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 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
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تاریخ دریافت مقاله1331/82/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1331/12/22 :

چکیده
این پژوهش با هدف تعیین احتیاج انرژی نگهداری و بازده مصرف انرژی برای رشد به دو روش کشتارمقایسهای و شاخص رشد
نسبی (گرم افزایش وزن تقسیم بر کیلوگرم وزن متابولیکی (وزن بدن ))0/57در جوجه بوقلمونها از وزن یک تا چهار کیلوگرم
انجام شد .تعداد  00قطعه جوجه بوقلمون نر (سن  40روزگی ،وزن  000±39گرم) با جیره حاوی  24/9مگاژول انرژی قابل
سوختوساز تا رسیدن به وزن چهار کیلوگرم تغذیه شد .انرژی قابل سوختوساز ظاهری و تصحیحشده ،گوارشپذیری مواد
مغذی جیره ،و توازن انرژی در وزنهای تقریبی دو و سه کیلوگرم تعیین شد .در روش کشتار مقایسهای ،تعداد بیست جوجه (هر
مرحله  7قطعه) در وزنهای  2223±00گرم 4793±39 ،گرم 9740±00 ،گرم و  9375±04گرم کشتار و ترکیبات شیمیایی الشه
آنها اندازهگیری شد .احتیاجات نگهداری و رشد از تابعیت خطی انرژی قابل سوختوساز مصرفی و انرژی ذخیرهشده برآورد
شد .در روش شاخص رشد نسبی ،از رابطه تابعیت خطی بین انرژی قابل سوختوساز مصرفی و نسبت افزایش وزن به وزن
متابولیکی جوجهها احتیاجات کیلوژول بهازای کیلوگرم وزن متابولیکی و بازده استفاده از انرژی برای افزایش وزن  70درصد
برآورد شد .در روش شاخص رشد نسبی ،احتیاجات انرژی نگهداری و رشد بهترتیب  9/00کیلوژول بهازای هر گرم وزن
متابولیکی و  20/0کیلوژول بهازای هر گرم افزایش وزن روزانه بهدست آمد .نتیجه کلی اینکه ،روش شاخص رشد نسبی بهدلیل
سادگی بیشتر جهت برآورد احتیاجات نگهداری و رشد جوجه بوقلمونها توصیه میشود.
کلیدواژهها :انرژی قابل سوختوساز ،بازده مصرف انرژی ،توازن انرژی ،حرارت تولیدی ،طیور.


* نویسنده مسئول

Email: kiani.a@lu.ac.ir
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مقدمه 

