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 جوجه عملکرد بر پروتئین و انرژی مختلف سطوح اقتصادی بازده یبررس

 هفتگی 8 تا هچ سنین بومی؛ هایبوقلمون

 2الهیان لطف هوشنگ و *0یانآبادی شاه باغبان عباسعلی

 چکیده
. ستا آذربایجان بومی هایبوقلمون جوجه عملکرد بر جیره پروتئین و انرژی مختلف سطوح اقتصادی بازده مقایسه مطالعه، این از هدف

 روش به که( آزمایشی واحد هر در قطعه 00 با تکرار 1 و تیمار 1 قالب در بوقلمون جوجه قطعه 118 تعداد با) ایمطالعه منظور، همین به

 ,NRC) جدول در شده پیشنهاد مقادیر از خام پروتئین و متابولیسم قابل انرژی مختلف سطح 1 شامل ادفیتص کامالً طرح قالب در فاکتوریل

 طی در و مذکور آزمایش در. گرفت قرار بررسی مورد بود، شده انجام هفتگی 8 تا سنی صفر مرحله 1 طی روزه 61 آزمایشی دورۀ در( 1994

 تغییرات مصرفی، خوراک آزمایش، اجرای طول در. شدند تغذیه آزاد دسترسی صورت به و ردیآ شکل به آزمایشی هایجیره آزمایش، دوره

 ره اقتصادی عملکرد و شده گیریاندازه وزن افزایش کیلوگرم هر برای خوراک هزینه پروتئین، و انرژی مصرف راندمان تبدیل، ضریب وزن،

 پروتئین و ترپایین متابولیسم قابل انرژی درصد 01 حاوی جیره با شده تغذیه وهگر که داد نشان مذکور آزمایش نتایج. است شده محاسبه گروه

 هزینه بیشتر، انرژی مصرف راندمان بهتر، تبدیل ضریب کمتر، مصرفی خوراک مقدار با ،NRC جداول در شده توصیه مقادیر با برابر خام

 افزایش هفتگی 0 تا صفر سن بوقلمون جوجه قطعه هر برای ریال 1181 باالتر، اقتصادی بازده و وزن کیلوگرم هر افزایش برای کمتر خوراک

 اولجد در شده توصیه مقادیر با ترپایین خام پروتئین و متابولیسم قابل انرژی درصد 01 حاوی جیره با شده تغذیه گروه همچنین. دارد سود

NRC، و زنو کیلوگرم هر افزایش برای کمتر خوراک هزینه بیشتر، انرژی مصرف راندمان بیشتر، وزن افزایش کمتر، مصرفی خوراک مقدار با 

 که شد مشخص اساس، همین بر. دارد سود افزایش هفتگی 8 تا 6 سن بوقلمون جوجه قطعه هر برای ریال 00011 باالتر، اقتصادی بازده

 هابوقلمون جوجه برای NRC جداول در شده صیهتو مقادیر با برابر خام پروتئین و ترپایین متابولیسم قابل انرژی درصد 01 حاوی غذایی جیره

 NRC جداول در شده توصیه مقادیر با ترپایین خام پروتئین و متابولیسم قابل انرژی درصد 01 حاوی غذایی جیره و هفتگی 0 تا 1 سنین در

 سنی مرحله دو در سود ریال 10118 با ،NRC جداول در شده توصیه مقادیر با مقایسه در هفتگی 8 تا 6 سنین هایبوقلمون جوجه برای

 .دارد بیشتری اقتصادی بازده ،(هفتگی 8 تا صفر)

 غذایی تبدیل ضریب پروتئین، و انرژی مصرف راندمان اقتصادی، بازده ،M. gallopavo :کلیدی کلمات

 11-12پیاپی(:  21)شماره  2، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_81122.html 
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 مقدمه

