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Introduction The knowledge of the bird requirements is one of the existing solutions to increase poultry 

production in the country in order to take advantage of their maximum production capacity. Due to the high cost of 

feed in poultry production units, it is very important to consider the main components of the feed. Energy and protein 

are very important nutrients for poultry. Energy is necessary for body function and protein is essential constituent of 

all tissues of bird's body. Proteins have a major effect on growth performance of the birds, and it is the most 

expensive nutrient in the broiler diets. A large part of the production cost in poultry farms is related to feeding and so 

far a lot of research has been done to better use of the feed by the animal and reduce feeding costs. Diets contain 

excessive amounts of some nutrients lead to the loss of these nutrients and to increase the cost of breeding. Khazak 

hen is a native hen of Sistan region with a small body. Achieving better growth performance in this bird requires 

determining the optimal levels of energy and dietary protein in different phases of production. Since there is no 

information about the optimal level of energy and protein in the growth period for Khazak chickens, so this study 

was conducted to determine the effect of different levels of energy and protein on growth performance of Khazak 

native chickens and select the best combination of energy and protein levels at 7 to 91 days of age.  

Materials and Methods The research was performed on Khazak chickens in the Research Center of Domestic 

Animals (RCDA) in the University of Zabol, Zabol, Iran. A total of 360 seven- day- old chicks were randomly 

allocated to 9 dietary treatments including three levels of energy (2600, 2800 and 3000 kcal / kg) and protein (17, 19 

and 21%) as a factorial experiment in a completely randomized design with four replications, and 10 birds in each 

replication. The chicks entered the experimental pen in seven days of old and they were examined with experimental 

diets for 12 weeks. The birds had ad libitum access to feed and water throughout the experiment. Eenvironmental 

conditions in terms of light, temperature and humidity were considered similar for experimental treatments. 

Weighing chickens and feed intake were measured weekly. Other parameters including average daily body weight 

gain, feed conversion ratio, daily energy and protein intake, energy and protein efficiency ratio were calculated based 

on the body weight and feed intake data, in three age ranges (7 to 35, 35 to 63 and 63 to 91 days of age) and the 

whole period. The collected data were analyzed using GLM procedure of SAS software version 9.1 and the means 

were compared with Tukey test at 5% level. 

Results and Discussion The results showed that the effect of different energy and protein levels had a significant 

effect on weight gain, feed intake (except for 63-91 days of age period), feed conversion ratio, energy and protein 

intake (except for 63-91 days of age period) in three studied periods and whole period (P˂0.05). Also, the energy and 

protein interaction showed a significant effect on all studied variables in all periods (P /0 0.05). The effect of energy 

and protein levels were not significant on protein efficiency ratio (PER) and energy efficiency ratio (EER), 

respectively. During the starter period, birds may have physical limitations when they consume low-density diets. In 

fact, there is a decrease in energy consumption due to physical limitations when the birds consume a diet with low 

energy and protein in the starter period. As the results of the present study showed, determining the optimal energy 

and protein levels of the diet is very important to maximize the performance of native chickens. In order to balance 

poultry performance and economic production, an applied feeding program represent a compromise between the 

nutritional requirement of the animal and management needs. Thus, one possible way to achieve this balance is a diet 

formulation that can regulate a specific ratio of protein to renewable energy 
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Conclusion Although, the many performance variables were not significant between energy levels of 3000 with 

2800 kcal/kg and protein levels of 21 with 19%, but the negative effect on performance was observed by reducing 

energy level to 2600 kcal/kg and protein level to 17 %. So level of 2800 kcal/kg and 19% for energy and protein 

suggested for these ages of chickens. 

Keywords: Daily weight gain, Khazak chick, Protein efficiency ratio, Feed conversion ratio.  
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 چکیده

های بومی خزک و انتخاب بهترین ترکیب از جوجه رشد بر عملکرد جیره با هدف تعیین اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین ن پژوهشای
سه سطح جوجه هفت روزه به صورت تصادفی در نه تیمار شامل قطعه  363تعداد انجام شد.  روزگی 11تا  7سن سطوح انرژی و پروتئین در 

درصد( به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً  21و  11، 17سطح پروتئین ) 3کیلوکالری بر کیلوگرم( و  3333و  2033، 2633انرژی )
هفته با  12های آزمایشی شده و به مدت وارد پن یروزگهفتها از . جوجهندتوزیع شدقطعه پرنده در هر تکرار  13و تعداد تصادفی با چهار تکرار 

و با استفاده از اطالعات وزن بدن و مصرف صورت هفتگی انجام شده بهها و مصرف دان جوجه یکشوزن. شدند تغذیههای آزمایشی جیره
سه محدوده ، راندمان مصرف انرژی و پروتئین در روزانه ، ضریب تبدیل غذایی، انرژی و پروتئین مصرفیروزانه خوراک، متوسط افزایش وزن بدن

نسخه   SASافزارنرم GLMآوری شده با استفاده از رویه های جمعدادهروزگی( و کل دوره محاسبه شد.  11تا  63و  63تا  33، 33تا 7سنی )
درصد انجام شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف  3ها با آزمون توکی در سطح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین 1/1

)به  پروتئین ، مصرف، ضریب تبدیل، مصرف انرژیگی(زرو 11تا  63)به استثنای سنین  ف خوراکافزایش وزن، مصرمتوسط  انرژی و پروتئین بر
بر جیره انرژی و پروتئین  سطوح متقابل ریتأثداشت. همچنین  داریمعن ریتأث، گی( سه دوره مورد مطالعه و کل دورهزرو 11تا  63استثنای سنین 

و راندمان به ترتیب بر راندمان مصرف پروتئین  جیره اثر سطوح انرژی و پروتئین .بودداری معنیها در کلیه دوره مورد مطالعه تمامی متغیرهای
کیلوکالری بر کیلوگرم و سطح پروتئین  2033 و 3333سطح انرژی های با اختالف بین پرندگان تغذیه شده با جیرهدار نبود. معنیمصرف انرژی 

کیلوکالری و  2633، اما کاهش سطح انرژی جیره به دار نبودمعنی مطالعه عملکردی موردهای شاخصدرصد از لحاظ بسیاری از  11با  21
 11کیلوکالری بر کیلوگرم و  2033سطح انرژی  کلی اینکه،های عملکردی نشان داد. نتیجهدرصد اثر منفی بر بروز شاخص 17پروتئین جیره به 

 گردد. های خزک پیشنهاد میدرصد پروتئین برای این سنین جوجه
 

 .غذایی : افزایش وزن روزانه، جوجه خزک، راندمان مصرف پروتئین، ضریب تبدیلهای کلیدیواژه

  مقدمه

 

گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی آنها بهره منظوربهافزایش تولیدات طیور در داخل کشور، آشنایی با احتیاجات پرنده  برای یکی از راهکارها
. پروتئین و مورد استفاده در جیره باید مورد توجه قرار گیرد طیور، اجزای اصلی خوراک پرورشخوراک در واحدهای  یباال. با توجه به هزینه است

دهند و به طور گسترده عملکرد طیور را هزینه جیره را به خود اختصاص می ایی ازبخش عمدهمواد مغذی در جیره هستند که  نیترمهمانرژی 
باشند. انرژی برای عملکرد بدن و پروتئین جزء اصلی می طیور(. انرژی و پروتئین ماده مغذی بسیار مهم برای 23دهند )قرار می تأثیرتحت 