در ارتباط با احتیاجات انرژی نگهداری و رشد جوجه

جهت برآورد احتیاجات انرژی مورد نیاز نگهداری و رشد در

بوقلمونها وجود دارد [ 25 ،3و  .]20احتیاجات تغذیهای

پرندگان روشهای مختلفی وجود دارد که رایجترین آنها

مرغ و بوقلمون بهطور گستردهای با هم متفاوت است [ 2و

استفاده از تکنیک کشتار مقایسهای [ 42و  ]44و استفاده از

 .]3بهطوریکه در جداول احتیاجات غذایی کمیته ملی []27

کالریمتری غیرمستقیم است [ .]47در تکنیک کشتار

تفاوتهای مشهودی بین احتیاجات تغذیهای جوجههای

مقایسهای میزان انرژی حرارتی دفعی بدن پرنده از طریق

گوشتی و بوقلمون وجود دارد [ .]27بهطور مثال ،ارزش

اختالف میزان انرژی موجود در الشه پرنده در زمان شروع و

انرژیزایی بسیاری از اقالم خوراکی از لحاظ انرژی قابل

انتهای دوره پرورش و یا در وزنهای مختلف در طی دوره

سوختوساز در جوجه بوقلمونها بیشتر از جوجههای

پرورش برآورد میشود .حرارت دفعی از تفاوت انرژی قابل

گوشتی است [ 7و  .]22از لحاظ ترکیبات بدن نیز اختالف

سوختوساز دریافتی و میزان انرژی ابقاشده در الشه

قابلتوجهی بین مرغ و بوقلمون وجود دارد .بهعنوان نمونه،

محاسبه میشود [ 20 ،25و  .]47در روش کالریمتری ،ابتدا

درصد چربی بدن جوجههای گوشتی حدود 24درصد ولی

میزان انرژی حرارتی تولیدی بدن پرنده بهطور غیرمستقیم از

در جوجه بوقلمون دو الی سه درصد گزارش شده است [.]9

مقدار اکسیژن مصرفی و دیاکسیدکربن تولیدی حاصل از

همچنین توان جوجه بوقلمونهای در حال رشد در استفاده

اکسیداسیون مواد مغذی محاسبه میشود [ .]29سپس میزان

از انرژی قابل سوختوساز در مقایسه با جوجههای گوشتی

ابقای انرژی از تفاوت میزان انرژی قابل سوختوساز

متفاوت گزارش شدهاست [.]29

دریافتی و میزان حرارت تولیدی بهدست میآید [ .]25راه

عالوه بر این انرژی نگهداری جوجه بوقلمونها در

دیگر برای برآورد احتیاجات نگهداری و رشد استفاده از

وزنهای مختلف متفاوت گزارش شده است .در

شاخص نسبی رشد است .مبنای روش شاخص نسبی رشد

پژوهشهای پیشین انرژی نگهداری جوجه بوقلمون 700

استفاده از رابطه خطی بین انرژی دریافتی بهازای گرم افزایش

گرمی معادل  700کیلوژول بهازای هر کیلوگرم وزن

وزن است .در این روش بعد از تعیین مقدار انرژی قابل

متابولیکی (کیلوگرم وزن بدن ]20[ )0/57و برای

سوختوساز دریافتی بهازای هر گرم افزایش وزن در مراحل

بوقلمونهای بالغ معادل  954کیلوژول بر کیلوگرم وزن

مختلف رشد ،و با استفاده از معادلههای تابعیت خطی،

متابولیکی گزارش شده است [ .]29احتیاج انرژی

نیازهای نگهداری و رشد برآورد میشود [ .]3این روش در

نگهداری برای جوجه بوقلمونهای در حال رشد از 700

مقایسه با دو روش کشتار مقایسهای و کالریمتری سادهتر و

گرم تا  20کیلوگرم معادل  002کیلوژول بهازای هر

کم هزینهتر است.

کیلوگرم وزن متابولیکی گزارش شده است [ .]25هدف از
با

پژوهش حاضر ،تعیین احتیاجات انرژی نگهداری و رشد

بوقلمون

(gallopavo

)Meleagris

پرندهای

خصوصیات پرورشی مناسب از لحاظ سرعت رشد ،ضریب

جوجه بوقلمونها از وزن یک تا چهار کیلوگرم با استفاده

تبدیلغذایی در مقایسه با سایر طیور گوشتی است [ .]20از

از دو روش کشتار مقایسهای و روش شاخص نسبی رشد

طرف دیگر بهدلیل کیفیت و پروتئین بیشتر گوشت آن،

بود .همچنین احتیاجات نگهداری و رشد جوجه

پرورش صنعتی بوقلمون بهطور گستردهای رو به افزایش

بوقلمونها تخمین زدهشده با اطالعات موجود در

است [ .]40در مقایسه با جوجههای گوشتی ،مطالعات اندکی

جدولهای کمیته ملی احتیاجات غذایی [ ]27مقایسه شد.
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موادوروشها 


جوجهها در چهار مرحله (هر مرحله  20قطعه) در

تعداد  00قطعه جوجه بوقلمون جنس نر از نژاد بیوتی 0-در

وزنهای  2223±00گرم 4793±39 ،گرم 9740±00 ،گرم

سن  40روزگی و با وزن  000±39گرم استفاده شد.

و  9375±04گرم توزین و از طرح خارج شدند .در هر

جوجهها در ایستگاه تحقیقاتی خجیر تهران و در شرایط

مرحله تعداد پنج قطعه جوجه بوقلمون که دارای وزن

استاندارد پرورش با یک برنامه نوری ( 20ساعت روشنایی و

نزدیک به میانگین وزنی کل جوجهها بود ،انتخاب و

شش ساعت تاریکی) بهمدت پنج هفته نگهداری شدند.

کشتار شدند .تعداد جوجههای کشتار استفادهشده 40

درجه حرارت داخل سالن بر اساس دستورالعمل پرورش در

قطعه بود ولی از دادههای  00قطعه جوجه برای روش

هفتههای چهارم ،پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم بهترتیب ،40

شاخص نسبی رشد استفاده شد .شش ساعت قبل از

 40 ،44 ،40و  20درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی بین 50

کشتار ،دسترسی جوجه بوقلمونها به خوراک قطع شد

تا  57درصد بود .ترکیب خوراک مصرفی و آنالیز شیمیایی

ولی آب به مقدار کافی در اختیار آنها بود .سپس مخلوطی

جیره مصرفی در جدول  2نشان داده شده است .تمامی

از مواد آرامبخش و بیهوشکننده نوروتراک (0/04

جوجه بوقلمونها شمارهگذاری و مقدار خوراک مصرفی

میلیلیتر بهازای هر کیلوگرم وزن بدن) بههمراه کتامین

روزانه جوجهها بهصورت انفرادی براساس مقادیر توصیهشده

( 27میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن) از شرکت

[ ]27در اختیار جوجهها قرار گرفت .در طول مدت آزمایش

سازنده آلفاسان هلند ،بهصورت عضالنی تزریق و بعد از

جوجه بوقلمونها بهطور آزاد به آب دسترسی داشتند .وزن

بیهوشی کامل ،جوجه بوقلمونها بهوسیله شکستگی گردن

جوجهها بهطور هفتگی و بهصورت انفرادی اندازهگیری شد.