 هزینه خوراک درصد قابل ،در واحدهای پرورش طیور

انرژی دهد. به خود اختصاص میتولید را  یهانهیاز هز یتوجه

ر بر بسیار مؤث یاهیقابل متابولسیم و پروتئین خام از عوامل تغذ

عملکرد طیور و بازده الشه  یاطور گستردهو به بودههزینه جیره 

 Albuquerque et al, 2003; Dairo) هنددیرا تحت تأثیر قرار م

et al, 2010 )رژی به پروتئین، سرعت البته با رعایت نسبت ان

چربی و عملکرد پایین رشد در نتیجه مصرف ساخت باالی 

(. Kamran et al, 2008) کم پروتئین قابل جبران است یهارهیج

سال است که جداول نیازهای مواد مغذی  11بیش از 

(0110)NRC بسیار هاامروزه مقدار آن است و نشده رسانی روزبه 

 BUTی هابوقلمون پرورش تجاری یهاشرکتاز توصیه  ترنییپا

(British United Turkeys و )HybridTurkeys ( استBUT, 

2012; HybridTurkeys, 2014) . توجه به سطح انرژی قابل

ه آمین یدهایمتابولیسم جیره و همگام با آن پروتئین خام و اس

 Dozier) خواهد داشتبوقلمون بر تولید اقتصادی  بسزاییتأثیر 

and Moran, 2001 Nguyen and Bunchasak, 2005; Dozier et 

al, 2006 .)( با تغذیه 0111) آشتیانی و همکاران یئمیرا

حاوی سطوح مختلف انرژی با  یهارهیگوشتی با ج یهاجوجه

نسبت ثابت انرژی قابل متابولیسم به پروتئین خام، بهبود 

 یهارهیتغذیه شده با ج یهادر نرخ رشد جوجه یداریمعن

این محققان با توجه به تأثیر توأم مقدار  .کردند گزارشانرژی را پر

 یهادر نرخ رشد، افزایش رشد جوجه مصرفی انرژی و پروتئین

را به دریافت انرژی و پروتئین  ترظیغل یهارهیتغذیه شده با ج

با بررسی تأثیر  (1101همکاران )د. غضنفری و بیشتر نسبت دادن

وح مختلف انرژی و پروتئین در و سط خوراکیاعمال محدودیت 

گوشتی، با افزایش سطح پروتئین جیره بهبود  یهاتغذیه جوجه

لیسون و سامرز  .افزایش وزن مشاهده کردنددر  را یداریمعن

بیان کردند که نسبت نامتعادل انرژی قابل متابولیسم به  (0111(

 پرانرژی، باعث یهارهیدر ج ژهیو ، بههارهیپروتئین خام در ج

زیرا کمبود مواد مغذی تأثیر  .راندمان انرژی خواهد شد اهشک

 یکم اریمطالعات بس. دمحدود خواهد کررا افزایش وزن  برانرژی 

توجه به  با در حال رشد انجام شده است.بومی  یهادر بوقلمون

 وریمختلف ط هایگونه یکیبهبود عملکرد رشد در اثر انتخاب ژنت

 شافزای ایمالحظه قابل زانیموزن بدن به  ر،اخی یهاسال یط

 بامتعاق زین وریط ییغذا اجاتیاحت ،راستا نیدر هم .است افتهی

ی هتوجقابلسالیانه مقادیر . دارد یبه بررس ازیکرده و ن رییتغ

با منشأ پروتئین غذایی از طریق  کنندهآلودهو مواد  تروژنین

 گردد؛ بنابراین هر روشی کهدفع می ستیزطیمحپرندگان به 

ی مغذّی را بدون بتواند میزان مصرف و در نتیجه دفع این ماده

واند در تتأثیر منفی بر فعّالیّت تولیدی پرندگان کاهش دهد، می

ی مغذّی و نیز کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی از این ماده

ی تولید نقش داشته باشد. لذا، در این مطالعه به کاهش هزینه

یشی که با هدف مقایسه بازده بررسی مطالعات پیشین و آزما

وجه ج و پروتئین جیره بر عملکرد سطوح مختلف انرژیاقتصادی 

هفتگی انجام شده است، پرداخته  8تا  1سنین  بومی یهابوقلمون

 شد. 

 هاروشمواد و 

)انتخابی قطعه جوجه بوقلمون  118از  در آزمایش مذکور،

تیمار  1در قالب  (از گله تکثیری اصلی بوقلمون بومی آذربایجان

در یک آزمایش  یشیقطعه در هر واحد آزما 00تکرار با  1و 

طرح کامالً تصادفی استفاده شد. ( در قالب 1×1) فاکتوریل

 سمیقابل متابول یسطح مختلف انرژ 1شامل  شیآزمای مارهایت

 و درروزه  61 یشیدوره آزما خام بودند که طی یک نیو پروتئ

هفتگی( هفتگی در  8تا  6تگی و هف 0ی )هچ تا مرحله سن 1

  های آزمایشی شاملاختیار پرندگان آزمایشی قرار گرفتند. تیمار

هفتگی که به ترتیب  0ی آزمایشی سن یک روزگی تا مارهایت

و  1111، 1110قابل متابولیسم مختلف انرژی ح سط 1شامل 

سطح مختلف پروتئین  1ی بر کیلوگرم خوراک و لوکالریک 1111

(، تیمارهای 0درصد )جدول  11/11و  1/11،  11/16 خام

مختلف ح سط 1هفتگی که به ترتیب شامل  8تا  6آزمایشی سن 

ی بر لوکالریک 1110و  1166، 1081قابل متابولیسم انرژی 

 1/10 ، 01/11 سطح مختلف پروتئین خام 1کیلوگرم خوراک و 

بر پایه  آزمایشی یهارهیج(. 1درصد بودند )جدول  10/16و 

جداول  شده درتوصیه بر اساس مقادیر  نجاله سویا وک-ذرت

NRC (0110 تنظیم شده و در حالت آردی در اختیار پرندگان )

