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 چكيده

قط ه جوج  گوشتی در پتنج   480  از حبه بر عمللرد و ح اسکع به آسکع با استفاد ت دهی متناوب آردی تأثکر شش نوع برنام  خوراک
هتای   ی جکترۀ آردی در دور  3دیتد ،   ی جکترۀ آردی حترارت  2ی جکرۀ آردی، 1پرند  در هر تلرار بررسی شدی تکمارها شام   16تلرار و 

شد  استعی   آردی جکرۀ حب  6ی جکرۀ حبه، و 5ی جکرۀ آردی در دورۀ آغازی و در ادام  جکرۀ حبه، 4آغازی و رشد و در ادام  جکرۀ حبه، 
شد، اما ح اسکع به آسکع  تهذی  جکرۀ حبه در ک  دورۀ پرورش، مصرف خوراک و وزن را اضزایش داد و موجب بهبود ضریب تبدی  

ترین ضریب تبتدی  غتذایی را ایجتاد     های آردی در تمام دورۀ پرورش کمترین اضزایش وزن و نامناسب (ی جکر P<01/0اضزایش یاضع )
های رشد و پایانی، ضتریب تبتدی  ماتابه و     صرف جکرۀ حبه در دورۀ پایانی با مصرف حبه در ک  دور  و یا دور (ی مP<01/0کردند )
های آردی در چهار هفت  ابتدایی یا در ک  دور ، ح اسکع بته آستکع را    (ی مصرف جکر P<01/0های آردی داشع ) تر از جکر  مناسب

هتای   (ی در گترو  P<01/0رۀ تهذیته از جکترۀ حبته ایتن شتاخص اضتزایش داشتع )       داری کاهش داد و با اضزایش طتول دو  طور م نی به
(ی P<05/0دستع آمتد )   کنندۀ جکرۀ حبه کمترین هزین  خوراک برای تووکد یش ککلوگرم وزن زند  و باالترین سود ناخاوص بته  دریاضع

به آسکع تهذی  جکترۀ آردی در دورۀ آغتازی و    منظور استفاد  از مزایای جکرۀ حبه و اجتناب از بروز تلفات زیاد و کاهش ح اسکع به
 شودی استفاد  از خوراک حبه در ادامه توصکه می

 آردی، جوج  گوشتی، حبه، سودآوری، شل  خوراک، عمللردی ها: واژه كلید
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 مقدمه