کشتار شدند [.]23

جدول  .2مواد خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره آزمایشی
مواد خوراکی

ترکیبات شیمیایی جیره

گرم در کیلوگرم

21/3

دانه ذرت

424

انرژی قابل سوختوساز ظاهری (مگاژول /کیلوگرم ماده خشک)

کنجاله سویا

414

پروتئین خام (درصد)

14

سبوس گندم

44

کلسیم (درصد)

2/ 3

روغن سویا

25

فسفر قابل دسترس (درصد)

4/ 2

دی کلسیم فسفات

14

الیزین (درصد)

2/ 6

کربنات کلسیم

28

متیونین (درصد)

4/ 6

نمک

3/ 5

متیونین +سیستئین (درصد)

مکمل ویتامینی

1/ 5

سدیم (درصد)

مکمل معدنی

1/ 5

ال-الیزین

1/ 1

دی ال-متیونین

1/ 3

2
4/25

هر کیلوگرم مکمل ویتامینی شامل  21444444واحد بینالمللی ویتامین  5444444 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  64444 ،D3واحد بینالمللی ویتامین 3444 ،E
میلیگرم ویتامین  3444 ،K3میلیگرم ویتامین  25444 ،B1میلیگرم ویتامین  18444 ،B2میلیگرم ویتامین  244444 ،B3میلیگرم ویتامین  .،B5هر کیلوگرم از مکمل
معدنی شامل 214گرم اکسیدمنگنز 6 ،گرم سولفات آهن 25 ،گرم سولفات مس 3 ،گرم یدات کلسیم 344 ،میلیگرم سلنیوم.
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بوقلمونها بالفاصله بعد از کشتار توزین شدند .سپس

تمامی نمونهها (خوراک ،مدفوع و نمونههای گوشت) به

کل الشه در آب گرم با دمای  00درجه سانتیگراد بهمدت

روشهای استاندارد برای ماده خشک (شماره ،)390/02

دو دقیقه گذاشته شد و سپس پرکنی انجام شد .الشه کامل

پروتئین خام (شماره  )300/07و خاکستر (شماره )304/07

بدون پر در محیط آزاد قرار گرفت تا پوست خشک شود

اندازهگیری شد .انرژی خام نمونهها با استفاده از دستگاه

سپس مجددا توزین شد .وزن پر از اختالف وزن الشه

بمب کالریمتری (مدل  2402پار -آمریکا) اندازهگیری شد

بوقلمون قبل و بعد از پرکنی محاسبه شد .در مرحله بعد

[ .]4چربیخام نمونههای گوشت با استفاده از دستگاه

محتویات داخل سنگدان ،چینهدان و رودهها کامال تخلیه

سوکسله (سوکسله دیجیتال پکو -ایران) و روش استاندارد

شد .سپس کل اعما و احشا تمیز شد و همراه با الشه در

شماره  340/93تعیین شد [ .]4افزایش وزن کل دوره

کیسههای پالستیکی در دمای  -40درجه سانتیگراد در

بهصورت تفاوت بین وزن اولیه (وزن در شروع آزمایش) و

فریزر نگهداری شد .الشه کامل یخزده بههمراه کلیه اعما

وزن نهایی محاسبه شد .ضریب تبدیل غذایی از تقسیم

و احشا بهوسیله چاقوی ساطوری به قطعات کوچک به

خوراک مصرفی کل دوره (گرم) بر میزان افزایش وزن کل

ابعاد تقریبی 20تا  27سانتیمتر برش داده شد .در مرحله

دوره (گرم) برای هر پرنده محاسبه شد .انرژی قابل

Husqvarna 32,

سوختوساز ظاهری ) (AMEو انرژی قابل سوختوساز

) )Elktromotorenwerk, Grunhainدر دو نوبت ابتدا با

ظاهری تصحیحشده جیره ( (AMEnبا استفاده از رابطههای

الک (دای) پنج میلیمتری و سپس با الک دو میلیمتری

 2و  4محاسبه شد [.]40

بعد قطعات توسط چرخ گوشت صنعتی

چرخ شد .سپس یک نمونه  700گرمی از مخلوط همگن

رابطه )2

شده برای تعیین ترکیبات شیمیایی در دمای  -40درجه

= انرژی قابل سوختوساز ظاهری
(کیلوژول در گرم ماده خشک)

سانتیگراد نگهداری شد [.]23

[انرژی خام خوراک (کیلوژول) × خوراک مصرفی (گرم)]

گوارشپذیری ظاهری جیره و آزمایش توازن انرژی

[انرژی خام فضوالت (کیلوژول) × کل فضوالت (گرم)]

در دو نوبت (در وزنهای تقریبی دو و سه کیلوگرم) انجام

خوراک مصرفی (گرم) /

شد .در هر نوبت پنج جوجه بوقلمون بهمدت هفت روز
(یک روز عادتپذیری و شش روز جمعآوری مدفوع و

رابطه  = )4انرژی قابل سوختوساز ظاهری تصحیحشده
(کیلوژول در گرم ماده خشک)

ادرار) در قفسهای متابولیکی بهصورت جداگانه نگهداری
شد .خوراک مصرفی و باقیمانده خوراک بهصورت روزانه

[انرژی خام یک گرم خوراک (کیلوژول)× خوراک مصرفی (گرم)]