صفات تولیدی از قبیل وزن سنی مراحل مختلف قرار گرفت. در 

افزایش گیری و اندازه (در روز خوراک مصرفی )گرمو  )گرم( زنده

ن مصرف انرژی، ، راندماضریب تبدیل غذایی، (در روز )گرم وزن

به ازای هر کیلوگرم هزینه خوراک و راندمان مصرف پروتئین 

)در  شدمحاسبه دوره هر در پایان و بازده اقتصادی  افزایش وزن

 ها اشاره شده است(. ادامه به فرمول

گرم() مقدار خوراک مصرفی  
 ضریب تبدیل غذایی =

گرم(ن )میزان افزایش وز  
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 و ... انرژی مختلف سطوح اقتصادی بازده بررسی؛ الهیان لطف و یانآبادی شاه باغبان       

 

 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

)ریال(به ازای هر کیلوگرم افزایش وزنضریب تبدیل غذایی =  هزینه خوراک  ×)ریال(  قیمت خوراک مصرفی

 اثرات شدن مشخص برای: پروتئین و انرژی مصرف راندمان

 ینتئپرو به هابوقلمون پاسخ نیز و عملکرد بر آزمایشی تیمارهای

 و انرژی مصرف راندمان شده، مصرف متابولیسمی انرژی و

 ,Kamran et al) شدند محاسبه زیر روابط اساس بر پروتئین

2008:)  

 

011×  
 افزایش وزن بدن)گرم(

= 
راندمان مصرف 

کیلوکالری انرژی قابل  انرژی

 متابولیسمی مصرفی

تعیین بازده اقتصادی، با توجه به یکسان بودن  برای

های کارگری، آب، برق و سوخت برای هر دو گروه، فقط ههزین

 مقایسه منظور هزینه خوراک مورد محاسبه قرار گرفت. به

 ستفاده شد. اعملکردها بر اساس رابطه زیر از درصد تغییرات 

011× ) A)مقدار صفت در واحد آزمایشی جیره با تغییرات انرژی یا پروتئین– B  بدون تغییر()مقدار صفت در واحد آزمایشی = 
VP % درصد تغییرات 

  A صفت مورد ارزیابی

 

 

 نتایج و بحث

بر اساس نتایج بدست آمده در آزمایش مورد بررسی، مطابق 

( مشخص شد که راندمان مصرف انرژی و پروتئین و 1با جدول )

هزینه خوراک برای هر کیلوگرم افزایش وزن در گروه تغذیه شده 

رصد انرژی قابل متابولیسم کمتر، بیشتر از د 01 با جیره حاوی

بود.  NRCگروه تغذیه شده مطابق مقدار توصیه شده در جدول 

درصد انرژی قابل  01بر همین اساس، جیره گروه حاوی 

تر و پروتئین خام برابر با مقادیر توصیه شده در متابولیسم پایین

ن لموبهتر از جیره گروه شاهد برای تغذیه جوجه بوق NRC جداول

محققان دیگر نیز گزارش کردند که  هفتگی بود. 0سنین صفر تا 

با افزایش میزان انرژی جیره، مقدار انرژی مصرفی افزایش و 

(. Rabie et al, 2010ی کاهش یافته است )انرژنسبت راندمان 

( و جانکویرا و همکاران 1106زاده و همکاران )همچنین، مهدی

ی داریمعنتئین جیره تأثیر ( گزارش کردند که سطح پرو1111)

بر مقدار خوراک مصرفی، میانگین وزن هچ، افزایش وزن، ضریب 

ها که این یافتهتبدیل خوراک و راندمان مصرف انرژی ندارد 

تحقیقات موهیتی آسیلی و مطابق با نتایج بدست آمده از 

سطوح  ( است که این محققین گزارش کردند،1106همکاران )

های گوشتی تأثیری بر مقدار وراک مرغمختلف پروتئین در خ

 مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل خوراک نداشت. 