 های بدن پرنده است. ضروری همه بافت
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هایی که کمتر حیاتی هستند جهت پروتئین از بافت شودشد و باعث میکاهش نرخ رشد خواهد باعث جیره غذایی  در پروتئین ناکافی بودن
ین جیره ممکن است پروتئین (. از طرف دیگر، در صورت زیاد بودن پروتئ16) مورد استفاده قرار گیردهای خیلی حیاتی گهداری عملکرد بافتن

مهم در هزینه تغذیه به ازای  کنندهنییتعیک  هم (. تراکم انرژی13های تولید گردد )و منجر به آلودگی محیط زیست و افزایش هزینه دفع شده
و ضریب تبدیل غذایی در  شدهخوراک  باعث کاهش مصرفو مشخص شده است که تراکم باالی انرژی غذا  استطیور  دکنندهیتولاحد هر و

توان از این امر مستثنی شد که مصرف خوراک با انرژی باال منجر به افزایش انرژی مصرفی (. از سوی دیگر، نمی21و  2دهد )طیور را بهبود می
 شود.( 12( و کاهش عملکرد رشد )2باعث رسوب بیشتر چربی شکمی و الشه ) آن موجببهشده و 

های گوشتی مدرن برای تولید گوشت مرغ در حال افزایش است و تمایل به سمت امروزه، نگرانی عمومی در مورد استفاده از ژنوتیپ جوجه
با توجه  ییروستا (. طیور3یی با رشد سریع است، وجود دارد )هاجوجه یجابههای گوشتی با رشد کم آنها از جوجه منشأهایی که مصرف گوشت

توسعه  یبرا یریچشمگ یاندازهاچشم یدارا ییکار و خوراک در مناطق روستا یروی، ننیملزومات از جمله زم هیآسان و فراوان کل یبه دسترس
با توجه به اینکه  (.23از طریق تغذیه بهتر کمک کند ) هاادهخانوتواند در افزایش درآمدهای خانواری و بهبود سالمتی این بخش می .هستند ندهیآ

هر چه بهتر خوراک توسط  یریکارگبهمربوط به تغذیه است، تاکنون تحقیقات زیادی در جهت  در واحدهای تولیدی طیوردرصد هزینه تولید  73
از حد برخی مواد مغذی باشد منجر به اتالف این مواد و های تغذیه صورت گرفته است. جیره غذایی که حاوی مقدار بیش حیوان و کاستن هزینه

 (. 10شود )های پرورش میافزایش هزینه
های گوشتی انجام شده است اما تحقیقات اگرچه تحقیقات انجام شده در مورد اثرات سطوح انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد بیشتر در سویه

های بومی و آمیخته انجام گرفته است. طالعات در مورد اثرات سطوح انرژی و پروتئین بر مرغگذار بسیار اندک است. اخیراً مهای تخمدر سویه
 3233-2633درصد با انرژی  21-13روزگی در حدود  112تا  3مختلف را در سنین  آمیخته یهاجوجهمطالعات قبلی پروتئین مورد نیاز برای 
 23-1در فاز رشد ) های بومی دسیوح مختلف انرژی و پروتئین روی عملکرد جوجه(. در بررسی سط11کیلوکالری بر کیلوگرم گزارش کردند )

 نداشتماده  یهاجوجهدار بر افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی معنی تأثیرهفتگی( گزارش شد که سطوح مختلف انرژی 
ها در مرحله آغازین انرژی برای این جوجهگاژول بر کیلوگرم م 3/11تا  3/13دامنه  گزارش شد کههای بومی مالزی جوجهدر مطالعه (. 23)

-شود برای جوجهگوشتی تجاری استفاده می یهاجوجهمگاژول بر کیلوگرم که برای  3/12ممکن است اقتصادی باشد و استفاده از سطح انرژی 

درصد( بر وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل  22و  21، 10سطوح پروتئین ) دیگر ی(. در مطالعه3نیست ) ریپذهیتوجهای بومی مالزی 
 (. 1های عربی پیشنهاد شد )درصد پروتئین برای جوجه 10حاوی  نشد و جهت کاهش هزینه خوراک، جیره گزارشدار های عربی معنیجوجه

 2633هفته اول به ترتیب  0برای سطوح انرژی و پروتئین در  له آدیا، سطح های پرورشی متراکمدر سیستمهای بومی آسل برای جوجه
 2033 حاویجیره  ،آوردن ضریب تبدیل غذایی بهتر به دستدرصد گزارش شد همچنین بیان گردید که برای  16 کیلوکالری بر کیلوگرم و

روز  63لکرد سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عم تأثیر(. همچنین در بررسی 7تواند ایده آل باشد )درصد پروتئین می 16کیلوکالری انرژی و 
 بر افزایش وزن بدن، مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل که سطوح مختلف پروتئین مشاهده شدبومی اندونزی  یهاجوجهاول دوره رشد 

 1در سنین های دورگ کورات ی پروتئینی جوجهنیازها(. 21) گزارش شدداری معنی تأثیردار نبوده اما سطوح مختلف انرژی بر ضریب تبدیل معنی
و گزارش شد که وزن بدن، سطح مختلف پروتئین مورد مطالعه قرار گرفت  3و در هر فاز اثر چهار فاز( در  روزگی 21روزگی با فاصله  04تا 

ال مصرف خوراک و دار افزایش یافت. با این حمتوسط افزایش روزانه و پروتئین مصرفی در همه فازها با افزایش پروتئین مصرفی به طور معنی
کوچک مرغ خزک، مرغ بومی منطقه سیستان است که دارای جثه (. 13) نشان نداد سطوح مختلف پروتئینداری بین مصرفی تفاوت معنی انرژی

 21گرم بوده و در  32/26های یکروزه در این پرنده میانگین وزن جوجه. و به دلیل پا کوتاهی به نام خزک نامیده شده است است و پاهای کوتاه
های ماده نرخ رشد باالتریی نسبت به جوجه های اول جوجهرسد. در هفتهگرم می 33/103و  70/1117ها به ترتیب وس و مرغهفتگی وزن خر

آوری شده در پژوهشکده براساس اطالعات جمع (. 4) های ماده استهای نر باالتر از جوجهنرها داشته اما از هفته سوم به بعد نرخ رشد در جوجه
گذاری به پیک ها در هفته چهارم تخمگذارند. مرغتخم می 123روزگی به بلوغ رسیده و ساالنه به طور میانگین  6/113ها در غهای خاص، مردام

دستیابی به عملکرد بهتر رشد در گذاری تقریباً ثابتی دارند. رسند او بعد پیک، شیب کاهش تولید تخم کم بوده و در طول سال نرخ تخمتولید می
. از آنجایی که اطالعاتی از سطح بهینه انرژی و استنیازمند تعیین سطوح بهینه انرژی و پروتئین جیره در فازهای مختلف تولید این پرنده 

بنابراین تحقیق حاضر با هدف تعیین اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد رشد  پروتئین در دوره رشد برای این پرنده وجود ندارد
 انرژی و پروتئین در این سنین انجام شد. سطحو انتخاب  روزگی 11ا ت 7سنین در 
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 هامواد و روش

