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 چکیده

  ی تولیدهاگوشتی هم از لحاظ بهبود عملکرد و هم از لحاظ کاهش هزینه های خوراک مصرفی جوجه زمینه مطالعاتی:

 انرژیمختلف سطوح های حاوی جیرهبه منظور ارزیابی این مطالعه هدف: باشد. فاکتور بسیار مهمی در صنعت طیور می

 جوجه گوشتیقطعه  1440تعداد روش کار:  .های گوشتی انجام شدجوجهارزش اقتصادی و بر عملکرد  آمینههای اسیدو 

سطح انرژی  3 تیمار که شامل 12 تصادفی با طرح کامالًیک صورت فاکتوریل در قالب به  308س را سویه روزه  11

 ٪90و  95، 100،105) ضروری آمینهاسیدهای پروتئین و سطح  4احتیاجات توصیه شده راس( و  ٪90و  95، 100)

ر بداری ثیر معنیفاده از سطوح مختلف انرژی، تأاستبررسی اثرات اصلی نشان داد که  نتایج: .استفاده شد احتیاجات(

دار هزینه باعث کاهش معنی ،انرژی در جیره ٪90سطح که در حالی ،ها نداشتمصرف خوراک و افزایش وزن جوجه

در جیره باعث کاهش به عنوان اثر اصلی  آمینههای اسید ٪90استفاده از سطح خوراک به ازای واحد وزن زنده شد. 

های جوجهدر رابطه با اثرات متقابل انرژی و اسیدهای آمینه، . گردیدو هزینه خوراک افزایش وزن روزانه  دار درمعنی

 95و همچنین  اسیدآمینه %100انرژی و  %95، آمینههای اسید ٪95انرژی و  ٪100های حاوی سطوح تغذیه شده با جیره

و کمترین افزایش وزن بدن  .یش وزن روزانه بدن را دارا بودندبیشترین افزاآمینه های اسید ٪105انرژی و  ٪90و 

 ٪95های حاوی بین جیره بود.آمینه های اسیدانرژی و  ٪90مربوط به تیمار دارای سطح  ،همچنین کمترین هزینه خوراک

در صورتی که  .مشاهده نشد داریمعنیو جیره استاندارد از لحاظ عملکردی اختالف آمینه های اسید ٪90انرژی و 

یی: گیری نهانتیجه هزینه خوراک گردید. دارباعث کاهش معنی ،آمینهاسید ٪90انرژی و  ٪95با سطوح  استفاده از جیره

ی ها، در جیره جوجهآمینههای اسید ٪90انرژی به همراه سطح  ٪95توان بیان کرد که استفاده از سطح به طور کلی می

 .گردیددیگر باعث کاهش نسبی در هزینه خوراک  و از سوی بهترین عملکرد را به دنبال داشت از سویی گوشتی
 

 مصرفی، هزینه خوراک انرژی، جوجه گوشتی، عملکردآمینه، های اسیدکلیدی:  واژگان
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 مقدمه

صنعت طیور به سرعت در کشوهای توسعه یافته در 

حال گسترش است. در بیست سال اخیر، میزان نرخ رشد 

بهبود گیری داشته است. راک افزایش چشمو بازدهی خو

 هماهنگیتولیدات طیور به میزان قابل توجهی وابسته به 

. با استفاده از تکنولوژی باشدمیبین علم و شرایط عملی 

ژنتیک، میکروبیولوژی، انفورماتیک و دانش تغذیه، جدید، 

های اخیر افزایش یافته های سنگین در سالتولید جوجه

کمیت داری در است. به همان نسبت نیز تغییرات معنی

کیلوگرم افزایش وزن و زمان  1خوراک مورد نیاز برای 

مورد نیاز برای رسیدن به وزن مورد نظر، صورت 

 .(2008)استینر و همکاران  گرفته است

در تولیدات طیور، خوراک مصرفی هم از جهت بیولوژی 

. هزینه استو هم از لحاظ اقتصادی فاکتور بسیار مهمی 

-ها در صنعت طیور میهترین هزینخوراک یکی از عمده

. (2003)اسونو و همکاران  کل هزینه( %70تا  65) باشد

مواد مغذی بسیار مهمی برای طیور  ،انرژی و پروتئین

شد رپروتئین نقش مهمی در عملکرد شوند. محسوب می

قیمت مواد خوراکی پروتئینی نیز نسبت به پرنده داشته و 

هر  ،هاباالی هزینه . میزانسایر مواد خوراکی باالتر است

از روز و با پیشرفت صنعت طیور در حال افزایش است. 

طرفی منابع خوراکی تولید شده در داخل کشور محدود 

بوده، در نتیجه استفاده بهینه و مطلوب از منابع خوراکی 

لوگیری از هدر رفت مواد مغذی برای ج یتولید شده داخل

بودن صنعت ثیر آنها بر عملکرد طیور و اقتصادی و تأ

های به همین دلیل، جوجه طیور امری ضروری است.

