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بررسی تأثیر الگوهای مختلف تغذیه پروتئین بر عملکرد رشد و اجزای الشه
جوجههای گوشتی سویه تجاری کاب
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بهروز دستار ،1محسن رجبزاده نسوان ،*2محمود شمس شرق 3و مختار مهاجر

 .1استاد گروه تغذیه دام و طیور ،دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان  -ایران
 .2دانشجوی دکتری تخصصی گروه تغذیه دام و طیور ،دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان  -ایران
 .3دانشیار گروه تغذیه دام و طیور ،دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان – ایران
 .4استادیار بخش تحقیقات علوم دامی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ،گرگان  -ایران
تاریخ وصول مقاله1394/07/12:

تاریخ پذیرش مقاله1395/03/03 :

چكيده
اثر الگوهای مختلو تغذده پروتئین ،بر عملکرد رشد ،اجزای یشه و محتوای نیتروژن بستر جوجههای گوشژتی سژژوده تجژاری کژاب
 500با استفاده از  ۸00جوجه در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار ،پنج تکرار و  ۴0پرنده در هر تکرار بررسی شژد .تیمژارهژای
آزمادشی شامل چهار الگوی تغذده پروتئین (براساس راهنمای پرورش سوده کاب ،احتیاجات توصژیه شژده توسژط  ۹0 ،NRCدرصژد
مقدار پروتئین توصیه شده  NRCو الگوی تغذده مرحلهای) بود .اثر تیمژار هژای مختلژو بژر افژزاد

وزن ،مصژرا خژوراک ،انژرژی

مصرفی ،نسبت راندمان پروتئین و اجزای یشه معنیدار نبود .پرندگانی که براساس الگوی توصیه شده راهنمژای کژاب تغذدژه شژدند،
رردب تبددل غذادی بهتری داشتند ( .)P<0/05نسبت راندمان انرژی در جوجههای گوشتی تغذده شده بژا الگژوی پروتئینژی راهنمژای
سوده کاب از سادر تیمارها بیشتر بود ( .)P<0/05میزان نیتروژن بستر با تغذده جوجههای گوشتی براسژاس راهنمژای سژوده کژاب۹0 ،
درصد مقدار پروتئین توصیه شده  NRCو خوراکدهی مرحلهای نسبت به الگوی پروتئینی توصیه شژده  NRCکمتژر بژود (.)P<0/05
براساس نتادج تحقیق حارر ،استفاده از الگوی تغذده پروتئین براساس راهنمای سوده کاب برای تغذده جوجههای گوشتی سوده کژاب
مناسبتر از سادر الگوهای مورد مطالعه میباشد.
كلیدواژهها :اسید آمینه ،پروتئین ،جوجه گوشتی ،خوراکدهی مرحلهای ،سوده کاب
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مقدمه