جوجه  363روزگی تعداد  7در سن  های بومی خزک انجام شد.جوجه باهای خاص دانشگاه زابل تحقیق حاضر در مزرعه مرغداری پژوهشکده دام
کنجاله  -ذرتپایه غذایی بر  یهارهیج. قطعه ای مورد استفاده قرار گرفت 13ر تکرا 6گروه با  1بومی با میانگین وزنی مشابه بطور تصادفی در 

درصد( در یک  21و  11، 16( و سه سطح از پروتئین خام )لوگرمیبر ک یلوکالریک 3333و  2033، 2633سویا با سه سطح انرژی قابل متابولیسم )

ای نژاد خزک و فقدان وجود اطالعات در حصوص نیازهای تغذیه با عنایت به .تغذیه شدند هفته 12به مدت  3×3آزمایش فاکتوریل 

( برای 11) ملی آمریکا تحقیقات انجمنطیور احتیاجات های شباهت جثه، سرعت رشد و ... این نژاد به نژادهای تیپ تخمی، از توصیه

درصد پروتئین  11و گرم انرژی و کیلوکالری بر کیل 2011دوره رشد سویه های تخمگذار با پوسته قهواه ای برای انتخاب سطوح 

های نژاد خزک، نیاز به بررسی جیره های رقیق تر و غنی تر از این سطوح نیز الزم دیده استفاده شد. همچنین با توجه به تفاوت

، 11د )های بومی و دورگ در تحقیقات دیگر انتخاب گردیشد که سطوح باالتر و پائین تر با توجه به سطوح استفاده شده در مرغمی

  نشان داده شده است. 1ها در جدول ها و مواد مغذی آنترکیب جیره (.11و  15، 11
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 های آزمایشیترکیب )درصد( و مواد مغذی جیره -9جدول 
Table 1- Composition (%) and nutrients of experimental diets 

هارهیج    
Diets 

 اجزای خوراک
Ingredient 

 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ذرت
Corn  

 57.92 55.36 52.81 66.87 64.31 61.82 73.79 67.66 61.44 

درصد پروتئین خام( 44کنجاله سویا )  
Soybean meal (44% CP) 

 18.07 23.45 28.87 19.76 25.15 30.64 21.29 26.54 31.80 

 سبوس گندم
Wheat bran 

 19.46 16.94 14.29 8.87 6.35 3.43 - - - 

 دی کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate 

 1.64 1.62 1.60 1.75 1.73 1.72 1.84 1.80 1.76 

 کربنات کلسیم
Calcium CO3 

 1.47 1.45 1.43 1.43 1.41 1.39 1.40 1.38 1.37 

 بیکربنات سدیم
Sodium bicarbonate 

 0.54 0.32 0.17 0.41 0.19 0.17 0.30 0.18 0.17 

 نمک
NaCl 

 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.21 0.30 0.30 

 مکمل معدنی
Mineral premix1 

 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

 مکمل ویتامینه
Vitamin premix2 

 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

متیونین -دی ال  

DL- Methionine 

 0.11 0.06 0.05 0.10 0.06 0.03 0.10 0.05 0.03 

 روغن
Oil 

 - - - - - - 0.57 1.59 2.63 

 ترکیبات شیمیایی محاسبه شده
Calculated chemical composition 

          

م(/ کیلوگریلوکالریکانرژی قابل متابولیسم )  
Metabolizable energy (kcal/kg) 

 2600 2600 2600 2800 2800 2800 3000 3000 3000 

 پروتئین خام )درصد(
Crude protein (%) 

 17.00 19.00 21.00 17.00 19.00 21.00 17.00 19.00 21.00 

 لیزین )درصد(
Lysine (%) 

 0.78 0.91 1.05 0.79 0.92 1.06 0.79 0.93 1.07 

 متیونین )درصد(
Methionine (%) 

 0.33 0.35 0.36 0.33 0.35 0.35 0.33 0.35 0.35 

 متیونین + سیستئین )درصد(
Methionine + cysteine (%) 

 0.62 0.63 0.66 0.62 0.63 0.66 0.62 0.63 0.65 

 کلسیم )درصد(
Calcium (%) 

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

)درصد( دسترسقابلفسفر   
Available phosphorus (%) 

 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

 ا سطوح مختلف انرژی و پروتئین هستند.نشان دهنده تیمارهای آزمایشی ب 1تا  1اعداد  *

 23/3سلنیم؛ گرم میلی 33/3ید؛ گرم میلی 0/1مس؛ گرم میلی 0آهن؛ گرم میلی 33؛ گرم رویمیلی 33؛ 63منگنز گرم میلی 63مکمل معدنی این موارد را در هر کیلوگرم جیره تأمین نمود:  1
 مولیبدن.گرم میلی 16/3 و گرم کبالتمیلی

 12B ،mg؛ ویتامین Eویتامین واحد بین المللی  22کوله کلسیفرول؛ واحد بین المللی  2133؛ A ویتامینواحد بین المللی  11333جیره تأمین نمود:  لوگرمیهر کتامینه این موارد در مکمل وی 2
 1پیریدوکسین؛ گرم میلی 13تیامین؛ گرم میلی 3فولیک اسید؛ گرم میلی 03/3منادیون؛  گرممیلی 33/1کلسیم پنتوتنات؛ گرم میلی 33آمید؛ نیکوتین گرممیلی 43 ؛mg 4/4؛ ریبوفالوین، 63/3

 کوئین.اتوکسیگرم میلی 123 و کولین کلرایدگرم میلی 363بیوتین؛ گرم میلی
* Numbers 1 to 9 indicate experimental treatments with different levels of energy and protein. 
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1Mineral premix provided per kilogram of diet: 65 mg Mn; 50 mg Fe; 8 mg Cu; 1.8 mg I; 0.30 mg Se; 0.20 mg Co; and 0.16 mg 

Mo. 
2Vitamin premix provided per kilogram of diet: 11,500 IU vitamin A; 2,100 IU cholecalciferol; 22 IU vitamin E; 0.60 mg vitamin 

B12; 4.4 mg riboflavin; 40 mg nicotinamide; 35 mg calcium pantothenate; 1.50 mg menadione; 0.80 mg folic acid; 3 mg 

thiamine; 10 mg pyridoxine; 1 mg biotin; 560 mg choline chloride; and 125 mg ethoxyquin. 
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ها در طول دوره آزمایش به طور آزاد به غذا و آب دسترسی داشتند. شرایط محیطی از لحاظ نور، دما و رطوبت برای تمام پرندگان تحت جوجه
درجه سانتی گراد تنظیم شد و هر هفته دو درجه  32آزمایش در قبل و حین دوره یکسان در نظر گرفته شد. دمای سالن در هفته اول آزمایش 

( 21و  12با توجه به اینکه کارهای مشابه انجام شده برای مرغان بومی و آمیخته )منبع برسد.  گرادیسانتدرجه  24ه شد تا به کاهش داد

های آزمایشی، تعداد و وزن تلفات به در طول دورهساعت در نظر گرفته شد.  24ساعت نوردهی منظور شده بود در این تحقیق هم  24

ها و خوراک مصرفی پس از اعمال گرسنگی به صورت هفتگی انجام گرفته و با ی جوجهکشوزنز مرغ ثبت شدند. طور روزانه جهت محاسبه رو
 بود. محاسبهقابلتوجه به عدد روز مرغ، افزایش وزن روزانه و خوراک مصرف روزانه 