( 0بر اساس نتایج پژوهش مورد بررسی، مطابق با جدول )

مشخص شد که راندمان مصرف انرژی و پروتئین در گروه تغذیه 

درصد انرژی قابل متابولیسم و پروتئین  01شده با جیره حاوی 

هفتگی، بیشتر از گروه تغذیه شده  8تا  6 خام کمتر طی سنین

بود. بر همین اساس،  NRCمطابق مقدار توصیه شده در جدول 

درصد انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام  01جیره گروه حاوی 

بهتر از جیره گروه  NRCتر با مقادیر توصیه شده در جداول پایین

همانطور  ود.هفتگی ب 8تا  6شاهد برای تغذیه جوجه بوقلمون سن 

 مصرف کنندهنییتعکه مشخص است، انرژی جیره عامل اصلی 

خوراک بود و تغییر سطح پروتئین خام، اثر مشخصی بر مقدار 

 Jalaludeen andخوراک مصرفی روزانه نداشت )

Ramakrishnan, 1992 .) ،عرب ابوسعدی و همکاران همچنین

د که گزارش کردننیز  (1116نهاشون و همکاران ) و )0186(

ی بر مقدار خوراک مصرفی، داریمعنسطح پروتئین جیره تأثیر 

افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، راندمان مصرف انرژی و 

. در توافق با این مطالعه، کین نیج و همکاران هزینه خوراک ندارد

حاوی انرژی باال در  های خوراکیگزارش کردند جیره( 0110)

 یلتبدضریب و  ترعید سررش ی گوشتی موجبهابوقلمون جوجه

ین ینسبتاً پا یانرژ یحاو های خوراکیجیرهنسبت به تری پایین

  .گردندمی

 

 

 

 

011×  
 افزایش وزن بدن)گرم(

= 
راندمان مصرف 

 گرم پروتئین مصرفی پروتئین
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 هفتگی 0ی آزمایشی در بوقلمون بومی در سنین صفر تا هارهیجاقالم خوراکی و ترکیب شیمیایی  –0جدول 

 مواد خوراکی)درصد( 0تیمار 2رتیما 3تیمار 0تیمار 5تیمار 6تیمار 7تیمار 8تیمار )شاهد(9تیمار

 ذرت 11 6/11 8/11 81/06 06/01 18/06 01 11/11 10/11

 سبوس گندم 0 1 6 01/1 08/1 08/1 0 11/1 11/1

 کنجاله سویا 1/01 8/60 8/01 00/01 01/01 01/01 6/01 81/01 18/01

 گندم 6 0 1 01/1 08/1 08/1 1 18/0 18/1

 کنجاله گلوتن ذرت 1/1 11/1 0 01/1 88/1 86/1 1 11/1 11/1

 پودر یونجه 6/1 1 6/0 01/1 08/1 08/1 0 11/1 11/1

 روغن سویا 11/1 6/1 1/1 81/1 10/1 11/0 8/1 6/1 6/1

 پودر صدف 1/0 11/0 1/0 18/0 11/0 00/0 11/0 11/0 11/0

 دی کلسیم فسفات 8/0 01/1 1 11/0 11/1 00/1 1 08/1 11/1

 بیکربنات سدیم 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1

 مکمل معدنی** 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

 مکمل ویتامینه* 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

 نمک 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1

 متیونین –دی ال  08/1 10/1 01/1 11/1 11/1 11/1 06/1 1/1 08/1

 الیزین-ال 11/1 1 16/1 61/1 68/1 08/1 01/1 06/1 11/1

 شن شسته 11/0 01/1 10/0 1 1 1 01/1 1 1

 مواد مغذی محاسبه شده)درصد(

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 1110 1110 
ی قابل متابولیسم)کیلوکالری در انرژ

 کیلوگرم(

 وتئین خام)درصد(پر 11/16 11/11 1/11 11/16 11/11 1/11 11/16 11/11 1/11

 کلسیم)درصد( 01/0 1/0 00/0 01/0 1/0 00/0 01/0 1/0 00/0

 )درصد(دسترسقابلفسفر  68/1 1/1 61/1 68/1 1/1 61/1 68/1 1/1 61/1

 متیونین)درصد( 61/1 66/1 61/1 61/1 66/1 61/1 61/1 66/1 61/1

 الیزین)درصد( 60/0 1/0 61/0 60/0 1/0 61/0 60/0 1/0 61/0

 متیونین + سیستین)درصد( 10/0 16/0 0 10/0 16/0 0 10/0 16/0 0

 تریپتوفان)درصد( 16/1 11/1 16/1 16/1 11/1 16/1 16/1 11/1 16/1

 قیمت روز )ریال( 86011 10161 88101 11011 011161 11011 11111 11111 10161

 ویتامین ی،المللنیب واحد E 08111 ویتامین ی،المللنیب واحد 3D 1111111 ویتامین ی،مللالنیب واحد A 1111111کیلوگرم مکمل ویتامینی شامل: ویتامین  6/1*هر 