شتود کته    اهمکع اقتصادی تهذی  طکور زمتانی آشتلار متی   

هتای   درصتد از کت  هزینت  پترورش جوجته     65-70بدانک  

شتی مربون به هزینت  ختوراک استعی بته همتکن دوکت        گو

های گوشتی ب تکار   استفادۀ بهکنه از خوراک در تووکد جوجه

مه  اسعی هزین  خوراک بکاتترین بختش از هزینت  تووکتد     

هتای   دهتد، بنتابراین تتالش    خود اختصاص متی  طکور را به

زیادی درخصوص کاهش هزین  خوراک و اضزایش راندمان 

گتتذار بتتر  ی از م تتائ  تتتأثکر]13[ آن صتتورت گرضتتته استتع

های گوشتی شل  خوراک اسع که به سته   عمللرد جوجه

صورت آردی، حب  خردشد ، و حبه در اختکار طکتور قترار   

هتای   ترین شل  خوراک در پرورش جوجه گکردی قدیمی می

بته    گوشتی شل  آردی استعی ختوراک آردی متواد اووکته    

دوک  ریزبتودن   شد  دارد که این نوع خوراک به شل  آسکاب

ی ]13[بودن مواد اووکه خوشایند طکور نک ع  اجزا و چ بناک

ای ماننتد آستکاب و    تووکد این نوع جکر  به تجهکزات ستاد  

دهنتدگان   مکل ر نکاز دارد که م موالً در دستترس پترورش  

اسعی پرندگان هنهام تهذی  جکرۀ آردی زمان بکاتری را در 

  ی]14[کنند  قکاس با شل  حبه صرف می

صتورت آردی استع و طتی مراحت  و      ای که بته  جکر 

کنتد و بته    زنتی عبتور متی    شرای  ختاص از دستتها  حبته   

شود، خوراک حبه استع کته    های کوچش تبدی  می استوانه

های متفاوت بترای ستنکن گونتاگون طکتور      م موالً با انداز 

شودی حب  خردشد  ه  حد واس  بتکن ختوراک    استفاد  می

این حاوع خوراک حب  آستکاب و   آردی و حبه اسع که در

 ستبب  حبته وکد شودی تو به خوراک حب  خردشد  تبدی  می

کته هزینت     صتورتی  در و ]2]شتود   تووکد میهزین   اضزایش

بته  بایتد   ،باشتد  پتذیر  برگاع حبهتووکد  برایشد   مصرف

کاهش گترد و   یاستفاد  از آن نکز توجه شود ضواید و م ایب

رای مصترف ختوراک،   ، کاهش مصرف انرژی بت جکر  غبار

دن کتر  نق  راحع، آوتودگی کمتتر در هنهتام ذخکتر      و حم 

 استتفاد  از کتارگر کمتتر بترای پختش ختوراک،       ،خوراک

هتایی کته پرنتد  از مصترف آن      استفادۀ بکاتتر از ختوراک  

پتتاش ختتوراک از  و کنتتد، و کتتاهش ریختتع ختتودداری متتی

در  یمصرف خوراک به شل  حبه استع ضواید  دانخوری از

هایی  مصرف خوراک به شل  حبه با محدودیععکن حال، 

، اضتزایش مصترف آب،   ختوراک تووکتد  اضزایش هزین  چون 

، اضتزایش  باوک ت   اضزایش بروز کانی، اضزایش رطوبع مدضوع

هتای متتابووکلی و    درصد تلفات، و اضزایش بروز ناهنجاری

 ی[2]مالالت پا همرا  اسع 

بته  در تحقکق دیهری، با اینله هزین  تووکتد ختوراک ح  

بکاتر از خوراک آردی اسع، ک  هزین  پرورش برای گرو  

کننتدۀ   کنندۀ خوراک حبته کمتتر از گترو  دریاضتع     دریاضع

کننتدۀ   خوراک آردی شد و سود باالتری از گترو  دریاضتع  

ی همننکن شاخص عمللترد  [13]دسع آمد  خوراک حبه به

کنندۀ خوراک حبته و حبت  خردشتد      های دریاضع در گرو 

کننتدۀ ختوراک    داری بتاالتر از گترو  دریاضتع    طور م نی به

آردی بودی استفاد  از خوراک حبه سبب کاهش هزین  تووکد 

 ی [11]شود  گوشع می

 هتای  جوجته  رشد بهبود درصد90تا  85رسد  می نظر به

طوری کته   اسع، به اصالح نژادی های برنامه دوک  به گوشتی

امتتروز  در شتترای  پرورشتتی م متتووی، جوجتت  گوشتتتی   

برابر اضزایش وزن  50وز  در مدت شش هفته، بکش از ر یش

کند و چنکن روندی در مکتان حکوانتات تاحتدودی     پکدا می

ی بنابراین در پی این رشتد ستریع، احتمتال    [15]نادر اسع 

یابتدی بتا اضتزایش     های متابووکلی اضزایش می بروز ناهنجاری

های متابووکلی، نکاز پرند  به اک کژن  سرعع رشد و ض اوکع

شود و عتدم تتأمکن آن ستبب کمبتود اک تکژن یتا        یاد میز

شودی این م ئله ستبب کتاهش ستطل اشتباع      هکپوک ی می

شود که درواقتع   ها می اک کژن در خون و درنهایع در باضع

عامتت  اصتتلی و آغتتاز رونتتد بتتروز ستتندروم آستتکع در    

ی کنتترل رشتد   [1]رود  هتای گوشتتی بته شتمار متی      جوجه
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هتای   عنتوان یلتی از روش   د بهپرندگان در اوای  دورۀ تووک

های متابووکلی مورد توجته قترار گرضتته     مقابله با ناهنجاری

های گوناگون محتدودیع غتذایی    ی اعمال روش[15]اسع 

)کاهش کمّی، کاهش زمان دسترسی، و کاهش مواد مهذی( 

 ی [7]دهد  طور مؤثری تلفات ناشی از آسکع را کاهش می به

ر متدت زمتان   هدف از پتژوهش حاضتر، بررستی تتأثک    

عنتوان   استفاد  از جکرۀ آردی و مت اقب آن جکترۀ حبته، بته   

نوعی ابزار محدودکنندۀ رشد اووکه بر عمللترد، ح استکع   

های گوشتتی استع، بته     به آسکع، و بازد  اقتصادی جوجه

برداری از مزایای تهذیه از جکرۀ حبته،   نحوی که ضمن بهر 

ستریع نکتز    های متابووکلی ناشی از رشد از وقوع ناهنجاری

 جلوگکری شودی

 