روزگی( و کل  11تا  63، 63تا  33، 33ا ت 7) ایهفته بود صفات عملکردی برای سه دوره چهار هفته 12از آنجایی که طول دوره آزمایش 
نسبت خوراک مصرفی  بر اساس هادورهروزگی( از روی عملکرد هفتگی محاسبه شد. ضریب تبدیل خوراک نیز برای هر یک از  11تا 7دوره )

ها در جیره خود دریافت ه جوجهایی کو درصد پروتئین جیره روزانهبا توجه به میزان مصرف خوراک آمد.  به دستروزانه به افزایش وزن روزانه 
 :(1) محاسبه گردید 1روزانه به صورت رابطه  پروتئینکردند مصرف 

  رابطه )1(                        

 . استدرصد پروتئین جیره  CPبه گرم و  میزان مصرف خوراک روزانه FIبه گرم،  پروتئینمصرف  PIدر رابطه باال، 
 2رابطه مطابق ( ME( و میزان انرژی جیره )FI( با استفاده از میزان مصرف خوراک )EI) ن، مصرف انرژی روزانهه مصرف پروتئیمشاب

 . (1) محاسبه شد

    رابطه )2(                                                          

 کهیدرحالمحاسبه شد ی مصرف ینهر گرم پروتئ یوزن بدن برا یشابه صورت گرم افزبرای هر تکرار  PER)) ینمان پروتئراند یبضر
  .آمد به دست 133ضربدر  یمصرف یسممتابول یانرژ کلبهوزن بدن  یشبه صورت نسبت گرم افزا (EER) یراندمان انرژ یبضر

 یسهشده و مقا یلو تحل یهتجز GLM هیبا استفاده از رو 1/1نسخه  SAS آماری افزارنرم لهیوسبه یرایش،حاصله پس از ثبت و و هایداده
  صورت زیر بود:به  هاداده یلتحل و یهتجز یبرا یانجام شد. مدل آمار درصد 13با احتمال  یبه روش آزمون توک هایانگینم

ijk+ eij+(AB)j+Bi=µ+AijkY 

سه ) Bاز عامل  jاثر سطح  jB(، یسطح انرژسه  ) Aاز عامل  iاثر سطح  iAمشاهدات،  یانگینم µمقدار هر مشاهده،  ijkYدر مدل باال،  که
 .است یماندهاثرات باق ijkeو  Bو Aدو فاکتور  یناثر متقابل ب ijAB(، ینسطح پروتئ

 

 و بحثنتایج 

سطوح آورده شده است.  2روزگی در جدول  33تا  7های خزک در سنین اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد رشد جوجه
، ضریب تبدیل، مصرف پروتئین روزانه، راندمان مصرف انرژی روزانه وزن بدنیرهای متوسط مصرف خوراک روزانه، متوسط افزایش تغانرژی بر م
دار نبود. با افزایش سطوح انرژی متوسط افزایش روزانه وزن بدن، اما اثر آن بر مصرف انرژی معنی (P˂ 33/3دار داشت )معنی تأثیرو پروتئین 

 هرحالبهمتوسط مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل و مصرف پروتئین کاهش یافت. نرژی و پروتئین روند افزایشی داشت اما راندمان مصرف ا
کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولسیم باهم تفاوت  3333و  2033های حاوی یرهای مورد مطالعه در جیرهروند افزایشی و کاهشی متغ

 (.P˂ 33/3دار بود )کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم تفاوت معنی 2633بت به جیره حاوی داری نداشتند اما نسمعنی
 ;2دار داشت )جدول رها به استثنای راندمان مصرف پروتئین تفاوت معنیی متغیروزگی بر تمام 33تا  7سن  در وح پروتئین جیرهطس تأثیر

33/3 ˂P )شدند دارای متوسط افزایش وزن بدن، درصد( تغذیه می 21و  11حاوی سطوح باالی پروتئین )هایی که با جیره جوجه کهیطوربه
با جیره  شدههیتغذهای تر نسبت به جوجهپروتئین مصرفی، راندمان مصرف انرژی باالتر و خوراک مصرفی، ضریب تبدیل و انرژی مصرفی پایین

 تأثیریرها و پروتئین جیره نیز بر تمامی متغشود اثرات متقابل سطوح انرژی مشاهده می 2که در جدول  طورهماندرصد پروتئین بودند.  17حاوی 
ترین مصرف خوراک، ضریب تبدیل و مصرف ( و باالترین افزایش وزن، راندمان مصرف پروتئین و انرژی و پایینP˂ 33/3دار داشت )معنی

 3333های حاوی هایی که با جیرهیرها در جوجهآمد اما در بسیاری از متغ به دست های با سطوح باالی انرژی و پروتئینانرژی و پروتئین در جیره
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 11کیلوکالری بر کیلوگرم و  2033های حاوی هایی که جیرهشدند نسبت به جوجهدرصد پروتئین تغذیه می 21کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی و 
 . دمشاهده نشداری کردند، تفاوت معنیدرصد پروتئین استفاده می
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 روزگی 33تا  7های خزک در سنین اثر سطوح انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد رشد جوجه -2جدول 
Table 2- Effect of dietary protein (CP) and energy (ME) on growth performance of Khazak chickens from 7 to 35 days of age 

 عوامل
Factors 

 سطوح
levels 

متوسط افزایش 
/ )گرم / روز وزن

(پرنده  
ADG 

(g/day/bird) 

متوسط مصرف خوراک 

(/ پرندهروزانه )گرم/روز  
ADFI 

(g/day/bird) 

 ضریب تبدیل
FCR 

مصرف پروتئین 

(/ پرنده)گرم/روز  
CP intake 

(g/day/bird) 

ری/ مصرف انرژی )کیلوکال
(/ پرندهروز  

ME intake 

(kcal/day/bird) 

راندمان مصرف 
م(پروتئین )گرم/ گر  
PER (g/g) 

 راندمان مصرف انرژی
 )درصد(

EER (%) 

م قابل متابولیسانرژی 
رم(/ کیلوگ یلوکالریک)  

ME (kcal/kg) 

2,600 5.956b 18.457a 3.135a 3.503a 47.987 1.701b 12.437b 

2,800 6.345ab 16.833b 2.666b 3.181b 47.133 1.998a 13.537a 

3,000 6.429a 16.295b 2.544b 3.088b 48.886 2.085a 13.183ab 

 سطح احتمال

P value 
 0.0381 0.0001 0.0001 0.0001 0.1406 0.0001 0.0305 

ینخطای استاندارد میانگ  
SEM 

 0.131 0.215 0.061 0.043 0.603 0.040 0.281 

 پروتئین خام )درصد(
CP (%) 