یادداشت شد .مخلوط مدفوع و ادرار بهصورت روزانه

[انرژی خام یک گرم فضوالت (کیلوژول)×کل فضوالت (گرم)] -

جمعآوری و توزین شد .هر روز حدود  20درصد از

مقدار خوراک مصرفی (گرم)  × 90/0( /نیتروژن ابقا شده (گرم) -

مخلوط مدفوع و ادرار جمعآوری شده هر جوجه در یک
ظرف پالستیکی ریخته و نگهداری شد .در انتهای دوره
شش روزه محتویات ظرف پالستیکی همگن شد و یک
نمونه  200گرمی برای آنالیز شیمیایی در دمای  -40درجه

در رابطه  ،4عدد  90/0ضریب تصحیح بهازای هر گرم
نیتروژن ابقا شده است که از رابطه 9بهدست آمد [.]40
رابطه )9

= نیتروژن ابقاشده (گرم)

نیتروژن مصرفی (گرم)  -نیتروژن مدفوع و ادرار (گرم)

سانتیگراد نگهداری شد.
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رابطه )0

= پروتئین ابقاشده (گرم)

تعیین شد .بازده استفاده از انرژی برای رشد از شیب رابطه
تابعیت خطی بین انرژی قابل سوختوساز دریافتی و انرژی

نیتروژن ابقاشده (گرم) × 0/47

ذخیرهشده در بدن پرنده محاسبه شد [ 44و .]47با استفاده از
رابطه )7

= چربی ذخیرهشده (گرم)

دادههای افزایش وزن و خوراک مصرفی (تعداد  00قطعه

(گرم چربی بدن در وزن مشخص -چربی بدن در وزن

جوجه بوقلمون) ،رابطه تابعیت خطی بین انرژی قابل

یک کیلوگرم)

سوختوساز دریافتی و نسبت افزایش وزن (گرم) به وزن

= انرژی ذخیرهشده بهصورت چربی

متابولیکی (گرم) جوجه بوقلمونهای در حال رشد ترسیم

رابطه )0

شد .از شیب خط و عرض از مبدأ این رابطه بهترتیب احتیاج

(کیلوژول)

انرژی نگهداری بهازای هر گرم وزن متابولیکی و احتیاج

چربی ذخیرهشده (گرم) ×90/4

رشد بهازای هر گرم افزایش وزن روزانه جوجه بوقلمونها
رابطه )5

= انرژی ذخیرهشده بهصورت پروتئین

محاسبه شد [ 0و .]3

(کیلوژول)

آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد .دادههای

( ×49/0پروتئین بدن در وزن مشخص -پروتئین بدن در وزن

مربوط به عملکرد رشد ،تجزیه الشه و توازن انرژی با

قبلی گرم)

استفاده رویه  ANOVAدر نرمافزار ( SASویرایش )3/4

ارزش انرژی زایی هر گرم چربی و پروتئین بهترتیب

تجزیه آماری شد .میانگینها با استفاده از روش مقایسه چند

معادل  90/4و  49/0کیلوژول بهازای هر گرم در نظرگرفته

دامنهای توکی -کرامر در سطح پنج درصد مقایسه شدند .از

شد [. ]0

رویه  REGدر نرمافزارآماری ( SASویرایش  )3/4جهت

رابطه )0

= انرژی ابقاشده (کیلوژول)

ترسیم معادلههای تابعیت خطی استفاده شد.

انرژی خام کل بدن در وزن مشخص -انرژی خام کل بدن
در وزن قبلی
رابطه )3

نتایج 

= ارت تولیدی (کیلوژول)

میانگین انرژی قابل سوختوساز ظاهری و تصحیحشده و

انرژی قابل سوختوساز دریافتی (کیلوژول) -انرژی

گوارشپذیری مواد مغذی جیره در دو مرحله وزنی جوجه

اباشده (کیلوژول)

بوقلمونهای نر نژاد بیوتی در جدول  4نشان داده شده است.
ضرایب گوارشپذیری ظاهری ماده خشک ،پروتئین و انرژی

حرارت تولیدی از رابطه رگرسیون خطی بین حرارت

تحت تأثیر دوره وزنی قرار نگرفت (.)P<0/07

تولیدی و انرژی قابل سوختوساز مصرفی بر اساس وزن

میانگین ترکیبات الشه ،بازده الشه ،وزن نسبی اندامهای

متابولیکی (کیلوگرم وزن بدن )0/57محاسبه شد [ .]47انرژی

داخلی و پر جوجه بوقلمونهای نر نژاد بیوتی در چهار

قابل سوختوساز نگهداری از رابطه تابعیت خطی بین انرژی

مرحله مختلف وزنی در جدول  9نشان داده شده است.