تغذیه شوند که به واسطه آن از  ایگوشتی باید با جیره

دیگر،  جهتن عملکرد را شاهد باشیم و از بهتری جهتی

موسوی و همکاران در این رابطه ها کاهش یابند. هزینه

سه جیره با آزمایشی را طراحی کردند که در آن  (2011)

سطوح کاهشی پروتئین و انرژی را در سه دوره 

نتیجه  ی قرار دادند. این محققینآزمایشی مورد بررس

در کل دوره آزمایش، گرچه با کاهش میزان  گرفتند که

-ها، هزینه خوراک کاهش میپروتئین و انرژی در جیره

یابد اما این کاهش مطلوب نبوده و منجر به افزایش هزینه 

نیز گزارش  (2012هرناندز و همکاران )  شود.گوشت می

ری بر ثیتأ( %100و  97، 94)کردند سطوح مختلف انرژی 

 مختلفاستفاده از سطوح  وزن بدن نداشته در حالی که

استفاده از  بوده وثیرگذار مصرف خوراک تأ پروتئین بر

پروتئین در جیره نسبت به تغذیه با جیره دارای  100%

پروتئین، باالترین مصرف خوراک را در  %115و  85

سامرز و همکاران  .های گوشتی به همراه داشتجوجه

( بیان کردند که میزان 1992( و رندن و همکاران )1992)

. ثیر ناچیزی بر عملکرد رشد داشته استجیره تأ انرژی

( گزارش کردند با 2008ین استینر و همکاران )همچن

)به ترتیب برای دوره  %20و 06/22تا  افزایش پروتئین

مگاژول بر  98/12و  64/12تا  و انرژیآغازین و پایانی( 

در )به ترتیب برای دوره آغازین و پایانی(  کیلوگرم جیره

یافته و ضریب تبدیل  کاهشجیره، مصرف خوراک 

سطوح  (2013) زمانی و همکارانیابد. بهبود میغذایی 

را در جیره های پایانی بر مختلف انرژی و پروتئین 

جوجه های گوشتی مورد مطالعه قرار دادند. آنها  عملکرد

جیره های حاوی سه سطح انرژی قابل متابولیسم 

کیلوکالری در کیلوگرم( و سه  3300و  3000، 2700)

حتیاجات درصد ا110و  100، 90سطح پروتئین خام )

توصیه شده( را مورد آزمایش قرار دادند. نتایج آزمایش 

این محققین نشان داد که با افزایش میزان انرژی جیره از 

خوراک مصرفی و اضافه  کالریکیلو 3300به  2700

بعالوه  و ضریب تبدیل غذایی بهبود یافت. وزن افزایش

باعث  درصد توصیه 110تئین جیره تا سطح افزایش پرو

 بهبود عملکرد در جوجه های گوشتی شد. 

های گوشتی برای اینکه احتیاجات جوجهبا توجه به 

رسیدن به حداکثر سرعت رشد برآورد شده است و در 

در اکثر مرغداری های ایران امکان  فعلیشرایط مدیریتی 

جیره نویسی  رسیدن به رشد استاندارد وجود ندارد، لذا

تواند با شده استاندارد میاحتیاجات گزارش بر اساس 

 همراه باشد. بنابراین ،افزایش هزینه خوراک و تولید

بررسی اثرات سطوح مختلف  هدف از انجام این مطالعه
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و عملکرد جیره بر عملکرد  آمینههای اسیدانرژی و 

 بود. در شرایط ایران های گوشتیجوجهاقتصادی 
 

 هامواد و روش

جوجه یک روزه سویه  قطعه 1440در این مطالعه، تعداد 

کل روزگی در مرکز تحقیقات اداره  42راس تا سن 

بستر  بر روی، پزشکی استان خراسان رضویدام

 3) 3×4نگهداری شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل 

در قالب طرح کامالً ( آمینهاسیدسطح  4سطح انرژی و 

قطعه جوجه در هر تکرار  40تصادفی با سه تکرار و 

روزگی از  10-1ها از سن تمامی جوجهانجام گرفت. 

-11های استاندارد استفاده کردند و سپس از سن جیره

تیمار آزمایشی که حاوی  12روزگی، با یکی از  42

 بودند، تغذیه شدند. اسیدآمینهسطوح متفاوت انرژی و 

های های مورد استفاده در تغذیه جوجهترکیب جیره

ی هاکلیه جیرهدر است. نشان داده  1گوشتی در جدول 

های و اسید پروتئین مورد آزمایش به استثناء انرژی،

، تراکم دیگر مواد مغذی بر اساس احتیاجات توصیه آمینه

 ٪90و  95، 100سطوح انرژی شده راس تنظیم گردید. 