17 5.899b 17.930a 3.066a 3.048c 50.075a 1.925 11.768b 

19 6.332ab 17.137b 2.728b 3.256b 47.850b 1.956 13.256a 

21 6.499a 16.518b 2.551b 3.469a 46.082b 1.886 14.133a 

 سطح احتمال
P value 

 0.0095 0.0004 0.0001 0.0001 0.0003 0.4297 0.0001 

ینخطای استاندارد میانگ  
SEM 

 0.131 0.215 0.061 0.043 0.603 0.040 0.281 

نرژی و اثر متقابل ا
 پروتئین
ME×CP 

interaction 

2,600-17 5.349b 18.680a 3.503a 3.176dc 48.569abc 1.684c 11.010c 

2,600-19 6.055ab 18.573a 3.101ab 3.529ab 48.290abc 1.718bc 13.997ab 

2,600-21 6.465a 18.116abc 2.802bcd 3.805a 47.102abc 1.702c 13.760ab 

2,800-17 6.278ab 18.389ab 2.934bc 3.127dc 51.490a 2.010abc 12.199abc 

2,800-19 6.370ab 16.266d 2.560cd 3.090dc 45.545bc 2.063a 13.996ab 

2,800-21 6.388ab 15.844d 2.504cd 3.328bc 44.365c 1.922abc 14.414a 

3,000-17 6.072ab 16.721bcd 2.761bcd 2.843d 50.165ab 2.134a 12.094bc 

3,000-19 6.571a 16.571dc 2.523cd 3.148dc 49.715ab 2.087a 13.217abc 

3,000-21 6.643a 15.593d 2.347d 3.275bc 46.779abc 2.034ab 14.239ab 

 سطح احتمال
P value 

 0.0165 0.0001 0.0001 0.0001 0.0010 0.0001 0.0003 
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ینخطای استاندارد میانگ  
SEM 

 0.227 0.373 0.105 0.074 1.044 0.069 0.487 

a ،b ،c ،d: : ،ت معنیوبا حروف انگلیسی متفاهایی میانگیندر هر ستون( 33/3دار هستند˂P.) 
a-b: Means within each column with different superscripts are significantly different (P <0.05). 
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روزگی را نشان  63تا  33های خزک در بازه سنی سطوح مختلف انرژی و پروتئین و اثرات متقابل آنها را بر عملکرد رشد جوجه تأثیر 3جدول 
زانه، انرژی مصرفی و راندمان مصرف پروتئین را نسبت به سطوح پایین داری متوسط افزایش وزن رودهد. سطوح باالی انرژی به طور معنیمی

(. با وجود اینکه P˂ 33/3افزایش داده و از طرفی مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل و مصرف پروتئین با افزایش سطح پروتئین کاهش یافت )
کیلوکالری بر  2033و  3333اما بسیاری از متغیرها بین سطوح دار متغیرها با افزایش سطوح انرژی مشاهده شد روند افزایشی و کاهشی معنی

داری نداشت. با وجود اینکه راندمان مصرف انرژی با افزایش سطح انرژی روند افزایشی داشت اما تفاوت بین سطوح انرژی کیلوگرم تفاوت معنی
 دار نبود.از لحاظ راندمان مصرف انرژی معنی

روزگی نیز به طور  63تا  33متوسط افزایش وزن روزانه، مصرف پروتئین و راندمان مصرف انرژی در سنین  با باال رفتن سطوح پروتئین جیره،
(. راندمان مصرف پروتئین 3دار افزایش یافت و برای مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل و مصرف انرژی روند کاهشی مشاهده شد )جدول معنی

سطوح پروتئین جیره  تأثیرتحت  شدتبهضریب تبدیل و مصرف پروتئین اما ن جیره قرار نگرفت. سطوح پروتئی تأثیردر این محدوده سنی تحت 
 11درصد پروتئین با  21(. اما برای بقیه متغیرها سطح P˂ 33/3داری داشتند )هر سه سطح پروتئین باهم تفاوت معنی کهیطوربه ندقرار گرفت
 .ددار نشان ندادرصد تفاوت معنی 17با  11درصد و 

(. جیره P˂ 33/3دار بود )روزگی نیز معنی 63تا  33اثرات متقابل سطوح انرژی و پروتئین بر تمامی متغیرهای مورد مطالعه در محدوده سنی 
ترین درصد پروتئین باالترین متوسط افزایش وزن روزانه و راندمان مصرف انرژی و پایین 21کیلوکالری بر کیلوگرم و  3333با سطح انرژی 

کیلوکالری بر  2033ف خوراک روزانه نسبت به سایر تیمارها داشت اگرچه تفاوت آنها با برخی تیمارهای مورد آزمایش بخصوص تیمار حاوی مصر
 2633ضریب تبدیل به ترتیب مربوط به تیمار حاوی  نیترنییپادار نبود. به هرحال باالترین و درصد پروتئین معنی 11کیلوگرم قابل متابولیسم و 

 آمد که با بسیاری از به دستدرصد پروتئین  21کیلوکالری بر کیلوگرم و  3333درصد پروتئین و تیمار حاوی  17لوکالری بر کیلوگرم انرژی و کی
 (.P˂ 33/3داری داشتند )تیمارهای مورد آزمایش تفاوت معنی

آورده شده است. اثر سطوح  4روزگی در جدول 11تا  63 و اثرات متقابل آنها بر عملکرد رشد در محدوده سنی نیپروتئسطوح انرژی و  تأثیر
(. سطح P˂ 33/3بود ) داریمعندار نداشت اما بر بقیه متغیرها معنی تأثیرانرژی بر مصرف خوراک روزانه، مصرف پروتئین و راندمان مصرف انرژی 

با  کهیطوربه( P˂ 33/3دار بود )روزگی معنی 11تا  63نی ها در محدوده سپروتئین بر تمامی متغیرها به استثنای راندمان مصرف پروتئین جوجه
افزایش سطح پروتئین جیره متوسط افزایش وزن بدن، مصرف پروتئین و راندمان مصرف انرژی افزایش یافته و مصرف خوراک روزانه، ضریب 

متقابل سطوح انرژی و پروتئین قرار گرفتند  اثرات تأثیرداری تحت تبدیل و مصرف انرژی روند کاهشی داشت. تمامی متغیرها به طور معنی
(33/3 ˂P و جیره حاوی )درصد پروتئین باالترین افزایش وزن روزانه و راندمان  21کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم و  3333

( و با برخی تفاوت P˂ 33/3دار )یترین مصرف خوراک و ضریب تبدیل داشت که با برخی تیمارها تفاوت معنمصرف انرژی و پروتئین و پایین
 دار نبود.معنی
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 روزگی 63تا  33های خزک در سنین اثر سطوح انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد رشد جوجه -3جدول 
Table 3- Effect of dietary protein (CP) and energy (ME) on growth performance of Khazak chickens from 35 to 63 days of age 

 عوامل
Factors 

 سطوح
levels 

متوسط افزایش وزن 
(/ پرنده)گرم / روز  

ADG 

(g/day/bird) 

متوسط مصرف خوراک 

(/ پرنده روزانه )گرم/روز  
ADFI (g/day/ 

bird) 

 ضریب تبدیل
FCR 

مصرف پروتئین 

(/ پرنده)گرم/روز  
CP intake 

(g/day/bird) 

ری/ مصرف انرژی )کیلوکال
(/ پرندهروز  

ME intake 

(kcal/day/bird) 

ن راندمان مصرف پروتئی
 )گرم/ گرم(

PER (g/g) 

راندمان مصرف انرژی 
 )درصد(

EER (%) 

م قابل متابولیسانرژی 
وگرم(و کالری / کیل)کیل  

ME (kcal/kg) 

2,600 8.404b 40.207a 4.854a 7.624a 104.538b 1.101c 8.067 
2,800 8.897ab 38.627ab 4.358b 7.329ab 108.155ab 1.225b 8.234 
3,000 9.497a 37.452b 3.995c 7.096b 112.357a 1.340a 8.507 

 سطح احتمال

P value 
 0.0007 0.0147 0.0001 0.0094 0.0143 0.0001 0.2585 

ینخطای استاندارد میانگ  
SEM 

 0.175 0.621 0.098 0.112 1.751 0.029 0.186 

 پروتئین خام )درصد(
CP (%) 