3K 1111 1 ویتامین ،گرممیلیB 0161 2، ویتامین گرممیلیB 1111 3 ویتامین ،گرممیلیB 1811 5ویتامین  ،گرممیلیB 11161 6ویتامین  ،گرممیلیB 1101 گرممیلی، 

کیلوگرم  6/1. **هر گرممیلی 0111 اکسیدانآنتی ،گرممیلی 161111کلراید  کولین ،گرممیلی 011 بیوتین ،گرممیلی 12B 06ویتامین  ،گرممیلی 9B 0111ویتامین 

 ،گرمیمیل 111 ومیسلن ،گرممیلی 111 ید ،گرممیلی 01111، مس گرممیلی 80111، روی گرممیلی 61111 آهن ،گرممیلی 11111مکمل مواد معدنی شامل منگنز 

 .گرممیلی 161111کلراید  کولین

  یهفتگ 8 تا 0 نیدر سن یآزمایشی در بوقلمون بوم یهارهیج ییایمیش بیو ترک خوراکی اقالم –2جدول

 مواد خوراکی)درصد( 0تیمار 2تیمار 3تیمار 0تیمار 5تیمار 6تیمار 7تیمار 8تیمار )شاهد(9تیمار

 ذرت 18 11/10 6/11 16/60 10/00 11/01 61/01 11/00 01

 سبوس گندم 1 6 6 01/1 01/1 01/1 61/1 61/1 61/1

 کنجاله سویا 00 1/01 1/00 08/16 61/01 11/18 61/01 06 61/00

 گندم 1 1 1 11/1 18/1 18/1 0 0 0

 کنجاله گلوتن ذرت 61/1 6/1 6/1 00/0 88/0 11/1 61/0 1 0

 یونجهپودر  61/1 61/1 6/1 01/1 01/1 01/1 61/1 61/1 61/1

 روغن سویا 61/1 61/1 6/1 11/1 01/1 00/1 1 0 01/0

 پودر صدف 1/1 01/0 0 18/0 01/0 08/0 01/0 11/0 01/0

 دی کلسیم فسفات 11/0 61/0 6/0 68/0 11/0 11/0 11/0 81/0 11/0

 بیکربنات سدیم 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
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 و ... انرژی مختلف سطوح اقتصادی بازده بررسی؛ الهیان لطف و یانآبادی شاه باغبان       

 

 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 مکمل معدنی** 11/1 11/1 1/1 11/1 11/1 11/1 11/1 1/1 11/1

 مکمل ویتامینه* 11/1 11/1 1/1 11/1 11/1 11/1 11/1 1/1 11/1

 نمک 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1

 متیونین –دی ال  00/1 01/1 06/1 01/1 11/1 11/1 18/1 01/1 01/1

 الیزین-ال 01/1 01/1 11/1 11/1 11/1 11/1 16/1 08/1 01/1

 شن شسته 10/0 10/1 10/1 1 1 1 16/1 11/1 18/1

 مواد مغذی محاسبه شده )درصد(

1166 1166 1166 1110 1110 1110 1081 1081 1081 

ی قابل انرژ

متابولیسم)کیلوکالری در 

 کیلوگرم(

 پروتئین خام)درصد( 01/11 10/16 1/10 01/11 10/16 1/10 01/11 10/16 1/10

 کلسیم)درصد( 1/1 0 16/1 1/1 0 16/1 1/1 0 16/1

 د()درصدسترسقابلفسفر  06/1 6/1 08/1 06/1 6/1 08/1 06/1 6/1 08/1

 متیونین)درصد( 00/1 06/1 01/1 00/1 06/1 01/1 00/1 06/1 01/1

 الیزین)درصد( 16/0 6/0 01/0 16/0 6/0 01/0 16/0 6/0 01/0

1/1 16/1 81/1 1/1 16/1 81/1 1/1 16/1 81/1 
متیونین + 

 یستین)درصد(س

 تریپتوفان)درصد( 11/1 10/1 11/1 11/1 10/1 11/1 11/1 10/1 11/1

 قیمت)ریال(روز 80801 81681 80801 11101 18101 11611 88811 11101 81111

 ویتامین ی،المللنیب واحد E 08111 ینویتام ی،المللنیب واحد D3 1111111 ویتامین ی،المللنیب واحد A 1111111کیلوگرم مکمل ویتامینی شامل: ویتامین  6/1*هر 