برابر آمینه های و اسیداحتیاجات راس و سطوح پروتئین 

و  احتیاجات در نظر گرفته شد ٪90و  95، 100، 105با 

 1UFFDAافزاریبا استفاده از برنامه نرمها کلیه جیره

های هر تیمار و وزن جوجه خوراکمصرف . تنظیم شدند

 24تا  11 در طی غذایی و ضریب تبدیلگیری شدند اندازه

محاسبه  روزگی و کل دوره آزمایش 42تا  25روزگی، 

عملکرد اقتصادی در پایان دوره و بر اساس  د.یگرد

بدن بدست آمد.  وزن گرملویک کی یازا به خوراک نهیهز

بدن از طریق  وزن گرملویک کی یازا به خوراک نهیهز

 هزینه هر کیلوگرم خوراکضرب ضریب تبدیل در 

 (.2010)آبیه و ایکنیم  برآورد گردید

ش فاکتوریل و با استفاده از ها به روتجزیه و تحلیل داده

مدل  و در قالب SAS (SAS, 2003)نرم افزاری بسته 

 انجام شد. آماری زیر 

                                                           
1 User Friendly Feed Formulation Done Again 

Yijk= µ+ αi+ βj+ (αβ)ij+ εijk 
=Yijk سطح به طمربو همشاهد i سطحو انرژی ام j  ام

= اثر αi= میانگین جامعه، k، µاسیدهای آمینه در تکرار 

= اثر ij(αβ)، اسیدآمینهسطوح = اثر βj ،سطوح انرژی

 = خطای آزمایشیεijk، و سطوح انرژی و پروتئینمتقابل 

انجام شد توکی مقایسه میانگین تیمارها به کمک آزمون 

 5دار در سطح و وجود یا عدم وجود اختالف معنی

  تعیین گردید.( P<05/0) صددر
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 روزگی 42تا  1در سن  های گوشتیجوجهتغذیه شده به  داستاندار هایترکیب جیره -1جدول 

Table 1- The composition of standard diets fed to broiler chickens in 1 to 42 days of age 

 1روزگی( 25-42) پایانی

Finisher (25-42 days) 
 روزگی( 24-11) رشد

Grower (11-24 days) 
 روزگی( 10-1) آغازین

Starter (1-10 days) 
 اجزای جیره 

Feed ingredients 

 Corn  ذرت  50.36 55.33 61.03

 Soybean meal  کنجاله سویا  37.02 33.20 29.06

 Soybean oil سویا روغن   6.40 7.53 6.29

 meal   Corn glutenگلوتن ذرتکنجاله    2.00 - -

 Limestone powder  سنگ آهکپودر  1.30 1.26 1.32

 Dicalcium phosphate  دی کلسیم فسفات  1.21 1.09 0.83

 Sodium bicarbonate جوش شیرین   0.24 0.25 0.25

  Phyzyme enzyme فیزایم آنزیم    0.01 0.01 0.01

  2Vitamin premix همکمل ویتامین  0.25 0.25 0.25

  3Mineral premix مکمل معدنی  0.25 0.25 0.25

 Salt نمک   0.27 0.27 0.27

 Methionine  متیونین  0.33 0.31 0.25

0.13 0.17 0.26  HCL – لیزین-ال  L-Lysine hydrochloride 

 Threonine  ترئونین  0.10 0.08 0.06

 Sum  جمع  100 100 100

 Calculated analysis  محاسبه شده آنالیز    

 انرژی قابل سوخت و ساز  3025 3150 3200

Metabolizable energy (Kcal/kg) 

 (%) Crude protein  پروتئین خام  23.18 20.31 19.00

 (%) Calcium  کلسیم  0.95 0.90 0.85

 (%) Available phosphorus فسفر قابل دسترس  0.48 0.45 0.40

 Digestible arginine  (%) قابل هضم آرژنین  1.38 1.24 1.13

 Digestible isoleucine ( %) قابل هضم ایزولوسین  0.87 0.76 0.71

  (%) Digestible valine قابل هضم والین  0.95 0.84 0.79

 (%) Digestible Met+Cys  قابل هضم ین+سیستئمتیونین  0.94 0.84 0.76

 (%) Digestible lysine  قابل هضم لیزین  1.27 1.10 0.97

 (%) Digestible threonine  قابل هضم ترئونین  0.83 0.73 0.67
، 105، 100) قابل هضم آمینههای سطح پروتئین و اسید 4احتیاجات توصیه شده راس( و  ٪90و   95، 100سطح انرژی ) 3از  در جیره دوره رشد و پایانی در1

 K ،mg ویتامین E ،mg 2/3 ویتامین IU80 کوله کلسیفرول،  A ،IU 5000ویتامین  IU 12000 :گرم جیرهبرای هر کیلو2احتیاجات( استفاده گردید.  ٪90و  95

 mgپیریدوکسین،  mg 3/4اسید فولیک،  mg 2/2بیوتین،  mg 22/0کولین،  mg 1700اسید پنتوتنیک،  mg20 نیاسین،  mg 65ریبوفالوین،  mg 6/8تیامین،  2/3

 سلنیوم. mg 30/0مس و  mg 16ید،  mg 25/1منگنز،  mg 120روی،  mg 110آهن، mg 20 :برای هر کیلوگرم از جیره mg  BHT. 3 1و  12Bویتامین  017/0