17 8.420b 39.855a 4.782a 6.775c 111.408a 1.252 7.594b 

19 8.907ab 38.862ab 4.415b 7.384b 108.686ab 1.210 8.195b 

21 9.471a 37.569b 4.010c 7.890a 104.956b 1.203 9.018a 

 سطح احتمال

P value 
 0.0010 0.0480 0.0001 0.0001 0.0474 0.4521 0.0001 

ینخطای استاندارد میانگ  
SEM 

 0.175 0.621 0.098 0.112 1.751 0.029 0.186 

اثر متقابل انرژی و 
 پروتئین
ME×CP 

interaction 

2,600-17 7.625d 41.828a 5.487a 7.111bcd 108.752ab 1.073b 7.013c 

2,600-19 7.930dc 39.252ab 4.976ab 7.458abcd 102.055b 1.068b 7.801c 

2,600-21 9.657ab 39.541ab 4.100dc 8.304a 102.807ab 1.163ab 9.387ab 

2,800-17 9.124abc 38.681ab 4.264bc 6.576d 108.305ab 1.393a 8.459abc 

2,800-19 9.245abc 40.014ab 4.330bc 7.603ab 112.040ab 1.216ab 8.250abc 

2,800-21 8.320bcd 37.186ab 4.480bc 7.809ab 104.120ab 1.066b 7.992bc 

3,000-17 8.509bcd 39.056ab 4.596bc 6.640dc 117.166a 1.290ab 7.311c 

3,000-19 9.547ab 37.321ab 3.939dc 7.091bcd 111.964ab 1.347a 8.535abc 

3,000-21 10.434a 35.980b 3.449d 7.556abc 107.941ab 1.382a 9.676a 

 سطح احتمال

P value 
 0.0001 0.0293 0.0001 0.0001 0.0289 0.0001 0.0001 
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ینخطای استاندارد میانگ  
SEM 

 0.303 1.076 0.169 0.194 3.033 0.050 0.322 

a ،b ،c ،d: : ،دار هستند هایی با حروف انگلیسی متفاوت معنیمیانگیندر هر ستون(33/3˂P.) 
a-b: Means within each column with different superscripts are significantly different (P <0.05). 

 روزگی 11تا  63های خزک در سنین اثر سطوح انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد رشد جوجه -4جدول 

Table 4- Effect of dietary protein (CP) and energy (ME) on growth performance of Khazak chickens from 63 to 91 days of age 

 عوامل
Factors 

 سطوح
levels 

یش متوسط افزا
/ وزن )گرم / روز

(پرنده  
ADG (g/day/ 

bird) 

متوسط مصرف خوراک 

(/ پرنده روزانه )گرم/روز  
ADFI 

(g/day/bird) 

 ضریب تبدیل
FCR 

/  وزمصرف پروتئین )گرم/ر

(پرنده  
CP intake (g/day/ 

bird) 

مصرف انرژی 
/  )کیلوکالری/ روز

(پرنده  
ME intake 

(kcal/day/ bird) 

ن راندمان مصرف پروتئی
 )گرم/ گرم(

PER (g/g) 

راندمان مصرف انرژی 
 )درصد(

EER (%) 

م انرژی قابل متابولیس
رم()کیلو کالری / کیلوگ  

ME (kcal/kg) 

2,600 7.462b 58.568 7.962a 11.101 152.277b 0.678b 4.946 
2,800 8.131ab 56.898 7.035ab 10.804 159.314ab 0.758ab 5.111 
3,000 8.782a 55.285 6.483b 10.458 165.855a 0.839a 5.346 

 سطح احتمال

P value 
 0.0018 0.0614 0.0043 0.0510 0.0034 0.0020 0.3627 

ینخطای استاندارد میانگ  
SEM 

 0.233 0.932 0.288 0.177 2.552 0.029 0.196 

 پروتئین خام )درصد(
CP (%) 

17 7.635b 58.910a 7.795a 10.015c 164.813a 0.766 4.657b 

19 8.135ab 56.908ab 7.158ab 10.813b 159.157ab 0.756 5.121ab 

21 8.606a 54.934b 6.527b 11.536a 153.477b 0.753 5.626a 

 سطح احتمال

P value 
 0.0230 0.0199 0.0160 0.0001 0.0149 0.9468 0.0065 

ینخطای استاندارد میانگ  
SEM 

 0.233 0.932 0.288 0.177 2.552 0.029 0.196 

اثر متقابل انرژی و 
 پروتئین
ME×CP 

interaction 

2,600-17 7.347b 61.387a 8.383a 10.436bcd 159.606ab 0.708ab 4.627b 

2,600-19 7.026b 56.891ab 8.292a 10.809abcd 147.917b 0.660b 4.823ab 

2,600-21 8.014b 57.427ab 7.212ab 12.060a 149.310b 0.667b 5.387ab 

2,800-17 7.740b 55.973ab 7.241ab 9.516d 156.725b 0.816ab 4.952ab 

2,800-19 8.842ab 59.713ab 6.769ab 11.345abc 167.195ab 0.779ab 5.284ab 

2,800-21 7.812b 55.008ab 7.095ab 11.552ab 154.023b 0.680ab 5.098ab 
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3,000-17 7.818b 59.370ab 7.762a 10.093dc 178.109a 0.775ab 4.392b 

3,000-19 8.538ab 54.120ab 6.413ab 10.283bcd 162.359ab 0.830ab 5.255ab 

3,000-21 9.991a 52.366b 5.275b 10.997abc 157.098ab 0.913a 6.391a 

 سطح احتمال

P value 
 0.0009 0.0106 0.0047 0.0001 0.0016 0.0141 0.0199 

ینخطای استاندارد میانگ  

SEM 
 0.403 1.615 0.499 0.306 4.420 0.049 0.340 

a ،b ،c ،d: : ،دار هستند هایی با حروف انگلیسی متفاوت معنیمیانگیندر هر ستون(33/3˂P.) 
a-b: Means within each column with different superscripts are significantly different (P <0.05). 
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های خزک را نشان روزگی( جوجه 11تا  7و پروتئین جیره و اثرات متقابل آنها بر عملکرد رشد کل دوره )سطوح مختلف انرژی  تأثیر 3جدول 
( و متوسط افزایش وزن بدن، مصرف خوراک، P˂ 33/3دار بود )دهد. سطوح انرژی بر تمامی متغیرها به استثنای راندمان مصرف انرژی معنیمی

انرژی قابل متابولیسم نسبت به جیره حاوی  لوگرمیبر ککیلوکالری  3333و  2033های حاوی ر جیرهمصرف پروتئین و راندمان مصرف پروتئین د
دار کیلوکالری بر کیلوگرم تفاوت معنی 3333و  2033( اما دو سطح P˂ 33/3دار بود )انرژی قابل متابولیسم معنی لوگرمیبر ککیلوکالری  2633

(. اگرچه راندمان مصرف P˂ 33/3دار داشت )ه بین سه سطح انرژی مورد مطالعه تفاوت معنیکل دور خوراکنداشت. به هرحال ضریب تبدیل 
( اما مابقی متغیرها بین سطوح مختلف پروتئین 3سطوح مختلف پروتئین جیره قرار نگرفت )جدول  تأثیرپروتئین در کل دوره مورد مطالعه تحت 