 ها مواد و روش

روز   قط ه جوج  گوشتتی یتش   480در پژوهش حاضر، از 

در قاوب طرح کامالً تصادضی با پتنج تکمتار،    308نژاد رأس 

قط ه جوجه )مخلون م اوی نر و متاد (   16پنج تلرار، و 

صتورت   در هر واحد آزمایاتی استتفاد  شتدی تکمارهتا بته     

فاد  از اشتلال ضکزیلتی جکتر  در    های غتذایی و استت   برنامه

های گوناگون پرورش در نظر گرضتته شتدندی تکمارهتا     دور 

ی تهذیتت  ختتوراک آردی در تمتتام دورۀ 1عبتتارت بودنتتد از  

دیتد  در تمتام دورۀ    ی تهذی  جکرۀ آردی حرارت2پرورش، 

ی تهذی  جکرۀ آردی از ابتتدای دورۀ پترورش تتا    3پرورش، 

حبتته تتتا انتهتتای دورۀ  انتهتتای دورۀ رشتتد و تهذیتت  جکتترۀ

ی تهذی  جکرۀ آردی از ابتتدای دورۀ پترورش تتا    4پرورش، 

انتهای دورۀ آغازین و تهذیت  جکترۀ حبته تتا انتهتای دورۀ      

ی 6ی تهذیه جکرۀ حبه در تمتام دورۀ پترورش، و   5پرورش، 

دوکت    تهذیه جکرۀ حب  آردشد  در تمتام دورۀ پترورشی بته   

ان، ستن تهککتر   اعمال تکمارها براساس سن هفتهتی پرنتدگ  

ها از آغازی به رشد و پایانی ن بع به توصک  پرورش  جکر 

تهککر داد  شد و بتر ایتن استاس     308جوج  گوشتی رأس 

-28روزگتتی(، رشتتد ) 14ستته دورۀ آغتتازین )یتتش تتتا   

روزگی( تق تک  شتدی جکترۀ    29-42روزگی(، و پایانی )15

آزمایای از کارخان  خوراک طکور و بر مبنای استانداردهای 

تهکته   308های گوشتتی نتژاد رأس    شد  برای جوجه صکهتو

ها یل ان بودی در  شد و ترککب مواد خوراکی در تمام جکر 

کاتی و   های هر واحد آزمایاتی وزن  پایان هر هفته جوجه

گکری و ضریب تبتدی  محاستبه    خوراک مصرضی آنها انداز 

 شدی 

ها  ها کاتار شدند و تمام قلب روزگی هم  جوجه42در 

آوری و توزین شدندی آباام  قلب  کش هر گرو  جمعبه تفل

هتتای ختتونی،  جتتدا شتتد و ستتپ  ستترخرگ آئتتورت، رگ

دقع گرضته شتد و بطتن    های دور قلب به دهلکزها، و چربی

 01/0راسع و چ  جداسازی و بتا تترازو )بتا ح استکع     

محاستبه شتدی    1گرم( توزین شدی شاخص آسکع با رابطت   

بروز آسکع در نظر گرضتته  عنوان  به 25/0تر از  ن بع بزرگ

  [27]شد  
 

 

نادن بروز عالئ  آستکع بتاوکنی در    با توجه به مااهد 

پرندگان آزمایای، براساس دامن  مقتادیر شتاخص آستکتی،    

ها در سه گرو  ح اسکع ک  )شاخص آسکتی کمتتر از   داد 

(، و ح اسکع زیاد 20/0-22/0(، ح اسکع متوس  )20/0

( تق ک  شدند تا پراکندگی مکزان ح اسکع 22/0)بکاتر از 

 به آسکع در تکمارهای گوناگون بررسی شودی 

هتای پترورش، هزینت      هزین  خوراک هتر یتش از دور   

ازای هر ککلوگرم وزن زند ، سود ناخاوص )سود  خوراک به

ترتکتب بتا     بتازد  تووکتد بته   مربون به خوراک(، و شاخص 

مجموع هزین  ختوراک   محاسبه شدندی 5، و 4، ،3، 2رواب  

عنوان هزین  خوراک  های آغازین، رشد، و پایانی به در دور 

 در ک  دورۀ پرورش در نظر گرضته شدی

(1) 
 وزن بطن راسع )گرم(

 شاخص آسکع 
 وزن مجموع دو بطن )گرم(
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 ی پرورش ها قکمع هر ککلوگرم خوراک=هزین  خوراک در هر یش از دور ×مقدار خوراک مصرضی (2)