1Three levels of energy (100, 95 and 90% of Ross 308 recommendation) and 4 levels of protein and digestible essential amino acids 

(100, 105, 95 and 90% of Ross 308 recommendations) were used for grower and finisher periods. 2Supplied per kilogram of diet: 

vitamin A 12000 IU, cholecalciferol 5000 IU, vitamin E 80 IU, vitamin K 3.2 mg, thiamin 3.2 mg, riboflavin 8.6 mg, niacin 65 mg, 

pantothenic acid 20 mg, choline 1700 mg, biotin 0.22 mg, folic acid 2.2 mg, pyridoxine 4.3 mg, vitamin B12 0.017 mg, BHT 1 mg. 
3Supplied per kilogram of diet: Fe 20 mg, Zn 110 mg, Mn 120 mg, I 1.25 mg, Cu 16 mg, Se 0.30 mg. 
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 نتایج و بحث

های گوشتی در طی دو نتایج حاصل از عملکرد جوجه

روزگی( و در کل  42-25و  24-11دوره آزمایشی )

نشان  3و  2روزگی( در جدول  42-11دوره آزمایش )

استفاده از سطوح نتایج نشان داد که  .داده شده است

لف و یا در کل مختهای مختلف انرژی در طول دوره

داری بر مصرف خوراک و ثیر معنیدوره آزمایش تأ

ها نداشت. این در حالی است که افزایش وزن جوجه

، بر این دو آمینههای اسیداستفاده از سطوح مختلف 

اول  در دوره .(2)جدول گذار بودفاکتور عملکردی تاثیر

طور عددی  بههمچنین و  (،روزگی 24-11) آزمایش

(0829/0p=) بیشترین مصرف  در کل دوره آزمایش

های گوشتی بود که خوراک مربوط به گروهی از جوجه

آمینه در جیره تغذیه شده های اسید %105با سطح 

مربوط به  کمترین مصرف خوراکدر حالی که بودند. 

آمینه های اسید ٪90حاوی  بود که با جیره هاییجوجه

آمینه های اسید ٪90استفاده از سطح  تغذیه شده بودند.

داری افزایش وزن روزانه را در دوره اول، به طور معنی

 42-11و  42-25 ،24-11دوم و کل دوره آزمایش )

در غذایی  ضریب تبدیل .(2)جدولروزگی( کاهش داد 

تحت تأثیر سطوح مختلف دوره دوم و کل دوره آزمایش 

بیشترین  ولیآمینه قرار نگرفت. های اسیدو انرژی 

ضریب تبدیل در دوره اول آزمایش مربوط به تیماری 

 انرژی در جیره استفاده شده بود %90بود که از سطح 

 .(3)جدول

، (2012)های هرناندز و همکاران یافتهما موافق با  نتایج

و  (2005(، انگاین و بانچاساک )1996) و همکاران لسون

 و همکاران باشد. هرناندزمی (2011جعفر نژاد و صادق )

 انرژیاحتیاجات  %100و  97، 94از سطوح  (2012)

و  5/107، 100، 5/92، 85به همراه سطوح   کابسویه 

های پروتئین برای تغذیه دو گروه نر و ماده جوجه 115%

روزگی استفاده کردند. این محققین  42گوشتی تا سن 

ثیری بر وزن بدن نتیجه گرفتند سطوح مختلف انرژی تأ

ر حالی که پروتئین بر مصرف خوراک نداشته د

های ماده تغذیه شده با تأثیرگذار است. به عالوه، جوجه

پروتئین دارای ضریب تبدیل باالتری نسبت به  ٪85سطح 

پروتئین بودند. همچنین  ٪100گروه تغذیه شده با سطح 

( و جعفر نژاد 2005(، انگاین و بانچاساک )1996لیسون )

( با استفاده از سطوح مختلف انرژی در 2011و صادق )

داری بین های گوشتی هیچ اختالف معنیجیره جوجه

وزن بدن و افزایش وزن روزانه تیمارهای مختلف 

 آزمایشی مشاهده نکردند. تأثیر سطح انرژی بر مصرف

-( نیزمی1994) NRCخوراک در مطالعه حاضر موافق با 

( گزارش شده است، صحیح نیست 1994) NRCباشد. در 

های گوشتی با در همه شرایط بیان کنیم که تغذیه جوجه

ها شود که جوجهانرژی منجر به این می سطوح مختلف

مصرف خوراکشان را برای دریافت حداقل انرژی 

( بیان کردند که 1998ران )تصحیح کنند. هامونو و همکا

های با افزایش سطح پروتئین جیره، بازده خوراک جوجه

یابد. روزگی افزایش می 35تا  14ماده گوشتی در سن 

( نیز گزارش کرد با افزایش سطح پروتئین 2009آفتاب )