ایش وزن روزانه، مصرف خوراک، ضریب تبدیل و راندمان مصرف انرژی با افزایش سطوح (. بهبود در متوسط افزP˂ 33/3) نددار بودجیره معنی
دار آمد. همچنین اثرات متقابل سطوح انرژی و پروتئین بر تمامی متغیرهای مورد مطالعه در کل دوره معنیدست ه پروتئین جیره در کل دوره ب

درصد پروتئین باالترین مقدار  21کیلوکالری انرژی و  3333تئین در جیره حاوی بود. متوسط افزایش وزن روزانه، راندمان مصرف انرژی و پرو
درصد  11کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی و  2033( و با برخی دیگر بخصوص تیمار حاوی P˂ 33/3دار )داشت که با برخی از تیمارها تفاوت معنی

درصد  21کیلوکالری انرژی و  3333و خوراک مصرفی روزانه در جیره حاوی مقدار ضریب تبدیل  نیترنییپادار نداشت. پروتئین تفاوت معنی
 دار نبود.درصد پروتئین معنی 11کیلوکالری انرژی و 3333پروتئین بود که نسبت به جیره حاوی 
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 روزگی 11تا  7های خزک در سنین اثر سطوح انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد رشد جوجه -5جدول 
Table 5- Effects of dietary protein (CP) and energy (ME) on growth performance of Khazak chickens from 7 to 91 days of age 

 عوامل
Factors 

 سطوح
levels 

رم متوسط افزایش وزن )گ
(/ پرنده / روز  

ADG 

(g/day/bird) 

متوسط مصرف خوراک 

(/ پرنده روزانه )گرم/روز  
ADFI (g/day/ bird) 

ضریب 
یلتبد  

FCR 

مصرف پروتئین 

(/ پرنده)گرم/روز  
CP intake 

(g/day/bird) 

/ وزمصرف انرژی )کیلوکالری/ ر
(پرنده  

ME intake (kcal/day/ 

bird) 

راندمان مصرف 
م(پروتئین )گرم/ گر  
PER (g/g) 

راندمان مصرف انرژی 
 )درصد(

EER (%) 

م انرژی قابل متابولیس
رم()کیلو کالری / کیلوگ  

ME (kcal/kg) 

2,600 7.274b 39.077a 5.317a 7.410a 101.601b 0.983b 7.187 
2,800 7.958a 37.453b 4.687b 7.105b 104.868ab 1.127a 7.593 
3,000 8.236a 36.344b 4.341c 6.881b 109.033a 1.196a 7.596 

 سطح احتمال
P value 

 0.0001 0.0009 0.0001 0.0006 0.0010 0.0001 0.0770 

ینندارد میانگخطای استا  
SEM 

 0.113 0.453 0.098 0.084 1.243 0.20 0.140 

 پروتئین خام )درصد(
CP (%) 

17 7.318b 38.898a 5.215a 6.613c 108.765a 1.111 6.743c 

19 7.958a 37.636ab 4.767b 7.151b 105.231ab 1.116 7.560b 

21 8.192a 36.340b 4.363c 7.632a 101.505b 1.078 8.074a 

 سطح احتمال
P value 

 0.0001 0.0019 0.0001 0.0001 0.0013 0.3854 0.0001 

ینخطای استاندارد میانگ  
SEM 

 0.113 0.453 0.098 0.084 1.243 0.20 0.140 

اثر متقابل انرژی و 
 پروتئین
ME×CP 

interaction 

2,600-17 6.773e 40.632a 5.791a 6.907bcd 105.643ab 0.981bc 6.418d 

2,600-19 7.004de 38.239abc 5.456ab 7266bc 99.421b 0.968c 7.073bcd 

2,600-21 8.045bc 38.362abc 4.705bc 8.056a 99.740b 0.999bc 8.072ab 

2,800-17 7.714cd 37.681abc 4.813bc 6.406d 105.507ab 1.208a 7.329bcd 

2,800-19 8.652ab 38.664ab 4.553c 7.346bc 108.260ab 1.179a 7.996ab 

2,800-21 7.507cde 36.013bc 4.693bc 7.563ab 100.836b 0.994bc 7.453bcd 

3,000-17 7.466cde 38.382ab 5.040abc 6.525d 115.147a 1.143ab 6.482dc 

3,000-19 8.218abc 36.004bc 4.292dc 6.840dc 108.013ab 1.202a 7.611abc 

3,000-21 9.023ab 34.646c 3.690d 7.276bc 103.939b 1.242a 8.696a 

 سطح احتمال
P value 

 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 0.0004 0.0001 0.0001 
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ینخطای استاندارد میانگ  
SEM 

 0.195 0.785 0.170 0.146 2.153 0.035 0.242 

a ،b ،c ،d : ،دار هستند هایی با حروف انگلیسی متفاوت معنیمیانگیندر هر ستون(33/3˂P.) 
a-b: Means within each column with different superscripts are significantly different (P <0.05). 
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ای نژادهای بومی وجود دارد. در همین راستا، تعیین سطوح بهینه انرژی و تغذیه راندمانگوشتی، اطالعات کمی در مورد  نژادهایبرخالف 
کاربردی باید توافقی بین  هیتغذ. شاید یک برنامه استی بومی خیلی مهم هاجوجهپارامترهای تولیدی  پروتئین جیره برای حداکثر رساندن

های ممکن برای دستیابی به (. از این رو یکی از راه14ای و مدیریتی را جهت تعادل عملکرد طیور و تولید اقتصادی نشان دهد )نیازهای تغذیه
 (.16را تنظیم کند ) پروتئینبه  انرژیه بتواند نسبت خاصی از ای است کاین تعادل، فرموالسیون جیره

تواند به دلیل قابلیت هضم بهتر می که شودمیجیره  نسبت به سطوح پایین پروتئینافزایش وزن بدن  افزایش پروتئین جیره باعث بهبود
سطوح پروتئین جیره بر  مشاهده شد که های عربیجوجه ی روی(. در مطالعه0جیره باشد )این انرژی و اسیدهای آمینه در  و سطوح باالی جیره

انرژی به  (. همچنین سطوح انرژی و پروتئین و نسبت1)دار نداشت تأثیر معنیها خوراک مصرفی، ضریب تبدیل و افزایش وزن بدن جوجه
 دار نداشتندجیره تفاوت معنیو پروتئین  در مصرف خوراک بین سطوح مختلف انرژی نشان داد که های تجاری در فاز رشددر جیره پولت پروتئین

 های تحقیق حاضر بود. ( که مخالف یافته23و  24)
کیلوکالری بر  2633 به ترتیب مسیستم پرورشی متراک دری بومی آسل هاجوجههفته اول رشد  0 برایانرژی و پروتئین جیره  مناسبسطح 

کیلوکالری  2033کردند که برای بدست آوردن ضریب تبدیل غذایی بهتر، جیره با  اگرچه بیان .گزارش شددرصد پروتئین  16و کیلوگرم انرژی 
ی تحقیق حاضر، اثر سطوح انرژی بر مصرف انرژی و پروتئین، هاافتههمچنین مشابه ی .(7) تواند ایده آل باشددرصد پروتئین می 16انرژی و 

دار بود و اثر متقابل سطوح انرژی و پروتئین مصرفی و راندمان پروتئین معنی دار بود. اما سطوح پروتئین فقط برراندمان مصرف پروتئین معنی
( که با نتایج تحقیق حاضر مغایرت داشت. تأثیر 7) گزارش نشددار پروتئین نیز بر مصرف انرژی و پروتئین، راندمان مصرف پروتئین و انرژی معنی

