
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 مركز تحقيقات وآموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان 

 

 عنوان پروژه: -

 الینسویه تجاری های  عملکرد تخمگذاری توده مرغ های رنگی گلپایگان  و مقایسه آن با یبررس -

 4-38-13-94148 :پروژه شماره مصوب -

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

 محمد رضا عبادی خانوداگي مجري:نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

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

 عسل طاهری-فضائلی حسن 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          56616 با شماره         20/9/98اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 

 



 چکیده:

با سطوح جیره هایي در مقایسه با سویه تجاری هایالین با کاربرد بومي  مرغ های توده به منظور بررسي پاسخ

با  3× 5قطعه مرغ تخمگذار بومي در یک آزمایش فاکتوریل 240مختلف انرژی و پروتئین در دوره تولید، تعداد 

کیلوکالری  2700( و سه نوع جیره حاوی ) و یک توده مرندی یک توده اصفهاني ، توده گلپایگاني دوپنج توده )

 2800درصد پروتئین؛  17کیلوکالری در کیلوگرم انرژی و  2750درصد پروتئین؛  5/16در کیلوگرم انرژی و 

 4، چهار تكرار و  تیمار 15درصد پروتئین( ، در قالب طرح کامالً تصادفي با  5/17کیلوکالری در کیلوگرم انرژی و 

 ،. صفات اندازه گیری شده در طول دوره آزمایش شامل صفات عملكردیمورد مطالعه قرار گرفتپرنده در هر تكرار 

در بودند. نتایج نشان داد که درصد تخمگذاری، توده تخم و ایمني  ، صفات خون شناسيتخم مرغصفات کیفي 

 2800تغدیه پرندگان با جیره حاوی  (.P<05/0)مرغ های الین بیشتر و ضریب تبدیل آن از مرغ مرندی کمتر بود

صد تخمگذاری و توده تخم باالتری در دردرصد پروتئین  5/17کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم و 

وزن زرده تخم مرغ در  (.P<05/0)% پروتئین داشتند  5/16کیلو کالری انرژی و  2700مقایسه با جیره حاوی 

(. P<05/0)% پروتئني دریافت کردند بیشتر بود 5/17کیلو کالری انرژی و  2800پرندگاني که جیره حاوی 

% پروتئین و باالترین  5/16کیلو کالری انرژی و  2700الین با جیره حاوی بیشترین استحكام پوسته در مرغ های 

% پروتئین را دریافت نمودند، مشاهده  5/16کیلو کالری انرژی و  2700وزن زرده در مرغ بومي مرندی که جیره 

کلسترول  (. P<05/0)(. غلظت مالون دی آلدئید در زرده تخم مرغ مرندی بیشتر از سایر مر غها بودP<05/0)شد

% پروتئین بیشتر از مرغ های تغذیه  5/16کیلو کالری انرژی و  2700زرده در مرغ های تغذیه شده با جیره حاوی 

(. میزان اسید اوریک و فعالیت آنزیم P<05/0)% پروتئین بود 17کیلو کالری انرژی  2750شده با جیره حاوی 

% پروتئین دریافت نمودند  5/17کیلو کالری  انرژی  و  2800کبدی آلكالین فسفاتاز در پرندگاني که جیره حاوی 

(.  میزان اسید P<05/0)% پروتئین بود 5/16کیلو کالری انرژی و  2700بیشتر از پرندگان دریافت کننده جیره 

(. P<05/0)زرده در مر غ های الین بیشتر از سایر گروه ها )بجز توده مرغ مرندی( بود (2:18Cلینولئیک)چرب 

%  5/16کیلو کالری انرژی و  2700مربوط به پرندگاني بود که از جیره  لینولئیک میزان اسید چرب بیشترین

(. بر اساس نتایج حاصل مي توان چنین بیان کرد که برای دستیابي به تولید P<05/0)پروتئین تغذیه کرده بودند

کیلو کالری انرژی و  2700جیره ای با بیشتر تخم مرغ، مرغ های بومي گلپایگاني مشابه با مرغ های هایالین به 

% پروتئین نیاز دارند در حالي که مرغ های بومي اصفهاني و مرندی نیاز باالتری داشته و برای تولید حداکثری  5/16

 درصد تامین شود 17کیلو کالری با پروتئین  2750باید انرژی جیره آنها 
 

 کیفیت تخم مرغپروتئین ،  نیاز انرژی، ی، نیازعملكرد تخمگذار، : مرغ بومي واژه هاي كلیدي

 

 