 

(3) 
 ی خوراک در ک  دور  هزینه

 ی خوراک برای یش ککلوگرم وزن زند  = هزینه
 روزگی 42ی  مجموع وزن زند 

 
 واحد آزمایای=سود ناخاوص ۀدرآمد ک  ضروش وزن زند-ک  خوراک واحد آزمایایهزین                          (    4) 

 

(5      )                       

 

و براستاس   SASاضزار آماری  ها با نرم   آماری داد تجزی

 انجام شد  6مدل رابط  

(6) Yij =μ+Ti+ eij 

اثر  Ti، مکانهکن µ، شد  مقدار مااهد  Yij :در این رابطه

 ی آزمایای اسعیاثر خطا eij، و تکمار

ای دانلتن مقای ته    کمش آزمون چنددامنته  ها به مکانهکن

نی ن بی تلفات و همننتکن  های مربون به ضراوا شدندی داد 

مربتع   های شاخص آسکتی بطن راسع بتا آزمتون کتای    نمر 

 تجزیه و مقای ه شدندی 

 

 نتایج

در ک  دورۀ پرورش، پرندگانی که جکترۀ ختود را در تمتام    

صورت حبته دریاضتع کردنتد، مصترف ختوراک و       دور  به

اضزایش وزن بکاتری در مقای ه بتا ستایر پرنتدگان داشتتند     

(05/0>Pی بر)       اساس نتتایج پتژوهش دیهتری، ارائت  جکتر

های گوشتتی بته    حبه مصرف خوراک را در جوجه  شل  به

درصد به ن بع تهذیه بتا ختوراک آردی اضتزایش    10مکزان 

ی ]6]دهتد کته بتا نتتایج تحقکتق حاضتر مطابقتع دارد         متی 

های این آزمایش در رابطه با بهبود مصرف خوراک بتا   یاضته

ایج دیهتران نکتز مطابقتع دارد    استفاد  از خوراک حبه با نت

 ی [29، و 23، 3]

شتل  آردی   پرندگانی که در ک  دور  جکرۀ خود را به 

دریاضع کردند )تکمارهای یش، دو، و شش( کمترین مکتزان  

اضتتزایش وزن بتتدن و بتتدترین ضتتریب تبتتدی  را داشتتتند  

(05/0>P  ی اضتزایش وزن پرنتتدگان کتته در بخاتتی از دورۀ)

ه شدند )تکمارهای سته و چهتار(   پرورش با جکرۀ حبه تهذی

آردی بتود و   شتد  بتا جکترۀ تمتام     بکاتر از پرندگان تهذیته 

 (یP<05/0ضریب تبدی  بهتری نکز داشتند )

هتای   درصتد در جوجته  34/17اضزایش وزن به مکتزان  

هتای   شد  با جکترۀ حبته بته ن تبع جوجته      گوشتی تهذیه

شد  با جکرۀ آردی بکاتتر گتزارش شتد  استعی در      تهذیه

با این آزمایش، استفاد  از جکرۀ حبته باعت  بهبتود     تواضق

درصد در مقای ته بتا   5/22ها به مکزان  اضزایش وزن جوجه

درصد به ن بع جکرۀ 4/25جکرۀ حب  خردشد  و به مکزان 

روزگتی مکتانهکن   21ی از چهتار تتا   [26]شد  استع   آردی

کنندۀ جکرۀ حبه  های دریاضع اضزایش وزن روزانه در جوجه

کننتدۀ   هتای دریاضتع   درصد بکاتر از جوجه3/10به مکزان 

ی همننکن از نظر تأثکر بر وزن بتدن و  [3]جکرۀ آردی بود 

اضزایش وزن روزانه تفاوتی بکن خوراک آردی و ختوراک  

شتود کته بتا ماتاهدات      دید  مااهد  نمتی  آردی حرارت

های آزمایای یتش و دو مطابقتع    تحقکق حاضر در گرو 

 ی[8]دارد 
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 پرورشدورۀ  و درصد تلفات در كل ،ارهای آزمایشی بر مصرف خوراک، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی. تأثیر تیم1جدول 