که تأثیر  گزارش شدهفتگی مورد مطالعه قرار گرفت و  16تا  0گاندا در سن های بومی اوسطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد جوجه
که  (11) دار نبوداما سطوح انرژی و اثرات متقابل انرژی و پروتئین بر راندمان مصرف پروتئین معنی دار،پروتئین بر راندمان مصرف پروتئین معنی

 . بودتحقیق حاضر  یهاافتهمخالف ی
میزان انرژی مصرفی  ،گزارش شد که با افزایش سطح پروتئین جیره های بتونگمختلف انرژی و پروتئین در جوجهسطوح  تأثیردر مطالعه 

دار نبود با این حال تفاوت بین سطوح انرژی از لحاظ میزان انرژی کاهش و پروتئین مصرفی افزایش یافت اما تفاوت بین سطوح پروتئین معنی
چهار سطح انرژی بر های تحقیق حاضر، در بررسی مشابه یافتههای تحقیق حاضر بود. مشابه نتایج یافته( که 13دار گزارش شد )مصرفی معنی

دار داشته و با توجه به معنی تأثیرهفتگی گزارش شد که سطوح انرژی بر عملکرد رشد  14تا  3های بومی دسی در سنین عملکرد رشد جوجه
  (.14سطح بهینه برای دوره رشد پیشنهاد شد ) عنوانهبکیلوکالری، این سطح  2033عملکرد بهتر سطح 

دار سطوح مختلف معنی تأثیربومی اندونزی،  یهاجوجهروز اول دوره رشد  63سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد  تأثیردر بررسی 
های بومی در پژوهش بر روی جوجه (.21)داری داشت معنی تأثیر مشاهده نشد اما سطوح مختلف انرژی بر ضریب تبدیل عملکردپروتئین بر 

( و بیان 17دار گزارش شد )سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک معنی تأثیر ،واناراجا
ابی به عملکرد مطلوب اقتصادی هایی با سطوح انرژی و پروتئین باال که بر سیستم ایمنی این پرنده جهت دستیکردند که تمایل مثبت در جیره

 . با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داشت که بگذارد، وجود دارد تأثیر
 42تا  22و  21تا  1در محدوده سنی  های دورگ کوراتعملکرد رشد جوجهاثر سطوح مختلف انرژی جیره بر های تحقیق حاضر، مشابه یافته

دار در خوراک با افزایش انرژی جیره کاهش یافته و ضریب تبدیل غذایی به طور معنیمصرف  کهروزگی مورد بررسی قرار گرفت و گزارش شد 
و  3333روزگی را به ترتیب  42تا  21و  21تا  1های تحقیق خود، نیازهای انرژی برای سنین یافته بر اساس( و 12دو گروه سنی بهبود یافت )

 04تا  1های دورگ کورات در سنین نیازهای پروتئینی جوجهدر پژوهش دیگری، همچنین  (.12کیلوکالری بر کیلوگرم پیشنهاد کردند ) 3173
، وزن بدن، مصرف خوراک دار بین سطوح پروتئین جیره از لحاظتفاوت معنیروزگی )چهار فاز( مورد مطالعه قرار گرفت و  21روزگی با فاصله 

بین سطوح مختلف پروتئین جیره تفاوت  ، ضریب تبدیلزایش وزن بدنافهای تحقیق حاضر بود. اما مصرف انرژی گزارش نشد که مخالف یافته
سطوح  تأثیرهمچنین . مورد مطالعه مشاهده شد چهار فازدر مصرف پروتئین با افزایش سطوح پروتئین جیره در روند افزایشی دار داشت و معنی

روزگی( و بر راندمان  04تا  64ی( و فاز چهارم )روزگ 21چ تا های دورگ کورات در فاز اول )هجوجهبر راندمان مصرف پروتئین مختلف پروتئین 
دار در تحقیق حاضر اثر سطوح پروتئین بر راندمان مصرف پروتئین در سه فاز مورد مطالعه معنی(. 13)دار بود مصرف انرژی در دو فاز اول معنی

 بود. دورگ کوراتهای های جوجهنبود که مشابه برخی یافته



 

21 

 

. در واقع کاهش در انرژی پرندگان ممکن است محدودیت فیزیکی در موقع مصرف جیره با چگالی پایین داشته باشند ،آغازیندر دوره 
در صورت کافی نبودن (. 6) محدودیت فیزیکی در موقع مصرف جیره با انرژی و پروتئین پایین در دوره استارتر وجود دارد واسطهبهمصرفی 

های خیلی هایی که کمتر حیاتی هستند جهت نگهداری عملکرد بافتود خواهد داشت و پروتئین بافتپروتئین جیره، کاهش در نرخ رشد وج
تواند به دلیل متفاوت بودن نژادهای تفاوت در نتایج مطالعات مختلف می(. 16های پروتئینی بدن باز گرفته خواهند شد )حیاتی و یا تخریب بافت

که نتایج تحقیق حاضر نشان  طورهمانطوح مختلف در نظر گرفته شده برای انرژی و پروتئین باشد. مورد مطالعه، محدوده سنی مورد مطالعه، س
کاربردی  هیتغذ. شاید یک برنامه استبومی خیلی مهم  یهاجوجهداد تعیین سطوح بهینه انرژی و پروتئین جیره برای حداکثر رساندن عملکرد 

های ممکن (. از این رو یکی از راه14را جهت تعادل عملکرد طیور و تولید اقتصادی نشان دهد )ای و مدیریتی باید توافقی بین نیازهای تغذیه
 (. 16ای است که بتواند نسبت خاصی از پروتئین به انرژی قابل سوخت سازی را تنظیم کند )برای دستیابی به این تعادل، فرموالسیون جیره

 

 گیری کلینتیجه
ترین مقدار مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل در نشان داد که باالترین افزایش وزن روزانه و پایین یج بدست آمده در تحقیق حاضرانت
های خزک با مصرف جیره حاوی سطوح باالی انرژی و پروتئین بدست آمد. همچنین راندمان مصرف انرژی و روزگی جوجه 11تا  7سنین 

افزایشی داشت و باالترین راندمان پروتئین و انرژی مصرفی در سطوح باالی انرژی و پروتئین پروتئین به ترتیب با افزایش پروتئین و انرژی روند 
کیلوکالری بر کیلوگرم و سطح  2033و  3333های عملکردی بین پرندگان تغذیه شده با جیره با سطح انرژیاگرچه بسیاری از شاخصحاصل شد. 

کیلوکالری و پروتئین  2633های عملکردی با کاهش سطح انرژی بهاثر منفی بر شاخص دار نشان نداد امادرصد تفاوت معنی 11 و 21پروتئین 
روزگی، جیره حاوی  11تا  7های خزک در سنین ای بهتر جوجهنابراین جهت عملکرد بهتر رشد و مدیریت تغذیهدرصد مشاهده شد، ب 17جیره به 

تواند فرصتی را برای کاربردهای گردد. عالوه بر این، نتایج تحقیق حاضر مید میدرصد پروتئین پیشنها 11و انرژی کیلوکالری بر کیلوگرم  2033
 کند. خزک فراهم  یهاجوجهخ رشد مشابه بیشتر در سایر نژادهایی با نر
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