تغذدژه جوجههای گوشتی براساس تغذده مرحلهای بژه

دکژژی از اهژژداا جیژژرهنودسژژی در سیسژژتمهژژای پژژرورش

طور موفقی هزدنههای تولید را بدون ت ثیر منفژی بژر صژفات

جوجههای گوشتی دردافت کافی مواد مغذی جهت کسژب

عملکردی و بازده یشه نسبت به  NRCکاه

میدهد ].[2۳

رشد مطلوب در طژی دوران پژرورش اسژت ] .[۸در حژال

تغذده جوجههای گوشتی براساس خژوراکدهژی مرحلژهای

حارر ،جوجههای گوشتی به طور تجژاری بژا برنامژههژای

سبب بهبود افزاد

وزن جوجههای گوشتی نسبت به NRC

خوراکی که اغلب شامل سه تا پژنج مرحلژه اسژت ،تغذدژه

شد ] .[۱۱کاه

مژژیشژژوند .در راهنمژژای پژژرورش سژژوده تجژژاری کژژاب

جوجههای گوشتی نژدارد ] ،[2۱درحژالیکژه کژاه

احتیاجات پروتئینی (اسیدهای آمینه) جوجژههژای گوشژتی

سطح پروتئین جیره ت ثیر منفی بر عملکژرد

پروتئین ممکن است سبب کاه

بهصورت سژه دوره آغژازدن (دژک تژا ۱0روزگژی) ،رشژد

هدا از انجام پاوه

سژطح

عملکرد شود ].[۱۹

حارر ،مقادسه ت ثیر الگژوهژای

(۱۱-22روزگی) و پادژانی (2۳روزگژی بژه بعژد) بژود ].[6

تغذده پروتئین براساس راهنمای پرورش کاب ،احتیاجژات

مقدار پژروتئین (اسژیدهژای آمینژه) موردنیژاز جوجژههژای

توصیه شده  ۹0 ،NRCدرصد مقدار پروتئین توصیه شژده

گوشتی در طول دوره پرورش توسژط جژداول احتیاجژات

NRCو خوراکدهی مرحلهای بر عملکرد ،اجژزای یشژه و

وزن بژه صژورت

محتوای نیتروژن بستر جوجههژای گوشژتی سژوده تجژاری

پروتئینی  NRCبه منظور حداکثر افزاد

سژژه دوره آغژژازدن (دژژک تژژا سژژههفتگژژی) ،رشژژد (سژژه تژژا
ش هفتگی) و پادانی (ش

کاب  500بود.

هفتگی به بعد) گژزارش شژده

است ] .[۱2با ادن وجود ،ادن توصیهها به ندرت در شرادط

مواد و روشها

تجاری استفاده مژیشژوند ،زدژرا طژی دوران رشژد پرنژده،

جوجههای گوشتی سوده تجاری کاب  500با دکی از چهار

احتمایً میزان مواد مغذی بیشتر دا کمتر از احتیاجات واقعی

الگژژوی پروتئینژژی ،راهنمژژای پژژژرورش سژژوده کژژاب ]،[6

ت مین خواهد شد ].[۴

احتیاجات توصیه شژده  ۹0 ،NRCدرصژد میژزان پژروتئین
سژن

توصیه شژده  NRCو الگژوی تغذدژه مرحلژهای ] [7تغذدژه

تدردجی احتیاجژات پروتئینژی

به صورت طرح کژامالً

نسبت پروتئین و اسید آمینه در جیژره بژا افژزاد
کاه

میدابد ] .[2۳کاه

شدند (جدول های  ۱و  .)2آزماد

(اسید هژای آمینژه) در طژول دوره پژرورش بژه طژور قابژل

تصادفی با چهژار تیمژار ،پژنج تکژرار و  ۴0قطعژه جوجژه

توجهی هزدنه تولید را در صورت ت مین دقیقتر احتیاجژات

گوشتی (مخلوط دو جن ) در هر تکرار به مژدت  ۴2روز

پروتئینی ،کاه

بر روی بستر انجام شد.

میدهد ] .[۴روش خوراکدهی مرحلژهای

را براساس فرریه پروتئین اددهال ] [۳و احتیاجات توصژیه

تمام جیژرههژای آزمادشژی هژمانژرژی و دارای مقژاددر

شده توسط  [۱2] NRCارایه شد ] .[7از معادیت رگرسیون

دکسانی از سادر مواد مغذی به اسژتثنای مقژدار پژروتئین و

برای پی بینی احتیاجات اسید آمینه بژرای هژر سژن و هژر

اسیدهای آمینه بودند و مدت استفاده آنهژا براسژاس دوره

دوره زمانی استفاده کردند که در آن سطح اسیدهژای آمینژه

هژژای توصژژیه شژژده بژژود .شژژرادط محیطژژی از جملژژه نژژور،

جیره به طژور پیوسژته در طژول زمژان بژه منظژور کژاه

رطوبت ،تهوده و همچنین شژرادط بهداشژتی بژرای تمژامی

هزدنژژههژژا و کژژاه

تیمارها دکسان اعمال شد.

مصژژرا پژژروتئین (اسژژیدهژژای آمینژژه)

براساس احتیاجات جوجههای گوشتی کاه

میدابد ].[7
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جدول  . ۲مواد خوراكی و تركیبات شیمیایی جیرههای آزمایشی تهیه شده بر مبنای روش تغذیه مرحلهای
مواد خوراکی ()%

۱-7روزگی

۸-۱۴روزگی

۱5-2۱روزگی

22-2۸روزگی

2۹-۳5روزگی

۳6-۴2روزگی

ذرت

52/۸۴

55/62

5۹/60

6۳/۹2

67/6۱

70/۹۸

کنجاله سودا ( ۴۴درصد)