K3 1111 ویتامین ،گرممیلی B1 0161 ویتامین گرممیلی ،B2 1111 ویتامین ،گرممیلی B3 1811 ویتامین  ،گرممیلیB5 11161 ویتامین  ،گرممیلیB6 1101 گرممیلی، 

کیلوگرم  6/1.**هر گرممیلی 0111 اکسیدانآنتی ،گرممیلی 161111کلراید  کولین ،گرممیلی 011 بیوتین ،گرممیلی B12 06ویتامین  ،گرممیلی B9 0111ویتامین 

 ،گرممیلی 111 ومیسلن ،گرممیلی 111 ید ،گرممیلی 01111، مس گرممیلی 80111، روی گرممیلی 61111 آهن ،گرممیلی 11111مکمل مواد معدنی شامل منگنز 

گرممیلی 161111کلراید  کولین

هفته( 0تا  1ی بومی آذربایجان در سنین )هابوقلمونسطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد و راندمان مصرف انرژی و پروتئین در  اثرات -3جدول  

، 11/16به ترتیب حاوی  P3)شاهد( و  P1 ،P2انرژی قابل متابولیسم جیره است.  لوگرمیکی در لوکالریک 1111و  1111، 1110به ترتیب حاوی  E3)شاهد( و  E1  ،E2توضیح: 

 درصد پروتئین خام جیره است. 11/11، 1/11

هزینه خوراک برای 

هر کیلوگرم افزایش 

 وزن )ریال(

راندمان مصرف 

پروتئین 

 )درصد(

راندمان مصرف 

انرژی )کیلوکالری 

(لوگرمیکبر   

ضریب 

تبدیل 

 غذایی

زایش اف

وزن 

 )گرم(

خوراک 

مصرفی 

 )گرم(

میانگین وزن 

 هچ )گرم(
 عوامل )اثرات اصلی(

 انرژی       

1/01108 c 0/0  6/01 a 10/1  8/166  1/860  1/81  E1 (%10کمتر( 

1/61001 b 0/0  0/00 b 11/1  1/108  8/801  0/86  (NRC) E2 

1/61001 a 0/0  1/01 c 10/1  0/161  1/801  8/81  E3 (%10 بیشتر( 

    101/1    Pارزش 

 پروتئین       

0/60111 b 1/0 a 1/00  11/1  1/161  0/801  0/81 کمتر( 01%)   P1 

0/61110 ab 0/0 b 1/00  18/1  1/161  8/866  1/81  (NRC) P2 

1/60118 a 0/0 b 1/00  11/1  0/160  10/801  0/81 بیشتر( 01%)   P3 

    110/1    Pارزش 

 اثرات متقابل       

1/01001  0/0  1/01  11/1  8/111 a 1/811  1/81  (E1P2) 

6/61111  0/0  0/00  11/1  0/168 b 1/816  8/80  (E2P2)  

    110/1    Pارزش 
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  هفته( 8تا  6) نیدر سن جانیآذربا یبوم یهادر بوقلمون نیو پروتئ یبر عملکرد و راندمان مصرف انرژ نیو پروتئ یاثرات سطوح مختلف انرژ-0جدول 

 یخوراک برا نهیهز

 شیافزا لوگرمیهر ک

(الی)ر وزن  

راندمان مصرف 

 پروتئین )درصد(

ف انرژی راندمان مصر

ی بر لوکالریک)

(لوگرمیک  

ضریب 

تبدیل 

 غذایی

افزایش 

 وزن )گرم(

خوراک 

مصرفی 

 )گرم(

 عوامل )اثرات اصلی(

 انرژی      

1/18001 c 1/1  6/8 a 11/0  8/681  1/1118  E1 (%10کمتر( 

1/11161 b 8/1  6/1 b 81/0  1/600  1/1611  (NRC) E2 

0/81811 a 8/1  8/1 c 81/0  0/611  1/1118  E3 (%10 بیشتر( 

110/1  Pارزش 

 پروتئین      

1/11111  1/1 a 6/1  80/0  1/601  1/1101 کمتر( 01%)   P1 

6/10081  8/1 ab 1/1  11/0  1/610  0/1111  (NRC)P2 

8/16111  8/1 b 1/1  11/0  1/610  1/1181 بیشتر( 01%)   P3 

110/1  Pارزش 

 اثرات متقابل      

8/18018  1/1  10/8  80/0  1/618  1/1611   (E1P1)  

1/10801  8/1  1/1  11/0  1/611  8/1161  (E2P2)  

110/1  Pارزش 

 10/16، 1/10، 01/11به ترتیب حاوی  P3)شاهد( و  P1 ،P2 انرژی قابل متابولیسم جیره است. لوگرمیکی در لوکالریک 1110و  1166، 1081به ترتیب حاوی E3)شاهد( و  E1  ،E2توضیح: 