باالنس شده در جیره، مصرف خوراک و وزن بدن به 

طالعه صورت خطی بهبود یافتند. این محقق بر خالف م

حاضر، بیان کرد افزایش سطح انرژی در جیره منجر به 

شود. فانگیان کاهش مصرف خوراک و ضریب تبدیل می

( بیان 2004( و رضایی و همکاران )2000و همکاران )

نمودند که با کاهش سطح پروتئین جیره، مصرف 

 یابد. خوراک و افزایش وزن کاهش می
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-11های گوشتی در سن اثر سطوح مختلف انرژی و اسیدهای آمینه بر مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه جوجه -2جدول 

روزگی 42  

Table 2- Effect of different levels of energy and amino acids on feed intake and body weight gain of broiler 

chickens from 11 to 42 days of age 
 سن )روز(

Age (days) 

 سن )روز( 

Age (days) 

 
 

 

11-42 25-42 11-24  11-42 25-42 11-24    

 ()گرم افزایش وزن روزانه

Daily body weight gain (g) 
 ()گرم خوراکروزانه مصرف  

Daily feed intake (g) 

 اسیدآمینه 
Amino acid 

 انرژی
Energy 

cd55.80 79.43 25.43  102.89 155.07 d35.79  100 100 
bc59.57 81.27 31.69  102.83 150.22 bcd41.90  105 100 
a66.15 92.63 32.11  112.12 165.70 bcd43.24  95 100 
bc58.10 79.80 30.21  106.35 153.52 abcd45.70  90 100 
ab60.19 81.50 32.79  108.96 157.77 abc46.20  100 95 
a63.28 83.47 37.33  114.91 164.96 ab50.55  105 95 
bc59.35 82.80 29.21  111.18 164.94 bcd42.07  95 95 
bc57.48 80.23 28.24  98.30 146.59 cd36.23  90 95 
bc58.47 82.30 27.83  111.46 160.05 ab48.99  100 90 
a64.63 85.43 37.89  115.28 162.44 a54.64  105 90 
bc58.78 82.60 28.17  104.75 151.74 abcd44.33  95 90 
d54.34 77.40 24.70  96.98 144.80 d35.47  90 90 

       
 انرژی  

Energy 
59.91 83.28 29.86  106.04 156.13 41.66   100 

60.08 82.00 31.89  108.34 158.57 43.76   95 

59.06 81.93 29.65  107.12 154.76 45.86   90 

       
 اسیدآمینه  

Amino acid 
ab58.16 ab81.08 b28.68  107.77 157.64 ab43.66   100 
a62.50 ab83.39 a35.64  111.01 159.21 a49.03   105 
a61.43 a86.01 ab29.83  109.35 160.80 ab43.21   95 
b56.64 b79.14 b27.71  100.54 148.30 b39.14   90 

       
 سطح احتمال  

P-value 

0.7373 0.7437 0.4360  0.8145 0.7779 0.2657 
 انرژی  

Energy 

0.0039 0.0336 0.0060  0.0829 0.2140 0.0206 
 اسیدآمینه  

Amino acid 

0.0375 0.1638 0.2278  0.2583 0.5978 0.0318 
اسیدآمینه× انرژی    

Energy×Amino acid 
a,b,c,d داری به لحاظ آماری دارند غیر مشابه اختالف معنیهای با حروف میانگین(05/0>p.) 

a,b,c,d Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05) 

 
  



 7                                                                   هاي گوشتیهاي فرموله شده با سطوح مختلف انرژي و اسیدهاي آمینه در جوجهملکرد اقتصادي جیره

 

بدن  وزن گرملویک کی یازا به خوراک نهیهز های آمینه بر ضریب تبدیل غذایی واثر سطوح مختلف انرژی و اسید -3جدول 

روزگی 42-11های گوشتی در سن جوجه  

Table 3- Effect of different levels of energy and amino acids on feed conversion ratio and feed cost per kg final 

body weight of broiler chickens from 11 to 42 days of age 
 سن )روز(

Age (days) 

 سن )روز( 

Age (days) 

 
 

 

1-42  11-42 25-42 11-24    

1هزینه خوراک به ازای یک 

 کیلوگرم وزن بدن)ریال(

Feed cost per kg final body 

weight (Rial) 

  

غذاییتبدیل  ضریب  

Feed conversion ratio 

 

 اسیدآمینه
Amino acid 

 انرژی
Energy 

a14640  1.84 1.96 1.42  100 100 
a13810  1.72 1.85 1.33  105 100 
ab13450  1.69 1.79 1.36  95 100 
a13880  1.83 1.92 1.51  90 100 
ab13500  1.81 1.93 1.42  100 95 
ab13680  1.82 1.98 1.35  105 95 
ab13460  1.87 1.99 1.43  95 95 
cd12170  1.71 1.83 1.29  90 95 
ab13490  1.90 1.94 1.78  100 90 
bc13010  1.78 1.90 1.44  105 90 
cd12440  1.78 1.84 1.66  95 90 
d12080  1.79 1.87 1.45  90 90 