۳۸/۱۸

۳5/۹5

۳2/67

2۹/۹۹

26/۹7

2۴/2۳

روغن سودا

۴/7۳

۴/۱۹

۳/۴۴

2/۳7

۱/67

۱/02

سنگ آهک

۱/۳7

۱/۳7

۱/۳۸

۱/۴۳

۱/۴۳

۱/۴۴

دیکلسیم فسفات

۱/6۳

۱/65

۱/6۸

۱/۱7

۱/۱۹

۱/22

0/۴2

0/۴2

0/۴2

0/۳۴

0/۳۴

0/۳۴

نمک طعام
۱

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

مکمل ودتامینی

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

سالینومادسین

0/05

0/05

0/05

0/05

0/05

0/05

آنتیاکسیدان

0/02

0/02

0/02

0/02

0/02

0/02

 -DLمتیونین

0/20

0/۱۸

0/۱7

0/۱۴

0/۱۱

0/۱0

 Lلیزدن

0/06

0/05

0/0۸

0/07

0/۱0

0/۱۱

مکمل معدنی

2

ترکیب
انرژی قابل متابولیسم

۳000

۳000

۳000

۳000

۳000

۳000

پروتئین ()%

2۱/2۹

20/5۴

۱۹/۴۴

۱۸/6۳

۱7/6۱

۱6/6۹

لیزدن کل ()%

۱/2۱

۱/۱5

۱/۱0

۱/0۳

0/۹۸

0/۹2

لیزدن قابل هضم ()%

۱/0۹

۱/0۴

0/۹۹

0/۹۳

0/۸7

0/۸۳

متیونین کل ()%

0/52

0/50

0/۴۸

0/۴۴

0/۴0

0/۳7

متیونین قابل هضم ()%

0/50

0/۴7

0/۴5

0/۴۱

0/۳۸

0/۳5

متیونین  +سیستین کل ()%

0/۸۸

0/۸۴

0/۸0

0/75

0/70

0/66

متیونین  +سیستین

0/7۹

0/76

0/72

0/67

0/6۳

0/5۹

)کیلوکالری در

کیلوگرم(

قابل هضم ()%
تریونین کل ()%

0/۸۱

0/7۸

0/7۳

0/70

0/66

0/62

تریونین قابل هضم ()%

0/7۱

0/6۸

0/6۴

0/6۱

0/57

0/5۴

 ۱هر کیلوگرم از مکمل ودتامینی شامل ۳500000 :واحد بینالمللی ودتامین ۱000000 ،Aواحد بینالمللی ودتامین

D3

 ۹000 ،واحد بینالمللی ودتژامین

 ۱000 ،Eمیلیگرم ودتامین  ۹00 ،k3میلیگرم ودتامین  500 ،B1میلیگرم ودتامین  ۱00 ،B9میلیگرم ودتامین بیوتین ۳۳00 ،میلیگژرم ودتژامین 5000 ،B2
میلیگرم ودتامین  ۱5000 ،B3میلیگرم ودتامین  ۱500 ،B5میلیگرم ودتامین  7/5 ،B6میلیگرم ودتامین  B12و  250000میلیگرم کولین کلرادد بود.
 2هر کیلوگرم از مکمل معدنی شامل 50000 :میلیگرم منگنز 25000 ،میلیگرم آهن 50000 ،میلیگرم روی 5000 ،میلیگرم م  500 ،میلیگرم دژد و
 ۱00میلیگرم سلنیوم بود.

دوره   18شماره   3پاییز 1395
556

بررسی تأثیر الگوهای مختلف تغذیه پروتئین بر عملکرد رشد و اجزای الشه جوجههای گوشتی سویه تجاری كاب

در طول دوره آزماد

آب و خوراک بژه صژورت آزاد

تجزده شدند و میانگینها بژا اسژتفاده از آزمژون دانکژن در

در اختیار جوجهها قرار داشت .توزدن جوجههای گوشژتی

سطح آماری  5درصد مقادسه شدند ]:[۱۸

و خوراک بهصژورت هفتگژی انجژام شژد .میژزان مصژرا
خوراک ،افژزاد

رابطه )۳

Үij = μ + Ti + eij

وزن بژدن و رژردب تبژددل خژوراک در

در ادن رابطه Yij ،میزان عددی هر دک از مشاهدات در

پادان دوره پرورش اندازهگیری شد .نسبت راندمان انرژی و

آزماد  μ ،میانگین صفت مورد مطالعه Ti ،الگوی پژروتئین

نسبت رانژدمان پژروتئین بژا اسژتفاده از رابطژههژای  ۱و 2

(اسید آمینه) و  eijخطای آزمادشی هستند.

محاسبه شد ]:[۱۴

ترکیژژب جیژژرههژژای آزمادشژژی در جژژدولهژژای  ۱و 2
گزارش شده است.