ابقاشده و انرژی قابل سوختوساز دریافتی محاسبه شد

درصد ماده خشک و چربی الشه در دامنه وزن یک تا چهار

[ .]47احتیاج انرژی قابل سوختوساز نگهداری از محل

کیلوگرم تحت تأثیر وزن الشه قرار نگرفت ( ،)P<0/07اما

برخورد خط رگرسیون با محور افقی در ابقای انرژی صفر

درصد پروتئین الشه در وزن چهار کیلوگرم در مقایسه با
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وزن یک کیلوگرم کاهش داشت ( .(P<0/07بازده نسبی الشه

گرفت (جدول  .)0ضریبتبدیل غذایی جوجه بوقلمونها در

در جوجه بوقلمونهای با وزن یک کیلوگرم کمتر از بازده

وزنهای چهار کیلوگرم باالتر از وزن سه کیلوگرم بود

الشه جوجههای کشتارشده در وزنهای دیگر بود

( ،)P<0/07ولی با وزن دو کیلوگرم اختالف معنیداری

( .(P<0/07وزن نسبی پر تحت تأثیر وزن کشتار قرار

نداشت ( .)P<0/07ذخیره چربی الشه در وزنهای سه و

نگرفت .وزن نسبی احشای جوجه بوقلمونهای با وزن

چهار کیلوگرم بیشتر از وزن دو کیلوگرم بود (.)P<0/07

تقریبی یک کیلوگرم بیشتر از سایر وزنها بود (.)P<0/07

انرژی ذخیرهشده بهصورت پروتئین و کل انرژی ذخیرهشده
(کیلوژول /کیلوگرم وزن متابولیکی) در حد فاصل وزن یک

میانگین خوراک مصرف روزانه ،افزایش وزن روزانه و

تا چهار کیلوگرم با افزایش وزن کاهش یافت (.)P<0/07

ضریب تبدیلغذایی تحت تأثیر وزن بدن جوجهها قرار

جدول  .1میانگین انرژی قابل سوختوساز و گوارشپذیری مواد مغذی جیره در دو مرحله وزنی جوجه بوقلمونهای نر نژاد بیوتی
وزن دو کیلوگرم

وزن سه کیلوگرم

خطای استاندارد میانگین

P-value

24/2

24/2

4/24

4/58

23/1

23/4

4/21

4/24

گوارشپذیری ماده خشک (درصد)

21

22

4/14

4/62

گوارشپذیری انرژی (درصد)

22

22

4/25

4/81

گوارشپذیری پروتئین (درصد)

61

62

2/14

4/58

2

انرژی قابل سوختوساز ظاهری

2

انرژی قابل سوختوساز ظاهری تصحیحشده

 .2کیلوژول در گرم ماده خشک

جدول  .3میانگین ترکیبات الشه ،بازده الشه ،وزن نسبی اندامهای داخلی جوجه بوقلمونهای نر نژاد بیوتی در وزنهای مختلف
مرحله کشتار

2

اول

دوم

سوم

چهارم

P-value

ماده خشک الشه (درصد)

12/4±2/54

12/1 ±4/65

12/4 ±4/51

12/2 ±4/31

4/16

چربی الشه (درصد ماده خشک)

4/1 ±4/16

4/2 ±4/42

5/2 ±4/22

5/4 ±4/46

4/41

پروتئین الشه (درصد ماده خشک)

61/1a±4/84

62/6ab±2/23

66/6b ±2/21

65/6b ±2/46

>4/42

خاکستر الشه (درصد ماده خشک)

24/4a ±4/12

21/5b ±4/85

23/4ab ±2/43

24/4a ±4/54

4/424

بازده الشه (درصد)

82/6b ±2/12

84/2a ±4/82

86/2a ±4/82

85/4a ±4/26

>4/42

وزن نسبی پر (درصد)

3/6ab ±4/24

4/1a ±4/45

3/6 ab±4/32

3/4 b±4/35

4/44

وزن نسبی احشا( 1درصد)

21/2a ±4/82

1/2b ±4/61

8/1b ±4/36

1/4b ±4/16

>4/42

 :a-cتفاوت میانگینها در هر ردیف با حروف نامشابه معنیدار است (.)p<4/45
 .2مرحله کشتار :اول با وزن تقریبی یک کیلوگرم ،دوم با وزن تقریبی دو کیلوگرم ،سوم با وزن تقریبی سه کیلوگرم ،چهارم با وزن تقریبی چهار کیلوگرم.
 .1احشا شامل چینهدان ،سنگدان ،کبد ،قلب ،طحال ،ششها ،کلیهها ،اندامهای تناسلی ،کلواک بود.
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جدول  .4میانگین مصرف خوراک ،افزایش وزن روزانه ،ضریب تبدیل غذایی و توازن انرژی در جوجه بوقلمونهای نر نژاد بیوتی
به تفکیک وزن
وزن (کیلوگرم)
یک تا دو

دو تا سه

221b

مصرف خوراک روزانه (گرم)

a

سه تا چهار
a

میانگین

>4/42

218

8/ 6

243

3/ 6

2/13

4/44

2/4

4/44

پروتئین ذخیرهشده (گرم /روز)

28/2

14/1

28/1

4/46

4/28

نسبت پروتئین به چربی(گرم /گرم)

24/1

21/6

21/5

4/52

4/41

128

226

252

8/25

21

4/24

b

افزایش وزن روزانه (گرم)

ab

ضریب تبدیل غذایی (گرم /گرم)