 تکمار
 مصرف خوراک

 )گرم(

 اضزایش وزن بدن

 )گرم(

 ضریب

 تبدی  غذایی

 تلفات

 )درصد(

1 b24/4103 c35/2203 b86/1 25/1 

2 b95/4109 c55/2172 ab89/1 50/2 

3 b01/4137 b10/2337 c77/1 75/3 

4 b32/4217 b13/2420 c74/1 75/3 

5 a98/4574 a13/2636 c73/1 50/7 

6 b74/4183 c51/2160 a93/1 78/2 

SEM 82/36 86/34 01/0 - 

P-value 0001/0> 0001/0> 0001/0> 39/0 

ی تهذی  جکرۀ آردی از ابتدای دورۀ پرورش 3 دید  در تمام دورۀ پرورش، ی تهذی  جکرۀ آردی حرارت2ی تهذی  خوراک آردی در تمام دورۀ پرورش، 1
ی تهذی  جکرۀ آردی از ابتدای دورۀ پرورش تا انتهای دورۀ آغتازین و تهذیت  جکترۀ    4تا انتهای دورۀ رشد و تهذی  جکرۀ حبه تا انتهای دورۀ پرورش، 

 شد  در تمام دورۀ پرورشی تهذی  حب  آرد6ی تهذی  جکرۀ حبه در تمام دورۀ پرورش، و 5حبه تا انتهای دورۀ پرورش، 

a-c - تفاوت ارقام در هر ستون با حروف ناماابه م نی ( 05/0دار اسع >Pی) 
SEMها   خطای م کار مکانهکن 

 

دادن جکتترۀ آردی اثتتری بتتر  در ایتتن آزمتتایش، حتترارت

تنهتایی   دهتی بته   عمللرد نداشعی بنابراین ضراینتد حترارت  

رد و این شل  هنهام ساخع حبه تأثکر مثبتی بر عمللرد ندا

ضکزیلی جکر  اسع کته بته نحتو متؤثرتری موجتب بهبتود       

شودی برخالف این نظر کته ککفکتع حبته بترای      عمللرد می

، تفتاوت  [19]های گوشتی احتماالً اهمکتع کمتی دارد    مرغ

بتودن   هتای پتنج و شتش بتر مهت       ضاحش عمللرد در گرو 

 ککفکع و شل  ضکزیلی حبه تأککد داردی

ستتفاد  از جکترۀ حبته در دو و    در ک  دورۀ آزمتایش، ا 

چهار هفت  انتهایی سبب بهبتود ضتریب تبتدی  غتذایی در     

درصد در مقای ه با جکرۀ آردی شدی با توجه بته  5/7حدود 

که بهبود ضریب تبدی  غذایی به مکزان یش تا دودرصتد   این

ای  در سطل تجاری از نظر اقتصادی عتدد شتایان مالحظته   

فاد  از جکرۀ حبه از جنب  توان نتکجه گرضع که است اسع، می

اقتصادی ب کار به صرضه اسعی شل  ضکزیلتی جکتر  تتأثکر    

دوکت    سزایی بر ضریب تبدی  غذایی دارد و جکرۀ حبه بته  به

کاهش مصرف انرژی در هنهام مصرف خوراک و درنتکجته  

و همننتکن   [22]اضزایش انترژی در دستترس بترای رشتد     

ضتریب  باعت  بهبتود    [21]پتاش ختوراک    و کاهش ریخع

 شودی تبدی  می

شد  با جکرۀ حبه در مقای ه بتا جکترۀ    های تهذیه جوجه

در مقابت    5/62آردی مدت زمتان بکاتتری را استتراحع )   