.درصد پروتئین خام جیره است

 یری کلی گیجهنت

پژوهش مورد بررسی و سایر  بدست آمده در نتایج اساس بر

مطالعات پیشین مشخص شد که استفاده از جیره خوراکی حاوی 

ر تر از مقدار توصیه شده ددرصد انرژی قابل متابولیسم پایین 01

هفتگی در واحدهای پرورش  0تا  1طی سن  NRCجداول 

زایای این امر از جمله مندی از مبهره بر عالوه بوقلمون بومی،

کاهش مقدار خوراک مصرفی، افزایش وزن، کاهش ضریب تبدیل 

خوراک، بهبود راندمان مصرف انرژی هر قطعه جوجه بوقلمون 

  (.6ریال افزایش سود داشته باشد )جدول  1181تواند مبلغ می

شود که استفاده از جیره به همین ترتیب، پیش بینی می

رژی قابل متابولیسم و پروتئین خام درصد ان 01خوراکی حاوی 

طی سن  NRCکمتر در مقایسه با مقادیر توصیه شده در جدول 

مندی از مزایای اشاره شده برای هفتگی، عالوه بر بهره 8تا  6

هفتگی، هر قطعه جوجه بوقلمون مبلغ  0سنین یک روزگی تا 

ریال افزایش سود حاصل داشته باشد. بطور کلی، پیش 00011

 11هفتگی( مبلغ  8شود که در یک دوره پرورش )تا بینی می

درصد انرژی قابل متابولیسم  01هزار ریال سود مازاد جیره حاوی 

 0تا  1درسن  NRCکمتر با پروتئین خام برابر با مقادیر جداول 

 درصد انرژی قابل متابولیسم و پروتئین  01هفتگی و جیره حاوی 

 

 

هفتگی حاصل شود  8ا ت 6در سن  NRCکمتر با مقادیر جداول 

(. الزم به ذکر است که این مبلغ صرفاً برای یک دوره 1)جدول 

مرغدار در طول سال دو دوره بوقلمون پرورش  بوده و چنانچه

هزار  00)حدوداً  دهد، سود به دست آمده نیز دو برابرخواهد شد

واحد پرورش  شود که یکبینی میهمین اساس پیش ریال(. بر

میلیون ریال افزایش سود  00 ای سالیانهعهقط 0111بوقلمون 

داشته باشد که رقم قابل توجهی است و می تواند انگیزه پرورش 

افزایش  دهندگان بوقلمون را برای ادامه فعالیت در این حرفه،

 گیری کلی بدست آمده از این مطالعه،. براساس نتیجهدهد

بولیسم درصد انرژی قابل متا 01استفاده از جیره خوراکی حاوی 

تر و پروتئین خام برابر با مقادیر توصیه شده در جداول پایین

NRC 0ها طی سنین یک روزگی تا برای رشد جوجه بوقلمون 

درصد  01طور استفاده از جیره خوراکی حاوی هفتگی و همین

انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام کمتر از مقادیر توصیه شده 

 8تا  6ها طی سنین بوقلمون برای NRCدر مقایسه با جداول 

موجب افزایش عملکرد و بازده شود زیرا این امر هفتگی توصیه می

هزاریال در هر قطعه( واحدهای پرورش  11اقتصادی )سود 

 شود. بوقلمون بومی می
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 و ... انرژی مختلف سطوح اقتصادی بازده بررسی؛ الهیان لطف و یانآبادی شاه باغبان       

 

 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

در مقایسه با جیره خوراکی تنظیم  NRCهای جداول درصد انرژی قابل متابولیسم کمتر و پروتئین خام برابر با توصیه 01حاوی  اثر خوراک -5جدول 

 هفتگی 0تا  1رشد جوجه بوقلمون سن بر عملکرد  NRCشده مطابق با مقادیر توصیه شده در جداول 

بر عملکرد  NRCدرصد انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام کمتر در مقایسه با خوراک با مقادیر توصیه شده در جدول  01حاوی اثر خوراک -6جدول 

 هفتگی 8تا  6رشد جوجه بوقلمون سن 

  