 انرژی       

Energy 
a13950  1.77 1.88 b1.40   100 
a13210  1.80 1.94 b1.37   95 
b12760  1.81 1.89 a1.58   90 

 اسیدآمینه       
Amino acid 

a13880  1.85 1.95 1.54   100 
ab13500  1.78 1.91 1.37   105 
bc13120  1.78 1.87 1.48   95 
c12710  1.78 1.88 1.42   90 

 سطح احتمال       

P value 

 انرژی   0.0383 0.6629 0.6351  0.0001
Energy 

 اسیدآمینه   0.3333 0.7413 0.3462  0.0001
Amino acid 

اسیدآمینه× انرژی   0.5592 0.7396 0.0842  0.0223  

Energy×Amino acid 
a,b,c,d داری به لحاظ آماری دارند های با حروف غیر مشابه اختالف معنیمیانگین(05/0>p.) 

a,b,c,d Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
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بین تیمارهای مختلف آزمایشی، در آزمایش حاضر، 

 آزمایشدر دوره اول  مصرف خواکبیشترین میزان 

روزگی( مربوط به  42تا 11کل دوره )و  (24 -11)

های دارای جیره باهای گوشتی بود که گروهی از جوجه

آمینه های اسید ٪105انرژی و سطح  ٪90و  95ح وسط

بودند. در حالی که در رابطه با افزایش وزن  تغذیه شده

های تغذیه شده با بدن در کل دوره آزمایشی، جوجه

های اسید ٪95انرژی و  ٪100های حاوی سطوحجیره

و همچنین  آمینههای اسید %100انرژی و  %95، آمینه

آمینه های اسید ٪105انرژی و سطح  ٪90و  95٪

بدن را دارا بودند. کمترین  روزانهبیشترین افزایش وزن 

بدن و افزایش وزن  در دوره اول میزان مصرف خوراک

نیز مربوط به گروهی بود که با جیره در کل دوره 

 .ندشده بود تغذیه آمینههای اسیدانرژی و  ٪90حاوی

رابطه با ضریب در آمینه های اسیدو  انرژیاثرات متقابل 

 مختلف و کل دورهی هار طول دورهدغذایی تبدیل 

گرچه همانطور که در  دار نبوده است.معنی یآزمایش

های گوشتی هی از جوجهگرو ،نشان داده شده 3جدول 

 ٪105و  95انرژی و  ٪100حاوی سطوح  که با جیره

های اسید %90انرژی و  %95و همچنین آمینه های اسید

بهترین ( =0842/0pاند از لحاظ عددی )تغذیه شدهآمینه 

در حالی که بیشترین ضریب تبدیل  اند.را داشته راندمان

های حاوی هایی است که با جیرهمربوط به جوجهغذایی 

 %90و همچنین  آمینههای اسیدانرژی و  ٪95سطوح 

این نتایج  بودند.تغذیه شده اسیدآمینه %100انرژی و 

های اسیدن است که کاهش همزمان انرژی و گر آبیان

شود های گوشتی میراندمان جوجه باعث کاهشآمینه 

های اسیدسازی انرژی و که بر طبق این نتایج، رقیق

جیره با نسبت یکسان تاثیر نامطلوبی بر عملکرد آمینه 

 ی گوشتی خواهد داشت.هاجوجه

ثیر استفاده از سطوح متفاوت انرژی و در رابطه با تأ

، بتونگ های گوشتیپروتئین در جیره بر عملکرد جوجه

ای انجام دادند و ( مطالعه2005انگاین و بانچاساک )

 ٪17و  19، 21، 23مشاهده کردند استفاده از سطوح 

انرژی  کیلوگرم کیلوکالری بر 3200و  3000تئین و پرو

 ثیری بر ضریب تبدیلهای گوشتی تأدر جیره جوجه

 روزگی نداشت. 42-0در دوره غذایی 

نشان داده شده است، ضریب  3همانطور که در جدول 

های حاوی های تغذیه شده با جیرهجوجهغذایی تبدیل 

داری ، اختالف معنیانرژی و اسیدهای آمینه ٪90سطح 

عدم اختالف  های آزمایشی نداشته است.با دیگر گروه

های تغذیه شده با سطح دار ضریب تبدیل جوجهمعنی

نشان  ،دیگر تیمارها باآمینه های اسیدانرژی و  90٪

های آزمایشی دهنده توان رقابت این جیره با دیگر جیره

از  باشد. بلکه پایین بودن ضریب تبدیل این گروهنمی

های تغذیه جوجهشود که مصرف خوراک آنجا ناشی می

به میزان قابل  ،آمینههای اسیدح انرژی و ن سطشده با ای

کاهش یافته و متعاقب آن میزان افزایش وزن  توجهی

-یافته کاهشداری به شدت و به صورت معنییز بدن ن

( 2010نتایج ما مخالف با نظرات دایرو و همکاران )است. 