درصد( و مدت زمتان کمتتری را صترف غتذاخوردن     4/47

ی تتتأثکر شتتل  [28]درصتتد( 8/18در مقابتت   3/4کننتتد ) متتی

دهتی در هنهتام    تتر از ضراینتد حترارت    ضکزیلی ب کار مهت  

شد  هنهام ستاخع   اخع حبه اسعی بر اثر حرارت ایجادس

خوراک حبه که بر اثتر اصتطلاک و بترش ختوراک ایجتاد      

زاد و متواد مهتذی    هتای درون  شود، املان تخریب آنزی  می

توانتد   و متی  [12]شتود   موجود در مواد خوراکی ضراه  می

کته در پرنتدگان    طتوری  بته  موجب کتاهش عمللترد شتود   
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شتتد  و ختتوراک آردی   کابشتتد  بتتا حبتت  آستت     تهذیتته

 شد  کاهش عمللرد مح وس اسعی داد  حرارت

دار  تأثکر شل  ضکزیلی خوراک بر درصد تلفتات م نتی  

(ی احتماالً شرای  مطلتوب پترورش و عتدم    1نبود )جدول 

تتأثکر   آوودگی محک  در این تحقکق در حصول این نتکجه بی

نبود  اسعی تأثکرنداشتن شل  ضکزیلی ختوراک بتر درصتد    

ی در شترای   [23و  13]ات قبالً نکز گزارش شتد  استع   تلف

تجاری و با توجه به تراک  باال و آوودگی بکاتر در مقای ته  

با شرای  آزمایاهاهی، مملن استع تتأثکر شتل  ضکزیلتی     

باشدی اضتزایش مکتزان تلفتات     خوراک بر مکزان تلفات مؤثر 

 ویژ  بر اثتر اضتزایش   کردن از خوراک حبه، به ب د از استفاد 

کته   بروز سندرم آستکع گتزارش شتد  استعی در صتورتی     

پرورش در ارتفاع باال و یا مناطق کامالً سترد انجتام گکترد،    

مکزان باالی تلفات ناشی از آسکع قاب  انتظار خواهتد بتود   

ی کاهش درصد تلفات بر اثر استفاد  از ختوراک آردی  [16]

کننتدۀ   درصتد در تکمتار دریاضتع   6/5درصد در مقابت   8/3)

ی از سوی دیهتر اضتزایش   [5]حبه( مااهد  شد  اسع جکرۀ 

های گوشتی نکز با تهذی  جکرۀ حبه ناان داد   تلفات جوجه

 ی[25و  10]شد  اسع 

 2نتایج بررسی شاخص آسکتی بطن راستع در جتدول   

آورد  شتتد  استتعی در ایتتن آزمتتایش، شتتاخص آستتکع در 

بتود، بنتابراین ستندروم     25/0تر از  تکمارهای متفاوت پایکن

دار  سکع اتفاق نکفتاد  استعی تفتاوت بتکن تکمارهتا م نتی     آ

(05/0P<  بتتود و تهذیتته از جکتترۀ حبتته در کتت  دور  بتتا )

درصد، بکاترین ت تداد پرنتد  را در گترو  شتاخص     79/32

آسکتی زیاد )م ت د به سندرم آسکع( داشعی کمترین ت داد 

شد  بتا حبت     پرند  ح اس به آسکع مربون به تکمار تهذیه

هتا در   تترین پرنتد    درصد اسعی مقتاوم 82/2با  شد  آسکاب

مقای ه با سندروم آسکع در گرو  درج  ک  قرار داشتند که 

درصتد  42/53تکمار تهذیه با جکترۀ آردی در کت  دور  بتا    

ختود اختصتاص    بکاترین درصد پرندۀ مقاوم به آسکع را به

 دادی

 
 ی گوشتیها . اثر شکل فیزیکی جیره بر شاخص بطنی آسیت در جوجه2جدول 

 تیمار

 حساسیت به آسیت ۀدرج

 کم

(20/0>) 

 متوسط

(22/0-20/0) 

 زیاد

(22/0<) 

1 42/53 51/31 07/15 

2 00/25 42/68 58/6 

3 74/21 91/73 35/4 

4 87/29 16/44 97/25 

5 70/37 51/29 79/32 

6 49/15 69/81 82/2 

 مربع کای 

 10 آزادی ۀدرج

 41/66 مقدار

P-value 0001/0 > 

ی تهذیت  جکترۀ آردی از ابتتدای دورۀ    3دیتد  در تمتام دورۀ پترورش،     ی تهذی  جکرۀ آردی حرارت2ی تهذی  خوراک آردی در تمام دورۀ پرورش، 1