 صفات ردیف

انرژی کمتر و  %01جیره با 

ن برابر با مقدار توصیه پروتئی

 NRCول دشده در ج

جیره با انرژی و 

پروتئین توصیه شده 

 NRCدر جدول 

درصد 

رات تغیی

 صفات

 1 01 01 )قطعه( تعداد بوقلمون 0

 -00/1 186/1 181/1 )کیلوگرم( وزن اولیه 1

 11/1 101/1 100/1 )کیلوگرم( وزن پایان دوره 1

 06/0 168/1 110/1 )کیلوگرم( اضافه وزن در دوره 0

 06/0 1181/1 1181/1 )کیلوگرم( افزایش وزن روزانه 6

 -16/0 6/0 1/0 ضریب تبدیل خوراک 1

 -10/1 061/0 011/0 )کیلوگرم( کل خوراک مصرفی دوره 1

 -11/1 11161 88101 )ریال( قیمت یک کیلوگرم خوراک 8

 -11/1 011611 011011 8 ضربدر ردیف1ردیف =)ریال(  هزینه کل خوراک مصرفی 1

 1 011111 011111 )ریال( قیمت کیلوگرم بوقلمون زنده 01

00 
 01ردیف  =وزن زنده )ریال( درآمد حاصل از فروش اضافه

 0در ردیف  ضرب
010011 011111 06/0 

 08111 -1111 1181 1منهای ردیف  00ردیف  =)ریال(  سود 01

01 

انرژی قابل متابولیسم کمتر از  %01سود مازاد جیره حاوی 

 %01سود جیره با  =)ریال( NRCمقدار توصیه شده در جدول 

 NRCانرژی کمتر منهای جیره با 

7282   

 صفات دیفر

انرژی و پروتئین  %01جیره با 

کمتر با مقدار توصیه شده در 

 NRCجدول 

و  جیره با انرژی

پروتئین توصیه شده 

 NRCدر جدول 

درصد 

تغییرات 

 صفات

 1 01 01 )قطعه( تعداد بوقلمون 0

 11/0 011/1 018/1 )کیلوگرم( وزن اولیه 1

 -80/0 181/1 111/1 )کیلوگرم( وزن پایان دوره 1

 -10/0 611/1 610/1 )کیلوگرم( اضافه وزن در دوره 0

 -10/0 101/1 108/1 )کیلوگرم( افزایش وزن روزانه 6

 -81/0 80/0 16/0 ضریب تبدیل خوراک 1

 -11/1 160/1 611/1 )کیلوگرم( کل خوراک مصرفی دوره 1

 -01/8 81111 80811 )ریال( قیمت یک کیلوگرم خوراک 8

 -61/01 111166 101061 8 ضربدر ردیف 1ردیف =)ریال(  هزینه کل خوراک مصرفی 1

 1 011111 011111 ()ریال قیمت کیلوگرم بوقلمون زنده 01

00 
 ضرب 01ردیف  =درآمد حاصل از فروش اضافه وزن زنده )ریال(

 0در ردیف 
101111 110111 10/0- 
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Abstract  

The purpose of this experiment was to compare the economic efficiency of different energy levels 

and dietary protein on the performance of Azerbaijan native turkeys. 378 turkeys in the form of 9 

treatment and 3 repetitions with 14 pieces in each experimental unit, by the factorial method in a 

completely randomized design including 3 different levels of metabolizable energy and crude protein 

from the values suggested in the table (NRC, 1994) In the experimental period 56 days during 2 age stage 

0 to 8 weeks was performed. During the experimental diets, they were fed in flour and freely. During the 

experiment, feed intake, weight changes, conversion factor, energy and protein efficiency, feed cost per 

kilogram of weight gain were measured and the economic performance of each group was calculated. 

The results of this experiment showed that the group fed a diet containing 10% lower metabolizable 

energy and crude protein equal to the recommended values in NRC tables, with lower feed intake, better 

conversion ratio, higher energy efficiency, lower feed cost For increasing each kilogram of weight and 

higher economic efficiency, 7282 Rials for each piece of turkey chicken aged 0 to 4 weeks increases the 

profit. Also, the group fed a diet containing 10% of metabolizable energy and lower crude protein with 

the recommended values in NRC tables, with less feed intake, more weight gain, more energy efficiency, 

lower feed cost per kilogram of weight and yield. Higher economy, 14496 Rials for each piece of turkey 

chicken aged 5 to 8 weeks has an increase in profit. Accordingly, it was found that diets containing 10% 

lower metabolizable energy and crude protein equal to the recommended values in the NRC tables for 

turkeys at 0 to 4 weeks of age and diets containing 10% of metabolizable energy and crude protein Lower 

with the recommended values in NRC tables for turkey chicks 5 to 8 weeks old compared to the 

recommended values in NRC tables, with 21778 Rials profit in two age stages (0 to 8) weeks, has more 

economic returns. 

Keyword(s): M. gallopavo, Economic returns, Energy and protein consumption efficiency, Feed 

conversion ratio 
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