رابطه )۱
( × ۱00 /گرم) افزاد

وزن = نسبت راندمان انرژی

نتایج و بحث

(کیلوکالری) انرژی قابل متابولیسم مصرفی

ت ثیر نوی الگوی تغذده پژروتئین بژر عملکژرد جوجژههژای

رابطه )2
 /افزاد

گوشتی در جدول  ۳گزارش شده است .نوی الگوی تغذدژه

وزن (گرم) = نسبت راندمان پروتئین

پژژروتئین تژژ ثیری بژژر مصژژرا خژژوراک و افژژزاد

پروتئین مصرفی (گرم)

جوجههای گوشتی نداشت .کمتردن میژزان رژردب تبژددل

در پادان دوره آزماد  ،خصوصیات یشژه شژامل وزن

غذادی مربوط به جوجههای گوشتی تغذده شده با راهنمای

سینه ،ران ،چربی حفره بطنی ،یشه قابل طبه اندازهگیری و

کاب بود ( )P<0/05و از ادن نظر با سادر تیمارهژا تفژاوت

وزن نسبی آنها از طردق تقسژیم وزن هژر قسژمت بژر وزن

داشت.

زنده و ررب عدد حاصله در عدد  ۱00محاسبه شژد ].[۱5

افزاد

برای تعیین درصد نیتروژن بسژتر ،مخلژوط دژک بژه  ۱0از

دکددگر اختالا معنیدار ندارند ] ۱7و  .[2۳رردب تبددل

درجه سانتىگراد بژه مژدت  2۴سژاعت خشژک و آسژیاب

غذادی جوجههای گوشتی تغذده شده با روش خوراکدهی

نیتروژن بستر بژه کمژک روش توصژیه شژده

مرحلهای کمتر از  NRCبود ] .[۱7از طژرا ددگژر ،تغذدژه

محاسبه و مقاددر آن به صورت درصد مژاده خشژک بسژتر

مرحلهای نسژبت بژه  NRCموجژب بهبژود افژزاد

بیان شد ] .[2درنهادت ،مقژاددر آن بژرای حضژور سژولفات

افزاد

آلومینیوم در بستر تصحیح شدند .هزدنه خوراک مصرفی از

خوراک مصرفی جوجههای گوشتی میشژود ].[۱۱

پروتئین کمتر ،سبب کاه

قیمت هر کیلژوگرم خژوراک و هزدنژه گوشژت تولیژدی از

وزن و رردب تبددل شژد ،امژا

مصرا خژوراک را تحژت تژ ثیر قژرار نژداد ] .[۹بژه دلیژل

طردق تقسیم کردن هزدنژه کیلژوگرم خژوراک مصژرفی هژر
دادههای حاصل از آزماد

وزن و

در آزمادشی ،تغذده جوجههژای گوشژتی بژا جیژره حژاوی

طردق ررب کردن کیلوگرم خوراک مصرفی هر جوجژه در

جوجه به ازای هر کیلوگرم افزاد

وزن و مصرا خژوراک جوجژههژای گوشژتی

تغذده شژده بژا روش خژوراکدهژی مرحلژهای و  NRCبژا

سولفات آلومینیوم و بستر تازه تهیه شد ] .[5نمونهها در 70
شدند .سپ

وزن

افزاد

وزن محاسبه شد ].[۱۳

مصرا خوراک ] ،[20غلظت کمتر مواد مغژذی در

دوران رشد ت ثیر منفی بر عملکرد جوجههای گوشتی ندارد

با اسژتفاده از نژرمافژزار آمژاری

] .[2۴مصرا خوراک جوجههای گوشتی تحت ت ثیر توازن

 )۱۹۹۸( SASو روده مدلهای خطی عمومی برای مژدل ۳

اسیدهای آمینه رروری است ] [2۱و جوجههژای گوشژتی
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مصرا خوراک سعی مینمادند تا اسیدهای آمینه

احتیاجات توصیه شده توسط  NRCبیشژتر از جوجژههژای

با افزاد

محدودکننده را دردافت نمادند ] .[۱0در ادن آزماد  ،میزان

گوشتی تغذده شده بژا جیژره کژم پژروتئین ،خژوراکدهژی

پروتئین جیره ت ثیر معنیداری بژر مصژرا خژوراک سژوده

مرحلهای و راهنمای سژوده کژاب بژود ( .)P<0/05الگژوی

کاب نداشت ،ادن ممکن است به خاطر توانژادی پرنژده در

تغذده پروتئین ت ثیر معنیداری بر مقدار انژرژی مصژرفی و

تنظیم مصرا خوراک براساس غلظت انرژی جیره باشد.