جیره با سطوح مختلف انرژی  4باشد. این محققین از می

و پروتئین استفاده کردند و درنهایت نتیجه گرفتند 

های دارای سطوح پایین انرژی و هایی که از جیرهجوجه

تری ند دارای مصرف خوراک پایینپروتئین تغذیه شد

روزگی مشابه  56بودند در حالی که وزن زنده آنها در 

با وزن گروه شاهد بود که از جیره استاندارد تغذیه 

  .بودند کرده

های هزینه خوراک مصرفی به ازای هر مقایسه میانگین

نشان داده شده است.  3کیلوگرم وزن زنده در جدول 

شود، در رابطه با اثرات اصلی و همانطور که مشاهده می

از نظر هزینه خوراک  آمینههای اسیدمتقابل انرژی و 

های مصرفی به ازای هر کیلوگرم وزن زنده جوجه

دار وجود گوشتی در کل دوره آزمایش، اختالف معنی

در رابطه با اثرات اصلی، کمترین هزینه  (.p˂05/0) داشت

همچنین انرژی و  ٪90خوراک مصرفی مربوط به سطح 

 بود. این در حالی است کهآمینه های اسید ٪90سطح 

سطح مربوط به همین  عملکردی نیز کمترین شاخص

نیز . در رابطه با اثرات متقابل بوده است آمینههای اسید
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کمترین هزینه خوراک مصرفی  ،در کل دوره آزمایشی

های اسید ٪95انرژی و  ٪90مربوط به تیمارهای حاوی 

 ٪90 اسیدآمینه و همچنین %90انرژی و  %95، آمینه

بود. با قرار دادن هزینه اسیدهای آمینه  ٪90انرژی و 

خوراک مصرفی به ازای واحد وزن زنده در مقابل 

گرچه شود که مشخص می ،پارامترهای عملکردی

 ٪100سطح های حاوی جیرههای تغذیه شده با جوجه

تبدیل ضریب دارای  آمینههای اسید ٪105و  95و انرژی 

. ها باال بوداین گروه میزان هزینه خوراک پایینی بودند،

های اسیدانرژی و  ٪90های تغذیه شده با سطوح جوجه

دارای  ،گرچه دارای کمترین هزینه خوراک بودندا ،آمینه

بودند که در نتیجه، کاهش نیز کمترین شاخص عملکردی 

خوراک این گروه منجر به حصول نتیجه  در هزینه

 ٪95ح جالب توجه است که استفاده از سطمطلوب نشد. 

در مقایسه با استفاده از سطوح  اسیدآمینه ٪90انرژی و 

منجر به های گوشتی، توصیه شده راس در جیره جوجه

کاهش شدید در هزینه خوراک مصرفی شد در حالی که 

ها که با این جیره ییهابین پارامترهای عملکردی گروه

ختالف چندانی نبود. با توجه به اینکه ا ،دتغذیه شده بودن

 حد ماکزیممها به در شرایط ایران، سرعت رشد جوجه

 های رقیقاستفاده از جیره ،رسدموجود نمی هایپتانسیل

احتیاجات توصیه شده اسیدآمینه  ٪90انرژی و  95٪)

شوند میهای خوراک که باعث کاهش در هزینه راس(

در رابطه با ارتباط هزینه خوراک  تواند توصیه شود.می

مصرفی و پارامترهای عملکردی، آزادگان مهر و 

وتئین ( بیان کردند که با کاهش سطوح پر2007همکاران )

راک، افزایش وزن هزینه خو در جیره، همراه با کاهش در

سه نیز  (2011موسوی و همکاران ) یابد.نیز کاهش می

سطوح کاهشی پروتئین و انرژی را در سه دوره  جیره با

این محققین نتیجه . آزمایشی مورد بررسی قرار دادند

گرفتند که در کل دوره آزمایش، گرچه با کاهش میزان 

-ها، هزینه خوراک کاهش میپروتئین و انرژی در جیره

یابد اما این کاهش مطلوب نبوده و منجر به افزایش هزینه 

  شود.گوشت می

 

 گیری کلینتیجه

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد جیره به طور کلی 

های اسید ٪90 وانرژی  ٪95از سطح نویسی با استفاده 

می تواند بهترین احتیاجات توصیه شده راس،  آمینه

را برای  و کمترین هزینه خوراک مصرفی راندمان

در پی در شرایط پرورشی موجود های گوشتی جوجه

                                                 .باشد هداشت
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Introduction: Poultry industry is growing rapidly throughout the developing countries. There have 

been a considerable increase in growth rate and feed efficiency in commercial broiler chickens in 

recent years. The improvement of poultry production highly depends on the synergy between 

science and practice. By use of modern technology, genetics, microbiology, informatics and 

nutrition knowledge, production of fattening chicken highly increased in the whole world in last 

years. Also shorter production period and lower quantity of feed which is needed per kg of weight 

gain is the main goal of broiler production (Steiner et al. 2008). Poultry feeding is biologically and 

economically very important factor in broiler production. Feed cost is approximately 65-70% of the 

