
 یجهاد کشاورزوزارت 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی

  موسسه تحقيقات علوم دامي کشور                 

 يشرقجانيمرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان آذربا                 

 

بومی  یهابوقلمونخصوصیات الشه  و بر عملکردو پروتئین جیره  مختلف انرژی سطوح ریتأث عنوان پروژه:

 آذربایجان شرقی

  2-35-13-018-970302 :پروژه شماره مصوب

ملي و مشترک دارد(: یهاها و طرحمجری مسئول )اختصاص به پروژه ينام خانوادگنام و   

 یان یآبادشاهعباسعلی باغبان  :مجری/مجريان ينام خانوادگ نام و

 :ناظران ينام خانوادگنام و 

 مشاور )ان(:  ينام خانوادگنام و 

-حمید حمیدیان-علیرضادهناد-قربان الیاسی زرین قبایی-هیانلهوشنگ لطف الهمكاران:  ينام خانوادگنام و 

 حبیب ظاهری خسروشاهی

 یشرق جانیآذربامرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی محل اجرا: 

 01/04/97 تاريخ شروع:

 یک سال و شش ماه مدت اجرا:

 ناشر:

 شمارگان )تيراژ(:

 تاريخ انتشار:

در مرکز اطالعات و مدارک علمي کشاورزی به ثبت رسيده  56835  با شماره 24/10/98  اين اثر در مورخ

 است.

 بالمانع است ها و نمودارها با ذکر مأخذحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني

 



 

 چکیده:

، تعداد بومي یهابوقلمونخصوصيات الشه  و بر عملكردو پروتئين جيره  مختلف انرژی سطوح ريتأثبررسي  منظوربه

 کامالا طرح  صورتبه ،آزمايشي قطعه در هر واحد 14تكرار با  3تيمار و  9قطعه جوجه بوقلمون نر و ماده در قالب  378

ين خام از مقادير پيشنهاد شده در سطح مختلف انرژی قابل متابوليسم و پروتئ 3شامل  3×3فاکتوريلبه روش تصادفي 

آزمايشي  یهارهيجانجام شد.  هفتگي 24صفر تا  مرحله سني 6 روزه طي 168( در دوره آزمايش 1994)NRC جدول 

اثر  .قرارگرفت هابوقلمونآزاد در اختيار  صورتبهو  تنظيمو ساير مواد نجاله سويا دانه گندم و کذرت، پايه دانه  بر

راندمان مصرف انرژی و پروتئين الشه و  و صفات عملكردی یبر روآن ها مختلف انرژی، پروتئين و اثر متقابل سطوح 

سطح انرژی قابل  مورد بررسي قرار گرفت. بومي یهابوقلموندر  با ازای هر کيلوگرم افزايش وزن و هزينه خوراک

(، با ˂05/0P)داشتو هزينه خوراک و پروتئين بر راندمان مصرف انرژی  یداريمعنثير تأجيره و پروتئين متابوليسم 

راندمان هفتگي  16( در سطوح مختلف سني تا 2Pو  2Eاز تيمار شاهد)مقادير  و پروتئين جيرهانرژی سطح افزايش 

 و افزايش يافتبه ازای هر کيلوگرم افزايش وزن  کاهش و هزينه خوراک یداريمعن طوربهو پروتئين مصرف انرژی 

اثر  که یطوربه(، ˂05/0P)داشتبر افزايش وزن  یداريمعن ريتأثاثر متقابل سطوح مختلف انرژی و پروتئين جيره 

درصد  93/27کيلوکالری انرژی با  2926درصد پروتئين و  27/25کيلوکالری انرژی با  2926های دارای متقابل تيمار

 6/26کيلوکالری انرژی با  2926درصد پروتئين و 93/27کيلوکالری انرژی با  2660با اثر متقابل تيمارهای پروتئين و نيز

بر راندمان  یداريمعنثير أسطح انرژی قابل متابوليسم جيره ت هفتگي 20تا  16سن در  .داشتند داريمعندرصد پروتئين 

 3344به  کيلوکالری  3040با افزايش انرژی جيره از کهیطوربه، (˂05/0P)داشتمصرف انرژی و هزينه خوراک 

کاهش، و هزينه خوراک افزايش يافت. همچنين سطح پروتئين  یداريمعن طوربه، راندمان مصرف انرژی کيلوکالری