نسبت راندمان پروتئین در جوجهها نداشت .بیشتردن میزان

ت ثیر نوی الگوی تغذده پروتئین بژر بژازدهی اسژتفاده از

نسبت راندمان انرژی در جوجههای تغذدژه شژده براسژاس

پروتئین و انرژی جیره در جژدول  ۴گژزارش شژده اسژت.

راهنمای کاب و کمتردن مقدار مربوط به جیژره  ۹0درصژد

میزان پروتئین مصرفی جوجههای گوشتی تغذدژه شژده بژا

مقدار پروتئین توصیه شده  NRCبود (.)P<0/05

جدول  .3تأثیر نوع الگوی پروتئین بر عملکرد (انحراف معیار  ±میانگین) جوجههای گوشتی در پایان دوره پرورش (4۲روزگی)
افزاد

تیمار

مصرا خوراک

وزن

رردب تبددل غذادی

(گرم)

(گرم)

۱۸۳۴/۳ ± 2۴/۳۹

۳775/2 ± 5۴/۴۳

2/06b ± 0/02۱

۱752/2 ± 27/۱5

۳75۹/0 ± 6۸/۸7

2/۱5a ± 0/0۱7

راهنمای کاب

۱۸۴7/0 ± ۳۸/50

۳672/2 ± 7۱/67

۱/۹۹c ± 0/0۱۹

خوراکدهی مرحلهای

۱755/۳ ± ۳۱/۹7

۳677/5 ± 57/۹5

2/0۹ab ± 0/0۳2

0/0۸۴

0/55۹

0/00۱6

NRC

 ۹0درصد توصیه شده

NRC

سطح احتمال

 :a-cتفاوت میانگینها با حروا متفاوت در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05

جدول  .4تأثیر نوع الگوی پروتئین بر بازدهی استفاده از پروتئین و انرژی (انحراف معیار  ±میانگین) جوجههای گوشتی در پایان
دوره پرورش (4۲روزگی)
پروتئین مصرفی

نسبت راندمان پروتئین

انرژی مصرفی

نسبت راندمان انرژی

(گرم)

(گرم :گرم)

(کیلوکالری)

(گرم :کیلوکالری)

7۴0/7a ± ۱0/۳2

2/۴۸b ± 0/026

۱۱۳25/7 ± ۱6۳/2۸

۱6/20b ± 0/۱65

66۳/6b ± ۱۱/۹2

2/6۴ab ± 0/02۱

۱۱276/۹ ± 206/62

۱5/5۴c ± 0/۱2۴

راهنمای کاب

667/۹ ± 2۴/۸2

2/7۸ ± 0/۱27

۱۱0۱6/6 ± 2۱5/02

۱6/77 ± 0/۱62

خوراکدهی مرحلهای

67۴/۳b ± ۱0/۱۴

2/60ab ± 0/0۳۹

۱۱0۳2/5 ± ۱7۳/۸۴

۱5/۹۱bc ± 0/2۴0

0/00۹

0/0۴6

0/55۹

0/00۱۴

تیمار
NRC

 ۹0درصد توصیه شژده

سطح احتمال

NRC

b

a

 :a-cتفاوت میانگینها با حروا متفاوت در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
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آزمادشات مختلفی در مورد تژ ثیر روش خژوراکدهژی

