
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور          

 مركز تحقيقات وآموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان 

 

 عنوان پروژه: -

های های مختلف انرژی به پروتئین جیره بر توان تولید گوشت جوجهبررسی اثر نسبت

 گلپایگانرنگی 

 4-38-13-94149 :پروژه شماره مصوب -

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

 یمحمد رضا عباد خانوداگي مجري:نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 نژاد ینب عبدالرضا، انیصادق دیمج خانوادگي همكاران:نام و نام -

 انهاصف استان طبیعی منابع و كشاورزی آموزش و تحقیقات مركزمحل اجرا :  -

 1394تاريخ شروع : -

 ماه 18مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           57437با شماره         13/2/99اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 



 

 : چكيده 
در قالب يک توان توليدي جوجه هاي رنگي گلپايگاني در توليد گوشت به عنوان محصول سالم اين تحقيق به منظور بررسي 

طرح آماري كامال تصادفي در سالن تحقيقاتي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي اصفهان انجام شد. در اين آزمايش تعداد 

قطعه جوجه  20و در هر تكرار تكرار 5 با ر وتيما 5در قالب  نر و مادهي مخلوط يک روزه رنگي گلپايگانيقطعه جوجه  500

واحد نسبت انرژي 10و 20به ترتيب با  B و A تيماري آزمايشي  مورد مطالعه عبارت بودند از: هاختصاص داده شد. پنچ جير

به  Eو   Dو تيمارهاي  (1994) )شاهد( مطابق با توصيه انجمن ملي تحقيقات  Cي شاهد، تيماربه پروتئين بيشتر نسبت به جيره

براي سه دوره ي آغازين، رشد و پاياني به صورت  ي شاهدنسبت به جيره واحد نسبت انرژي به پروتئين كمتر 20و  10ترتيب با 

ي نر و يک قطعه جوجه تكرارروزگي( از هر  63ي پرورش)به جوجه ها داده شد. در پايان دورههفته  9به مدت آردي تهيه و 

. نتايج بررسي صفات و بخش هاي مختلف الشه مورد ارزيابي قرار گرفتي الشه، و بازده يک قطعه جوجه ي ماده ذبح

داري بر مصرف خوراك هفتگي اثر معني 0-6و همچنين  0-3جيره در  پروتئين به انرژي نسبتعملكردي نشان داد، 

-6هاي ي اين عامل در دورهكه با كاهش نسبت انرژي به پروتئين مصرف خوراك افزايش يافت، ول ( بطوري>05/0Pداشت)

تمام جيره در  پروتئين به انرژي نسبتتاثيرداري بر مصرفي خوراك ايجاد نكرد. هفتگي و كل دوره پرورش تاثير معني 7-9و  4

اضافه وزن در دوره ي پاياني جيره ي شاهد با  (، بطوري كه >05/0Pداري بر اضافه وزن داشت)پرورش اثر معنيدوره ها ي 

كمترين مقدار ضريب  Eي ي آغازين، جيرهدر دوره افزايش وزن را به خود اختصاص داد. ميزان ترينگرم در روز بيش 08/22

ترين و باالترين ضريب تبديل غذايي را به ترتيب پائين  Dو  Bيجيره رشد دوره ( و در88/1تبديل را به خود اختصاص داد)

تاثير تيمار هاي مورد مطالعه بر بازده استفاده از انرژي و پروتئين در همه ي دوره  (.56/2در مقابل  36/2به خود اختصاص دادند)

جيره بر درصد  پروتئين به انرژي نسبت(. تاثيرتيمارهاي اعمال شده و يا به عبارت ديگر P<0/05داري بود)معنيهاي پرورش 

( با نسبت Eدهد كه براي دوره آغازين جيره ي)مينتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان داري نداشت. قطعات الشه اثر معني

( شاهد با نسبت Cي)، و در دوره پاياني جيره170(با نسبت انرژي به پروتئينBي)ي رشد جيره، در دوره119انرژي به پروتئين 

 ترين ضريب تبديل و اضافه وزن را بدست آوردند. شود چرا كه از نظر اين تحقيق مطلوبپيشنهاد مي167انرژي به پروتئين

 

 ، بازده الشهتولید گوشتپروتئین، عملکرد ، انرژیرنگی گلپایگانی، ی : جوجهواژگان کليدی
 