2/84

b

چربی ذخیرهشده (گرم /روز)

a

انرژی ذخیرهشده از پروتئین(کیلوژول /کیلوگرم وزن متابولیکی)
انرژی ذخیرهشده از چربی (کیلوژول /کیلوگرم وزن متابولیکی )
کل انرژی ذخیرهشده (کیلوژول /کیلوگرم وزن متابولیکی)

b

224

2/28

a

2/ 1

a
a

13

a

216

خطای استاندارد

P-value

b

2/ 6

ab

14

b

141

13

211

ab
a

ab

c

b
c

224

8/ 6

>4/42
4/41

>4/42

>4/42
4/41

>4/42

 :a-cتفاوت میانگینها در هر ردیف با حروف نامشابه معنیدار است (.)P<4/45

رابطه تابعیت خطی (رابطه  )20بین انرژی قابل

انرژی مورد نیاز نگهداری از تقسیم عرض از مبدأأ بر شیب

سوختوساز دریافتی با میزان انرژی ابقاشده بهازای وزن

خط رابطه محاسبه شد .این عدد معادل )474/0/70( = 070

متابولیکی (کیلوگرم وزن زنده )0/57در نمودار  2ترسیم شده

کیلوژول بهازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی بود.

است .همچنین بازده استفاده از انرژی برای افزایش وزن

رابطه )20

(رشد) جوجه بوقلمونها از شیب خط حاصل از همین

= انرژیذخیرهشده
(کیلوژول /کیلوگرم وزن متابولیکی)

رابطه خطی (رابطه  )20محاسبه شد .با استفاده از رابطه  20و

 -474انرژی قابل سوختوساز دریافتی

با فرض ثابت بودن وزن (عدم افزایش یا کاهش وزن)،

(کیلوژول/کیلوگرم وزن متابولیکی) 0/70

نمودار  .2رابطه تابعیت خطی بین انرژی قابل سوختوساز دریافتی و انرژی ذخیرهشده بهازای کیلوگرم وزن متابولیکی
(وزن بدن )4/25جوجه بوقلمونهای نر بیوتی از وزن یک تا چهار کیلوگرم
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در نمودار  4رابطه تابعیت خطی بین انرژی قابل

است [ .]49در گزارشی دیگر برای بوقلمونهای نر بیوتی که

سوختوساز مصرفی و نسبت رشد به وزن متابولیکی (گرم

از سن هشت تا  24هفتگی با یک جیره آردی و پلتشده

افزایش وزن تقسیم بر وزن متابولیکی) نشان داده شده است.

حاوی  24/2مگاژول در کیلوگرم انرژی قابل سوختوساز

احتیاج انرژی نگهداری از شیب تابعیت خطی بین انرژی

تغذیه شدند ،ضرایبتبدیلغذایی بهترتیب  4/7و 4/9گزارش

قابل سوختوساز بهازای هر گرم افزایش وزن و نسبت وزن

شد [ .]20یکی از دالیل اختالف در ضرایبتبدیلغذایی

متابولیکی به افزایش وزن محاسبه شد (رابطه .)22

ممکن است مرتبط با تراکم باالی انرژی در پژوهش حاضر

رابطه  -20/90 )22نسبت وزن (گرم وزن متابولیکی /گرم

باشد که مقدار آن  20مگاژول در کیلوگرم انرژی قابل

افزایش وزن)  -9/00انرژی قابل سوختوساز (کیلوژول/

سوختوساز بود.
در پژوهش حاضر بازده نسبی الشه در جوجه

گرم افزایش وزن متابولیکی)

بوقلمونهای با وزن یک کیلوگرم کمتر از بازده الشه
بحث 

جوجههای کشتارشده در وزنهای دیگر بود .دلیل این

در پژوهش حاضر گوارشپذیری ظاهری ماده خشک،

کاهش مربوط به بیشتر بودن وزن نسبی احشای جوجه

پروتئین و انرژی تحت تأثیر وزن قرار نگرفت.

بوقلمونهای با وزن یک کیلوگرم در مقایسه با وزنهای

ضرایبتبدیلغذایی بهدستآمده در پژوهش حاضر با سایر

باالتر بود .همسو با نتایج این پژوهش ،یک روند کاهشی در

گزارشها مطابقت داشت [ 25و  .]20در پژوهشی مشابه که

وزن نسبی احشای بدن در حد فاصل وزن یک تا هفت

جوجه بوقلمونها با نژاد و وزن مشابه با پژوهش حاضر

کیلوگرم در جوجه بوقلمونهای نر گزارش شده است [ 24و

(بوقلمونهای بیوتی 0-با وزن تقریبی سه کیلوگرم) با جیره

 .]23روند کاهشی وزن نسبی احشای بدن در جوجه

حاوی  24/0مگاژول در کیلوگرم انرژی قابل سوختوساز

بوقلمونها عمدتا بهدلیل کاهش نسبی رشد ارگانهای داخلی

تغذیه شده بودند ،ضریبتبدیلغذایی  4/2گزارش شده

بدن مانند کبد و رودهها رخ می دهد [ 5و .]23

نمودار  .1رابطه تابعیت خطی بین انرژی قابل سوختوساز دریافتی بهازای هرگرم افزایش وزن متابولیکی (وزن بدن )4/25و نسبت
وزنی در جوجه بوقلمونهای نر نژاد بیوتی از وزن یک تا چهار کیلوگرم
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کل انرژی مورد نیاز بدن یک پرنده در حال رشد را