شود .جیرههای کم پژروتئین بژه دلیژل ادنکژه سژطح مژازاد

مرحلهای بر پروتئین مصرفی جوجههای گوشتی انجام شده

اسیدهای آمینه رروری را کاه

مژیدهنژد ،سژبب بهبژود

است .تغذده جوجههژای گوشژتی بژا روش خژوراکدهژی

استفاده پروتئین میشوند ] .[22در ادن آزماد  ،جوجههژای

پروتئین مصرفی نسبت به احتیاجات

گوشژژتی تغذد ژه شژژده براسژژاس راهنمژژای کژژاب نسژژبت بژژه

توصیه شده توسژط  NRCمژیشژود ] .[۱6میژزان پژروتئین

احتیاجات توصیه شده  NRCرردب تبددل غژذادی کمتژری

مصرفی جوجههای گوشتی تغذده شده براساس احتیاجژات

داشژژتند (جژژدول  .)۳درنتیجژژه ،نسژژبت رانژژدمان انژژرژی

توصیه شده  NRCاختالا معنیداری با روش خوراکدهی

جوجههای گوشتی تغذده شده با راهنمای کاب در مقادسه با

سطح پروتئین جیژره سژبب

احتیاجژژات توصژژیه شژژده  NRCبهبژژود دافژژت .همچنژژین ،در

میزان پژروتئین مصژرفی شژد ،بژدون آنکژه نسژبت

جوجههای گوشژتی تغذدژه شژده براسژاس راهنمژای کژاب

دابد .بنابرادن ،استفاده از جیرههژای

درمقادسه با احتیاجژات توصژیه شژده  NRCبژهخژاطر دفژع

کم پروتئین در تغذده جوجههای گوشتی میتواند به عنوان

نیتروژن کمتر نسبت راندمان پروتئین بهبود دافت (جدول .)6

مرحلهای سبب کاه

مرحلهای نداشت ] .[۱7کاه
کاه

راندمان پروتئین کاه

دک راهکار مددردتی برای افزاد

بازدهی خوراک اسژتفاده

جدول  .6تأثیر نوع الگوی پروتئین بر هزینه تولید گوشت و محتوای نیتروژن بستر (انحراف معیار  ±میانگین) جوجههای گوشتی در
پایان دوره پرورش (4۲روزگی)
هزدنه خوراک مصرفی

تیمار

هزدنه خوراک مصرفی به ازای هر کیلوگرم گوشت

(ردال/پرنده)

نیتروژن بستر
(درصد)

(ردال)

(درصد)

۱0۱70/2 ± ۱۴۴/۱۱

55۴5/۴ab ± 5۸/۱0

۱00

۳/۴0a ± 0/۱۹۴

۹۹۸7/۹ ± ۱۸۱/20

56۹۹/۹a ± ۴۴/۸۹

۱02/7

2/۹۹b ± 0/07۱

راهنمای کاب

۹57۴/6 ± ۳5۸/6۴

5۱۹2/0b ± 2۱2/۸۱

۹۳/6

۳/0۱b ± 0/0۳6

تغذده مرحلهای

۹۸۱0/۱ ± ۱5۱/6۳

55۹2/5 ± ۸5/5۱

۱00/۸

0/۳22

0/0۴6

NRC

 ۹0درصد توصیه شده

سطح احتمال

NRC

a

2/۹6 ± 0/066
b

0/0۳۸

 :a-cتفاوت میانگینها با حروا متفاوت در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05

ت ثیر الگوی تغذده پروتئین بر اجزای یشه جوجژههژای

احتیاجژژات توصژژیه شژژده توسژژط  NRCبژژود ] ۱6و .[2۳

گوشتی سوده کاب در جدول  5گزارش شده است .الگوی

جوجههژای گوشژتی تغذدژه شژده براسژاس خژوراکدهژی

تغذده پروتئین ت ثیری بر اجزای یشه جوجههژای گوشژتی

مرحلهای چربی حفره بطنی بیشتری نسبت به جوجژههژای

نداشت .در آزمادشی ترکیب یشه (یشه قابژل طژبه و وزن

گوشتی تغذده شده با احتیاجات توصیه شده توسژط NRC

سینه) جوجههای گوشتی تغذده شده بر اساس خوراکدهی

داشتند ] .[۱6در آزماد

وزن و

مرحلهای مشژابه بژا جوجژههژای گوشژتی تغذدژه شژده بژا

خوراک مصرفی) تحت ت ثیر الگژوی تغذدژه پژروتئین قژرار
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حارر ،عملکژرد (افژزاد
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هزدنه تولید گوشت و کاه

نیتروژن

نگرفت .بهطورکلی ،همبستگی بازده قطعاتی نظیژر سژینه و

تبددل غذادی ،کاه

ران با وزن بدن و بازده یشه بای میباشژد .بنژابرادن ،عژدم

بستر میشود .از ادنرو ،در هنگام جیرهنودسی جوجژههژای

ت ثیر الگوی تغذده پروتئین بژر وزن بژدن قابژل تعمژیم بژه

گوشژژتی سژژوده تجژژاری کژژاب بهتژژر اسژژت از احتیاجژژات

قطعات مذکور (اجزای یشه) نیز میباشد ].[۱

پروتئینی گزارش شده توسط راهنمای سوده استفاده شود.

ت ثیر الگوی تغذده پروتئین بر درصژد نیتژروژن بسژتر و
همچنین برآورد خوراک مصرفی و هزدنه تولید هر کیلوگرم
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