بر مقدار خوراک مصرفي، افزايش وزن، ضريب تبديل غذايي، راندمان مصرف انرژی، راندمان  یداريمعنثير أجيره ت

به  درصد 68/15با افزايش سطح پروتئين جيره از  کهی طوربه، (˂05/0P)داشتمصرف پروتئين و هزينه خوراک 

، مقدار خوراک مصرفي کاهش و افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي و راندمان مصرف انرژی و درصد 46/16

ها آن  مختلف انرژی، پروتئين و اثر متقابلپروتئين افزايش و هزينه خوراک کاهش يافت. مقايسه ميانگين اثر سطوح 

دو بال  وزنبر درصد  یداريمعن تأثيرسطح انرژی قابل متابوليسم جيره ، نشان داد تغيير خصوصيات الشه یبر رو

درصد وزن دو بال  کيلوکالری 2736به  کيلوکالری 3040با کاهش انرژی جيره از  کهیطوربه، (˂05/0P)داشت

در درصد وزن  داريمعن تفاوتکيلوکالری  3344را نشان داد ولي با افزايش انرژی جيره به سطح  یداريمعنکاهش 

بر درصد وزن دو ران  یداريمعن تأثيردو بال نشان نداد. ونيز اثر متقابل سطوح مختلف انرژی و پروتئين جيره 

بر راندمان مصرف انرژی  یداريمعن تأثيرسطح انرژی قابل متابوليسم جيره  هفتگي 24تا  20سن در . (˂05/0P)داشت



، کيلوکالری 3448به  کيلوکالری 2821با افزايش انرژی جيره از که یطوربه(، ˂05/0p)داشتو هزينه خوراک 

 تأثير، افزايش يافت. همچنين سطح پروتئين جيره یداريمعن طوربهراندمان مصرف انرژی کاهش ولي هزينه خوراک 

با افزايش سطح پروتئين  کهیطوربه، (˂05/0P)داشت بر مقدار راندمان مصرف پروتئين و هزينه خوراک یداريمعن

، مقدار راندمان مصرف پروتئين کاهش يافت، با افزايش سطح پروتئين جيره از درصد 3/13به  درصد 64/12جيره از 

 تأثيرهزينه خوراک افزايش يافت. اثر متقابل سطوح مختلف انرژی و پروتئين جيره درصد،  97/13 درصد 64/12

. تغيير نداشتاز خصوصيات عملكردی و راندمان مصرف انرژی و پروتئين و هزينه خوراک  کدامچيهبر  یداريمعن

ن سينه بر درصد وز یداريمعن اثر  هفتگي 24تا  20سندر بومي  یهابوقلموندر جيره سطوح پروتئين 

بود که اختالف آن با  درصد  3/13که بيشترين مقدار درصد وزن سينه در سطح پروتئين  ، بطوری(P˂05/0)داشت

. اثر متقابل سطوح مختلف بود داريمعنغير درصد  97/13سطح پروتئين  با ولي داريمعن درصد،  64/12سطح پروتئين 

بر اساس نتايج عملكرد در اين   .(˂05/0P)داشتبر درصد وزن سنگدان خالي  یداريمعن تأثيرانرژی و پروتئين جيره 

بر  یلوکالريک 2400 ي( هفتگ4ن)صفر تا سمطالعه، مي توان سطوح انرژی و پروتئين مناسب برای دوره های مختلف 

،  نيدرصد پروتئ 5/23و  یانرژ لوگرميبر ک یلوکالريک 2500 ي( هفتگ8تا  4سن)، نيدرصد پروتئ 6/26و  لوگرميک

 2650 ي( هفتگ16تا  12سن)،  نيدرصد پروتئ 20و یانرژ لوگرميبر ک یلوکالريک 2600 ي( هفتگ12تا  8سن)

و  یانرژ لوگرميبر ک یلوکالريک 3050 ي( هفتگ20تا  16سن)،  نيدرصد پروتئ 19و  یانرژ لوگرميبر ک یلوکالريک

را پيشنهاد  نيدرصد پروتئ 7/12و  یانرژ لوگرميبر ک یلوکالريک 3130 ي( هفتگ24تا  20سن)و  نيدرصد پروتئ 17

 نمود.

 

 .خصوصيات الشه ،عملكرد ،انرژی و پروتئين، بوقلمون بومي ها:کلیدواژه

 

 