دارای رابطهای معکوس با وزن است و با افزایش وزن

می توان از مجموع انرژی مورد نیاز برای نگهداری (بدون

کاهش مییابد .دلیل اختالفهای بین اعداد گزارششده

تغییر وزن) و انرژی مورد نیاز برای هر واحد افزایش وزن

در وزنهای مختلف میتواند مربوط به اختالف در بازده

محاسبه کرد [ .]0احتیاج انرژی نگهداری از صفر قرار

استفاده از انرژی قابل سوختوساز باشد .بازده استفاده از

دادن میزان انرژی ذخیرهشده در حیواناتی که بهصورت

انرژی قابل سوختوساز تحت تأثیر وزن [ ]20و شرایط

آزاد در مراحل مختلف رشد تغذیه میشوند ،تخمین زده

محیطی مانند درجه حرارت [ 3 ،0و  ]42تغییر میکند.

میشود .در پژوهش حاضر انرژی مورد نیاز نگهداری

همچنین نسبت انرژی ابقاشده بهصورت ذخیره چربی و

معادل  )474/0/70( = 070کیلوژول بهازای هر کیلوگرم

ذخیره پروتئین در وزنهای مختلف یکسان نیست [20

وزن متابولیکی بود .احتیاج انرژی نگهداری بهدستآمده

و .]47در آزمایش حاضر بر این اساس بازده استفاده از

در آزمایش حاضر ( 070کیلوژول بهازای کیلوگرم وزن

انرژی برای افزایش وزن معادل 70درصد برآورد شد .این

متابولیکی )0/57با عدد  099کیلوژول بهازای کیلوگرم وزن

ضریب در دامنه ضرایب بازده استفاده از انرژی که برای

متابولیکی که برای جوجه بوقلمونهای نر گزارش شده

جوجه بوقلمونهای در حال رشد در سنین و وزنهای

است [ 25و  ]20همخوانی دارد .در آزمایشی دیگر میزان

مختلف بین  95تا  07درصد گزارش شده است [ 0،42و

انرژی نگهداری جوجه بوقلمونهای  700گرمی معادل

 ]44قرار داشت.

 700کیلوژول بهازای کیلوگرم وزن متابولیکی (وزن

در روش دوم (نمودار  )4از نسبت گرم افزایش وزن

بدن )0/05برآورد شده است [  .]20در مقابل انرژی

به کیلوگرم وزن متابولیکی برای برآورد احتیاجات انرژی

نگهداری بوقلمونهای بالغ (سن  07هفته) معادل 954

استفاده شد .در این روش با اندازهگیری کل انرژی قابل

کیلوژول بر کیلوگرم وزن متابولیکی 0/05گزارش شده است

سوختوساز دریافتی و همچنین میزان انرژی ذخیرهشده

[ .]29با استفاده از کالریمتری غیرمستقیم مقدار انرژی

در واحد تولید بهازای هر واحد انرژی مصرفی و با

نگهداری برای جوجه بوقلمونهای نر نژاد بیوتی 3-در

استفاده از معادلههای تابعیت خطی نیازهای نگهداری و

حال رشد از  700گرم تا  20کیلوگرم معادل 002

رشد تخمین زده می شود [ 0و  .]3در پژوهش حاضر،

کیلوژول بهازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی گزارش شده

شیب خط رابطه  22معادل انرژی مورد نیاز نگهداری

است [.]20

(کیلوژول بهازای گرم وزن متابولیکی) است که برابر با

مقایسه این اعداد نشان میدهد که انرژی نگهداری

 9/00کیلوژول بهازای هر گرم وزن متابولیکی است.

جدول  .5مقایسه اعداد محاسبه شده با روش کشتار مقایسهای و شاخص نسبی رشد با اعداد گزارششده در جداول کمیته ملی
احتیاجات غذایی ( )2114برای احتیاجات روزانه انرژی (نگهداری +رشد) جوجه بوقلمونها از وزن یک تا چهار کیلوگرم
وزن یک کیلوگرم

وزن دو کیلوگرم

وزن سه کیلوگرم

وزن چهار کیلوگرم

کمیته ملی احتیاجات غذایی

2215

2231

1321

1188

روش کشتار مقایسهای

2243

2234

1481

1118

شاخص نسبی رشد

2442

1468

1511

3484
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یکی از حسنهای رابطه تابعیت خطی بین انرژی قابل

افزایش وزن کاهش مییابد .در مقابل اعداد بهدستآمده از

سوختوساز دریافتی و نسبت وزنی رشد ،عدم نیاز به

شاخص نسبی رشد در مقایسه با اعداد جدولهای کمیته

کشتار پرندگان مورد آزمایش است و لذا آنالیز الشه

ملی احتیاجات غذایی بزرگتر هستند.