هذی  ی تهذی  جکرۀ آردی از ابتدای دورۀ پرورش تا انتهای دورۀ آغازین و ت4پرورش تا انتهای دورۀ رشد و تهذی  جکرۀ حبه تا انتهای دورۀ پرورش، 

 ی تهذی  حبه آردشد  در تمام دورۀ پرورش6ی تهذی  جکرۀ حبه در تمام دورۀ پرورش، و 5جکرۀ حبه تا انتهای دورۀ پرورش، 
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های  بکن وزن بدن و شاخص آسکتی بطن راسع در جوجه

شد  در شرای  عادی ارتبان مثبع ژنتکلی  داد  گوشتی پرورش

وع دو بطن ی ن بع وزن بطن راسع به مجم[24]مااهد  شد 

ی [9]در ارتبان با شدت بروز آسکع در نظر گرضته شد  استع  

 30/0تتا   25/0های گوشتی ایتن ن تبع در حتدود     در جوجه

 ی [17]شود  ناان  بروز سندروم آسکع تلقی می

کنندۀ جکترۀ آردی کمتتر در م ترض     های دریاضع پرند 

کننتدۀ جکترۀ حبته     های دریاضع ابتال به آسکع بودند و پرند 

ها برای درگکری با آسکع بودنتدی هنهتام     دترین پرند م ت

های گوشتی با جکرۀ حبه، سترعع رشتد و در    تهذی  جوجه

ی اضزایش بتروز  [4]یابد  پی آن مکزان بروز آسکع اضزایش می

شد  با جکرۀ حبته تتا حتدودی     های تهذیه آسکع در جوجه

و  [18]ها اسع  دوک  اضزایش مصرف آب توس  این پرند  به

هتوایی سترد    و آسکع با پرورش پرند  در شترای  آب بروز 

 ی[16]شود  تادید می

های اقتصادی  نتایج تأثکر تکمارهای آزمایای بر شاخص

دوکت  نکتاز    زنی به آورد  شد  اسعی ضرایند حبه 3در جدول 

زن، مصرف انترژی،   گذاری در خرید دستها  حبه به سرمایه

بتا تهکت  جکتر      برداری از نکروی کار بکاتر در قکاس و بهر 

شد  هتر ککلتوگرم    شل  آردی موجب اضزایش هزین  تمام به

عالو  تفاوت در مقدار ختوراک مصترضی و    شودی به دان می

های گوناگون آزمایاتی   ضریب تبدی  غذایی پرندگان گرو 

ازای هر ککلوگرم  موجب ایجاد اختالف در هزین  خوراک به

ک  خوراک (ی هزین  >01/0Pوزن زندۀ تووکدی شد  اسع )

با اضزایش مدت زمان تهذیته از جکترۀ حبته اضتزایش یاضتته      

که باالترین هزین  ک  ختوراک در پرنتدگان    طوری اسع، به

کته   با دریاضع جکرۀ حبه در ک  دور  مااهد  شدی هنهتامی 

طور متناوب از جکرۀ آردی و حبه استفاد  شد، هزین  ک   به

خردکتردن   های تمام آردی تفاوتی نداشعی خوراک با جکر 

ازای تووکد یش ککلوگرم وزن زنتد  را   حبه هزین  خوراک به

( ووتی بتا   >01/0Pهای حبه اضتزایش داد )  در قکاس با جکر 

های آردی تفاوتی نداشعی استتفاد  از جکترۀ حبته در     جکر 

ازای  مقای ه با جکرۀ تمام آردی تأثکری بر هزین  خوراک بته 

 تووکد یش ککلوگرم وزن زند  نداشعی
 

 های گوشتی های اقتصادی در جوجه . اثر شکل فیزیکی جیره بر شاخص3ول جد

 تکمار
 هزین  ک  خوراک

 )تومان(

 هزین  خوراک برای یش ککلوگرم وزن زند 

 )تومان(

 سود ناخاوص

 )تومان(
 شاخص تووکد

1 bc107874 abc95/3119 bc47849 c12/284 

2 b109222 ab66/3157 bc47849 c31/272 

3 b109487 bc70/3027 ab53458 b57/308 

4 ab113613 c83/2957 a59623 ab42/324 

5 a119165 bc80/3089 ab54733 a51/340 

6 c102713 a74/3288 c38412 c26/264 

SEM 19/1221 26/29 42/1772 85/5 

P-value 0003/0 003/0 0131/0 0001/0 > 
ی تهذیت  جکترۀ آردی از ابتتدای دورۀ    3دیتد  در تمتام دورۀ پترورش،     رۀ آردی حرارتی تهذی  جک2ی تهذی  خوراک آردی در تمام دورۀ پرورش، 1