total production cost (Esonu et al. 2003). Energy and protein are very important nutrients for 

formulation of broiler diets. They are determinants in the evaluation of the performance and 

production coefficients of poultry. Protein and energy having major effect on growth performance 

of the broiler and they are the most expensive nutrient in broiler diets. Costs are rising along with 

the development of the poultry industry. Furthermore, there is a limitation on the feed sources 

which produced in Iran and to prevent loss of nutrients, evaluating the economy of poultry industry 

is important. Also there are several limiting factors such as environmental conditions which lead to 

lower weight gain and higher feed conversion ratio as compared to the standard performance in 

current broiler house in Iran. For these reasons, by feeding chickens with the diluted diets may 

achieve to the reasonable broiler performance while reducing the production costs. Therefore this 

experiment was conducted to evaluate the productive and economic performance of broiler chickens 

fed with different level of energy and digestible amino acids.  

Material and methods: This study was conducted at the veterinary organization of Khorasan 

Razavi. A total of 1440 day-old Ross 308 broiler chickens were reared with standard diet during the 

first ten days of age and then randomly divided into twelve treatment groups. The chickens were 

arranged as 3×4 factorial completely randomized experimental design according to 3 levels of 

energy (100, 95 and 90% of Ross 308 recommendation) and 4 levels of protein and essential 

digestible amino acids (100, 105, 95 and 90% of Ross 308 recommendations). Each treatment 

considered of 3 replicates of 40 chickens per experimental unit. The birds were reared on the litter 

pen for 42 days with ad libitum access to feed and water. Experimental diets were formulated to 

provide similar nutrients content (expect protein, amino acids and energy levels) according to the 

Ross 308 recommendations. The standard composition and analysis of the diets are given in Table 

1. Diets were formulated base on linear programming by using of the UFFDA software. Feed intake 

(FI) and body weight gain (BWG) were recorded for each period on pen basis, and the data was 

used to calculate feed conversion ratio (FCR). Mortality was recorded on daily basis, and dead 
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weight recorded to correct FCR. The economic evaluation was performed according to cost of feed 

intake per kg weight gain; that was calculated as multiplying FCR in cost of each kg diet (Obih and 

Ekenyem 2010). Data were analyzed using the General Linear Models (GLM) procedure of SAS 

(SAS, 2003). The differences between the means of groups were separated by Tukey Multiple 

Range test (P<0.05). 

Results and discussion: In case of energy levels, the main effects showed that, there was no 

significant difference between FI and BWG, whereas, feed cost per kg final BW was lower in the 

diet containing 90% energy. These results are in agreement with NRC (1994), which reported that it 

is not always true to conclude the poultry can adjust feed intake to achieve a minimum energy from 

diets containing different levels of energy. Similarly, Leeson et al (1996), Nguyen and Bunchasak 

(2005) and Jafarnejad and Sadegh (2011) found no significant effect on BWG of broiler chicks fed 

the diets containing different levels of energy. In the study using Hubbard × Hubbard broilers, Aftab 

(2009) reported that, the diets with the higher energy (2850 kcal) resulted to the lower feed intake 

and FCR in day 35.  

Broilers fed with the diet containing 90% of amino acids had the lowest BWG and feed cost than 

those fed with other levels of amino acids. Aftab (2009) reported that with increasing balanced 

protein from 8.4 to 10.2 g per kg, the FI and BW linearly improved (p<0.05); While, this author 

confirm that the balanced protein did not have any effect on FCR. Hamano et al. (1998) also 

showed an improvement in feed efficiency of female broiler chickens from 14 to 32 days of age 

with increasing dietary protein level up to 24%. Furthermore, Fangyan et al. (2000) and Rezaei et 

al. (2004) reported that FI and BWG decreased by reducing dietary protein levels. In relation to the 

cost of feed and performance parameters, Azadegan Mehr et al. (2007) showed that WG and feed 

cost reduced by decreasing protein levels. The interaction effects showed that, the broilers fed with 

the diets contain 100% energy with 95% amino acids, 95% energy with 100% amino acids and 95 

and 90% energy with 105% amino acids had the highest BWG. The lowest BWG and feed cost was 

observed when broilers fed with the diets containing 90% of energy and amino acids. The feed cost 

decreased in the diets containing 95% energy and 90% amino acids as compared with the control 

group; while the final live weight and performance were similar for birds fed the control diets and 

those fed with 95% energy and 90% amino acids. Disagree with our finding, Moosavi et al. (2011) 

showed that the cost of diets reduced with use of low energy and protein diets but this diets 

increased meat cost. In the current condition of our country, achieving to the maximum potential of 

growth rate of broiler chickens is not mainly possible; Therefore for this type of poultry production, 

formulation the diets with lower levels of energy and amino acids (95 and 90% respectively) can 

reduce production cost. 

Conclusion: The present results demonstrated that balancing diets with 90% of amino acids and 

95% of recommendation energy not only decreased feed cost but also partly improved performance 

of broiler chickens. 
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