
  

 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 مركز تحقيقات وآموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان 

 

 عنوان پروژه: -

 عملکرد تخمگذاری  مرغ های رنگی گلپایگان  سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر  یبررس -

 4-38-13-94143 :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 رضا عبادیمحمد خانوداگي مجري:نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 سید داوود شریفی خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 حسنا محمد خانی-یعقوبفراکبر  خانوادگي همكاران:نام و نام -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور-مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي استان اصفهانمحل اجرا :  -

 1394تاريخ شروع : -

 ماه 24مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي         56286با شماره        15/7/98اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع  -

 است.

 



  

 چکیده

هایی با سطوح مختلف انرژی و پروتئین در دوره تولید، به جیره بومی گلپایگانی و اصفهانی هایمرغ توده پاسخ

با پنج توده )یک توده اصفهانی و چهار  3× 5قطعه مرغ تخمگذار بومی در یک آزمایش فاکتوریل 240با استفاده از

 2750درصد پروتئین؛  5/16کیلوکالری در کیلوگرم انرژی و  2700گلپایگانی( و سه نوع جیره حاوی ) توده 

درصد پروتئین(  5/17کیلوکالری در کیلوگرم انرژی و  2800درصد پروتئین؛  17کیلوکالری در کیلوگرم انرژی و 

هر تكرار استفاده شدند. نتایج نشان داد که پرنده در  4، چهار تكرار  و  تیمار 15، در قالب طرح کامالً تصادفی با 

های مرغ گلپایگانی درصد تخمگذاری، توده تخم و مصرف خوراک در توده مرغ اصفهانی بیشتر از توده

کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم و  2800(. تغذیه توده مرغ اصفهانی با جیره حاوی P<05/0بود)

مرغ و توده تولید تخم (.P<05/0)تبدیل شدو کاهش ضریبمرغ ش توده تخمدرصد پروتئین باعث افزای 5/17

درصد پروتئین افزایش  17کیلوکالری در کیلوگرم انرژی و  2750با تغذیه  Hو  Yهای گلپایگانی مرغ در تودهتخم

کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم و  2800با جیره حاوی  M توده گلپایگانی در حالی که برای یافت

تبدیل مرغ و کاهش ضریبوزن تخم مرغ،درصد پروتئین باعث افزایش میزان تولید توده تخم 5/17

مرغ در توده مرغ، رنگ زرده، وزن پوسته، ضخامت پوسته و سطح تخمارتفاع سفیده تخم (.P<05/0)گردید

داری مشاهده در این صفات تفاوت معنی Hترین مقدار را دارا بودند و بین آن و توده گلپایگانی باال Mگلپایگانی 

مرغ، وزن پوسته و واحد هاو در توده مرغ اصفهانی کمتر از توده از طرفی، ارتفاع سفیده تخم (.P<05/0)شد

کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم و کیلوکالری در  2750تغذیه پرندگان با جیره حاوی  (.P<05/0)بود Mگلپایگانی 

 اصفهانی، و گلپایگانی بومی هایمرغ عملی تغذیه برای (.P<05/0)دشزرده رنگ درصد پروتئین باعث افزایش 17

 شود.پروتئین توصیه می درصد17 و انرژی کیلوگرم در کیلوکالری 2750 حاوی جیره
  

 بومی تخمگذار های ، مرغمرغ ت تخمواژه های کلیدی : انرژی، پروتئین ، عملكرد، کیفی
 

 

 

 

 