ضروری نیست و هزینههای آزمایش کاهش قابل توجهی

در روش استفاده از شاخص نسبی رشد انرژی مورد

دارد .مزیت دیگر این روش برآورد مستقیم انرژی مورد

نیاز برای فعالیتهای فیزیکی پرنده نیز منظور میشود.

نیاز برای رشد بهازای هر گرم افزایش وزن است که از

این موضوع میتواند تا حدودی باالتر بودن اعداد

عرض از مبدأ رابطه محاسبه میشود .عرض از مبدأ رابطه

بهدستآمده از روش شاخص نسبی در مقایسه با اعداد

 22انرژی مورد نیاز برای رشد (کیلوژول بر گرم افزایش

کمیته ملی احتیاجات غذایی را توجیه کند .در عمل برای

وزن) را نشان میدهد که در آزمایش حاضر برای هر گرم

مشخص شدن اینکه کدام روش برای برآورد نیاز

افزایش وزن معادل  20/0کیلوژول برآورد شد .لذا از

پرندگان ارجح است بایستی یک مقایسه عملی بین اعداد

رابطه  22میتوان کل انرژی مورد نیاز روزانه یک جوجه

ارائهشده در هر روش و اعداد ارائهشده در جدولهای

بوقلمون در حال رشد (مجموع انرژی مورد نیاز نگهداری

کمیته ملی احتیاجات غذایی انجام شود .سیستم تغذیهای

و انرژی مورد نیاز برای هر واحد افزایش وزن) در

که ضمن محاسبه نیاز پرندگان ،بتواند نزدیکترین برآورد

وزنهای مختلف را محاسبه کرد [.]0

از عملکرد پرنده را داشته باشد ،قابل توصیه است .در این

در آزمایش حاضر ،کل انرژی مورد نیاز روزانه برای

پژوهش هیچ مقایسه عملی بین اعداد محاسباتی که در

جوجه بوقلمونها در وزنهای مختلف در جدول  7نشان

جدول  7ارائه شده است صورت نگرفته است ،لذا اینکه

داده شده است و با اعداد محاسبهشده از روش کشتار

کدام اعداد دقیقتر است امکانپذیر نیست و نیاز به

مقایسهای و اعداد جداول کمیته ملی احتیاجات غذایی

آزمایشات تکمیلی دارد .تنها نکته روشن در مقایسه دو

برای جوجه بوقلمونها از وزن یک تا چهار کیلوگرم

روش کشتار مقایسهای و شاخص نسبی رشد این حقیقت

مقایسه شده است .بهطور کلی اعداد بهدستآمده از روش

است که در روش شاخص نسبی هیچ نیازی به کشتار

کشتار مقایسهای حدود  20درصد کمتر از روش شاخص

پرندگان و آنالیز الشه نیست ،لذا انجام آن کمهزینهتر و

نسبی رشد بود .یک دلیل این اختالف میتواند مربوط به

سادهتر است .با این وجود راستیآزمایی روش شاخص

انرژی ذخیرهشده در پر باشد که در کشتار مقایسهای

نسبی رشد برای برآورد احتیاجات پرندگان در حال رشد

محاسبه نشد .در پژوهش حاضر ،وزن پر معادل  0درصد

در سنین مختلف و در شرایط محیطی متفاوت نیاز به

وزن الشه بود که بهدلیل عدم همگن شدن نمونهها ،الشه

تحقیقات تکمیلی دارد.

جوجهها بدون پر مخلوط و آنالیز شد .عدم احتساب
انرژی ذخیرهشده در پر تا حدی میتواند کوچکتربودن
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Abstract
The aim of this study was to determine energy requirement for maintenance (MEm) and to estimate the efficiency of
energy utilization for gain (kg) using comparative slaughter technique (CST) and relative growth index (RGI:
gain/BW0.75) in growing turkey chicks from one to four kg of live body weight (LBW). Forty male turkey chicks (24
days of age, 800 ± 93 g LBW) were fed a standard diet (12.3 MJ ME) up to 4 kg of LBW. Apparent metabolizable
energy (AME, and AMEn), nutrient digestibility of the diet, and energy balance were determined at two and three kg
of BW. In CST, twenty chicks were randomly killed at four stages (five birds at each stage) at 1119 ± 60, 2539 ±93,
3528 ± 68, 3957 ± 82 g of body weight, and the chemical composition of carcass was measured. Maintenance energy
requirement (MEm) and efficiency of energy utilization for gain were determined by linear regression in CST. In
RGI, the MEm and energy for growth were estimated by a regression of ME intake on relative daily gain. The results
showed that in CST, MEm and efficiency of energy utilization for gain were 450 (kJ/kg BW0.75/d), and 56%
respectively. In RGI, the MEm and energy for growth were 3.66 (kJ/g BW0.75/d), and 10.4 kJ per g gain. In
conclusion, the RGI method is recommended to estimate energy requirement for maintenance and growth in growing
turkey due to its simplicity.
Keywords: Energy balance, energy efficiency, heat production, metabolizable energy, poultry.
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