ی تهذی  جکرۀ آردی از ابتدای دورۀ پرورش تا انتهای دورۀ آغازین و تهذی  4پرورش تا انتهای دورۀ رشد و تهذی  جکرۀ حبه تا انتهای دورۀ پرورش، 
 شد  در تمام دورۀ پرورش ی تهذی  حبه آرد6در تمام دورۀ پرورش، و ی تهذی  جکرۀ حبه 5جکرۀ حبه تا انتهای دورۀ پرورش، 

a-c - تفاوت ارقام در هر ستون با حروف ناماابه م نی ( 05/0دار اسع >Pی) 
SEMها   خطای م کار مکانهکن 
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خردکردن حبه ستود ناختاوص را در قکتاس بتا تهذیت       

(ی ستود  >05/0Pتناوبی یا کام  از جکرۀ حبته اضتزایش داد )  

شد  با جکترۀ حبته در چهتار هفتت       اخاوص در تکمار تهذیهن

شتد  بتاالتر    های آردی و حب  خرد پایانی در مقای ه با جکر 

(ی جکرۀ حبه شتاخص تووکتد را در قکتاس بتا     >05/0Pبود )

داری اضتزایش   طور م نی های آردی و حب  خردشد  به جکر 

مدت دو هفته نتوان ع شتاخص   دادی تهذیه از جکرۀ حبه به

 ووکد قاب  قکاس با مصرف حبه در ک  دور  را ایجاد کندی ت

های تووکد )رشد( و ضتریب   توان از شاخص هرچند می

عنتوان عوامت  متؤثر در ارزیتابی عمللترد       تبدی  غذایی به

های تووکدی )تووکتد،   که تمامی شاخص استفاد  کرد، از آنجا

ضریب تبدی ، درصد ماندگاری، و ت داد روزهای پرورش( 

شتود، استتفاد  از    کار گرضته می خص بازدهی تووکد بهدر شا

تر اسعی مقدار این شاخص هرقتدر بکاتتر باشتد،     آن جامع

ی با وجتود  [20]مکزان سودآوری تووکد نکز بکاتر خواهد بود 

شتدۀ هتر ککلتوگرم جکترۀ حبته،       تربتودن هزینت  تمتام    گران

هتا بتاالتر استعی درواقتع اضتزایش       سودآوری در این گرو 

خوبی اضزایش  غذایی به هنهام مصرف جکرۀ حبه بهراندمان 

 کندی  سازی را جبران می هزین  ناشی از ضرایند حبه

که بهترین عمللرد رشد و اقتصتادی در کت     درصورتی

های گوشتی متدنظر باشتد و از بابتع     دورۀ پرورش جوجه

هتای متتابووکلی براستاس     رخداد تلفات ناشی از ناهنجاری

نداشته باشد، تهذیه از دان حبه در سوابق گله نهرانی وجود 

شودی باید توجه داشع که نتایج تحقکق  ک  دور  توصکه می

دستع   حاضر در شرای  پرورش در یش مرکز تحقکقاتی بته 

ای رختداد   آمد  استع و مملتن استع در شترای  مزرعته     

هتای متتابووکلی موجتب     تلفات باالی ناشتی از ناهنجتاری  

حبه شتودی در چنتکن   کاهش مطلوبکع تهذی  کام  از جکرۀ 

وضتت کتی تنتتاوب تهذیتته از جکتترۀ آردی در ابتتتدای دورۀ  

پرورش و در ادامه جکرۀ حبه برای مهار تلفات و خ تارت  

اقتصادی قاب  توصکه اسعی با این روش، عالو  بر اینله به 

شود، ضاتار   ای وارد نمی های گوشتی خدشه عمللرد جوجه

ها( در  ب و ریهها )قل های حکاتی جوجه کمتری ه  به اندام

ها ضرصع بکاتری را  شود و این اندام دورۀ آغازین وارد می
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