرق  SASنرم افاار آماری GLM ه های آزمايش با رويه گرفت. داد

 4انجام شد. در جردو  شرماره   LSDتکرار مورد تجايه آماری  رار گرفت. مقايیه ميانگين تيمارها توسط روش 9تيمار و 

 روزگی آورده شد. 21تا  44مواد مغذی مورد استفاده در سن 

 

  روزگی 22 تا11 سن از استفاده مورد ترکیب جیره. 1 جدول

 TA   DA  

  5955/9 5955/9 انرژی

  0295/41 0295/41 پروتئين خام

  4044/4 4655/4 لياين

  3505/5 1655/5 متيونين+سيیتئين

  7169/5 7655/5 ترئونين

 فيبر

 ذرت

 سويا

 پودر ضايعات طيور

 کلاا

 سبوس گندم

6513/9 

6971/5 

4615/5 

5655/5 

5655/5 

5255/5 

6520/9 

6911/5 

4661/5 

5655/5 

5655/5 

5255/5 

 

  5711/4272    3311/4201  يمت

 
 

 

 

  نتایج و بحث
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-جوجه های گوشتی در سنين اوليه معنیخوراک  ، وزن بدن و ضريب تبديق اثر نوع فرموالسيون جيره بر مصرف خوراک

روزگی از هر دو جيره با تراکم  21الی 4روزگی و 41الی4ها در سنين به طوری که جوجه  .(2)جدو  شماره دار نبود

موادمغذی مختلف تقريبا به ي  اندازه مصرف نمودند اين بدان معنی است که عواملی غير از نوع فرموالسيون جيره 

دستگاه گوارش خود خوراک اندو جوجه ها سعی نمودند تا ظرفيت فيايکی برمصرف خوراک جوجه ها تاثيرگذار بوده

اثر سطح تراکم گله بر وزن بدن جوجه ها در سنين اوليه معنی دار نبود اما اين اثر بر مصرف خوراک وضريب  مصرف نمايد.

افاايش کاهش مصرف ودار باعث دار بود؛ به طوری که افاايش تراکم گله بطور معنیروزگی معنی 21تا 4تبديق در سن 

( 4311( و ليیون و سامرز )2552فدس و همکاران ) اين نتايج در تطابق با يافته های ضريب تبديق خوراک شد.

-با افاايش تراکم گله در دوره رشد، مصرف خوراک کاهش يافت و اين کاهش از لحاظ آماری معنیکه بيان داشتند ميباشد

  .های باال بوددار بود و  مصرف خوراک در تراکم های پائين گله بيشتر از مصرف خوراک در تراکم

  

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

  بدن وزن                       خوراک مصرف                                  

  خوراک تبدیل ضریب

 روزگی22-1 روزگی12-1 روزگی22 روزگی12 روزگی22-1 روزگی12-1 (روز)سن

 اثرفرموالسیون

4 TA 99/159 13/371 291/992 11/795 913/4 93/4 

2 DA 70/151 23/371 343/923 61/721 911/4 91/4 

SEM 1/5 64/4 41/1 72/7 54/5 541/5 

 گله اثرتراکم

4 T b833/159 157/374 a741/912 a741/65 b328/4 b31/4 

2 T b833/159 125/371 b486/946 b686/68 a455/4 a42/4 

9 T ab406 999/377 ab244/992 b692/88 ab381/4 a41/4 

1 T a5/156 529/312 ab843/992 b695/80 ab381/4 a41/4 

SEM 07/5 23/2 17/0 30/45 52/5 525/5 

  اثرمتقابل

4 TAT 151 00/370 975/915 711.579 99/4 95/4 

2 TAT 159 59/376 199/940 795.199 10/4 14/4 

9 TAT 66/150 22/376 111/991 715.235 97/4 93/4 

1 TAT 99/156 479/316 314.921 741.915 15/4 10/4 

4 DAT 66/159 206/367 444/910 774.225 92/4 92/4 

2 DAT 66/151 645/379 491/947 741.026 16/4 19/4 

9 DAT 99/156 199/371 995 724.166 93/4 19/4 

1 DAT 

SEM 

66/156 179/377 759/996 

21/1 

713.366 

10/40 

96/4 

59/5 

97/4 

523/5 14/5 29/9 
TA :است کق نهيدآمياس اساس بر رهيج ییينو فرمو  دهنده نشان. 

DA :است هضم  ابق نهيدآمياس اساس بر رهيج ییينو فرمو  دهنده نشان. 

4 T :باشد می پرورش 12 سن تا مربج متر هر در جوجه ای  طعه 3 تراکم دهنده نشان. 
2 T :باشد می پرورش 12 سن تا مربج متر هر در جوجه ای  طعه 42 تراکم دهنده نشان. 

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

1 T :باشد می پرورش 12 سن تا مربج متر هر در جوجه ای  طعه41 تراکم دهنده نشان 

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

 

 : گیری نتیجه
 
 .نداشرت خروراک قيتبد بيضر و بدن وزن  خوراک، مصرف بر یداریمعن اثر رهيج ونيفرموالسآزمايش نشان داد که  اين
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 سرن در خوراک قيتبد بيضر و خوراک مصرف اما نداشت، هياول نيسن در هاجوجه بدن وزن بر یداریمعن ريتاث گله تراکم

  .گرفتند  رار گله تراکم ريتاث تحت یداریمعن طور به یروزگ 21تا 4
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Effects of herd density and type of ration formulation based on total and 

digestible amino acid productivity at early age  

Zarei P, Maghsoudlu SH , Mostafalu Y , Ghanbari F . 

Animal Science Department, Gonbad Kavous university, I.R. Iran 

 

An experiment was conducted to determine the effects of stocking density and feed 

formulation method (Based on total and digestible amino acid) on performance of broiler Chicks at 

earlier ages. a total of 324 mixed Day old Cobb 500 broiler chicks Were used at a 4×2 factorial 

arrangement in a completely randomized design with 3 replicates. The experimental treatments 

were: 2 amino acid formulation method (total and digestible) and 4 stocking density (9, 12, 15 and 

18 chicks/m2). Body weight (BW), feed intake (FI) and feed conversion ratio (FCR) measured at 14 

and 24 days of age. The results showed that BW, FI and FCR did not influenc by feed formulation 

method (P>0.05). Also, stocking density did not significantly effected BW . at 1-42 days of age, 

significant differences between densities were found in FI and FCR (P<0.05). the results of current 

experiment showed that lower stocking density led to better performance.the abstract isn’t 

comprehensive write more.  

Key words: feed formulation, stocking density, broiler chicks, performance  
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