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مقایسه جداول کاربردی آنالیز مواد خوراکی در تنظیم جیره غذایی جوجه های گوشتی
امیرهوشنگ میرجاللی ،1محمود شیوازاد ،2حسن رکنی

3

• چکیده
به منظور بررسي تأثير استفاده از بهترین جدول آنالیز مواد خوراکی در تنظیم جیره ی غذایی جوجههاي
گوشتي آزمایشی با استفاده از 270قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری راس اجرا شد .در این آزمایش
از طرح کامال تصادفی شامل 3تيمار و هر تیمار متشکل از  6تكرار و هر تکرار حاوی  15قطعه جوجه نر و ماده
استفاده شد.تیمارهای آزمایشی در کل دوره ی پروش عبارت بودند از جیره های غذایی تنظیم شده با یکی از
جداول استاندار آنالیز مواد خوراکی بر اساس نسبت های ارائه شده اسیدهای آمینه ضروری در،NRC )1994( :
 .DEGUSSA ،FEEDSTUFFدر این آزمایش متغیر های افزایش وزن ،مصرف خوراک ،ضریب تبدیل غذایی،
شاخص تولید ،هزینه دان مصرفی به ازای یک کیلوگرم وزن زنده اندازه گیری شدند.
پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان دادکه درکل دوره ،اختالف بین میانگین افزایش وزن جوجه ها
معنی دار گردید( .)P<0/05در مورد خوراک مصرفی در کل دوره هیچ اختالف معنیداری بین گروه ها مشاهده
نشد( .)P>0/05همچنين نتایج نشان دادکه در کل دوره ی پرورش ،میانگین اختالف بین ضریب تبدیل غذایی
جوجه ها معنی دار می باشد( .)P<0/05در مورد شاخص تولید در بين تیمار های مختلف تفاوت معنی داري
مشاهده گردید ( .)P<0/05از نظر هزینه ی دان مصرفی به ازای یک کیلوگرم وزن زنده هیچ اختالف معنی داری
بین گروه ها مشاهده نشد(.)P>0/05
لذا به نظر می رسد در این آزمایش نسبت های ارئه شده توسط  )1994( NRCنسبت به سایر مراجع با نتایج
مطلوب تری همراه بود.
واژه های کلیدی :جوجه هاي گوشتي ،استانداردهای غذایی.NRC, FEEDSTUFF, DEGUSSA ،

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -2استاد گروه علوم دامی دانشگاه تهران
 -3عضو هیات علمی وزارت جهاد کشاورزی
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• مقدمه
با توجه به سهم 60تا 70درصدی تغذیه درهزینه تولید پروتئین حیوانی ،تالش محققین تغذیه دام و طیور گام
مؤثری در جهت رونق اقتصادی دامپروری و مرغ داری بوده و تحقیقات پیرامون نیاز طیور به مواد مغذی از اهمیت
ویژه ای برخوردار است.
در ایران صنعت طیور بعد از نفت و فرش ،بزرگترین و گسترده ترین صنعت به شمار می رود و باالترین
سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است .در ایران بیش از 70درصد هزینه های گوشت و نزدیک به 60
درصد هزینۀ تخم مرغ را خوراک به خود اختصاص می دهد.
ازآنجائی که تغذیۀ صحیح ،مهم ترین عامل تعیین کننده در افزایش تولید فرآورده های طیور و پیشرفت
صنعت مرغداری می باشد ،الزم است دقیق ترین جدول استاندار آنالیز مواد خوراکی (مانندNRC ,EEDSTUFF :

 )DEGUSSAبرای تنظیم جیره ی غذایی طیور مشخص گردد .در حال حاضر برای تنظیم جیره های غذایی طیور
در جهان از چندین جدول استاندارد بین المللی آنا لیز مواد خوراکی استفاده می شود ،ولی در ایران غالبِأ از جدول
پیشنهادی  NRCاستفاده می گردد.
درصنعت دامپروری امروز ،انسان برای به حداقل رساندن مدت پرورش و هزینه های اقتصادی با استفاده از
جداول آنالیز مواد خوراکی فوق الذکر تالش هایی را انجام داده است ،که این امر در کشورهای مختلف درحال
انجام است.
در این تحقیق برای بهبود راندمان تولید گوشت و کیفیت الشه طیور و در نهایت معرفی بهترین جدول
استاندارد مواد خوراکی در صنعت پرورش جوجه ی گوشتی ایران ،نسبت های ارائه شده اسیدهای آمینۀ ضروری
توسط سه مرجع آنالیز مواد خوراکی ( )NRC , FEEDSTUFF ,DEGUSSAباهم مقایسه می شوند.
از آنجایی که پروتئین های بدن به طور مستقیم در حال تجزیه و بازسازی هستند ،بنابراین مصرف اسیدهای
آمینه کافی از طریق خوراک پایه باید تأمین گردد .احتیاجات پروتئین و اسید آمینه بر اساس وضعیت تولید طیور
یعنی سرعت رشد یا تولید تخم مرغ تغییر می نماید .وزن بدن ،سرعت رشد و تولید تخم مرغ درطیور ارثی است.
بنابراین ،احتیاجات اسید های آمینه با نوع طیور و نژاد آن متغیر است .تفاوت های ژنتیکی در احتیاجات اسید های
آمینه ممکن است به علت اختالف در بازدهی هضم ،جذب و متابولیسم مواد مغذی شده باشد(.)8
عواملی بر مصرف خوراک مؤثرند و می توانند بر مقادیر مصرف اسید های آمینه و پروتئین و در نتیجه ی تراکم
مواد مغذی خوراک برای رفع احتیاجات غذایی طیور تأثیر داشته باشد .به حداقل رساندن مازاد اسیدهای آمینه در
جیره جوجه های گوشتی سبب بهبود صفات تولیدی آن ها شده است).)11
استفاده از جیره هایی که تعادل اسید های آمینه در آن ها ضعیف است ،باعث رشد ضعیف و کمتر از حد انتظار
می شوند .در این جیره های کم کیفیت که اسیدهای آمینۀ آن ها فاقد تناسب الزم اند ،قابلیت استفادۀ اسیدهای
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آمینه محدود کننده با نقص مواجه می شود(.)5
مقدار مناسب پروتئین و اسیدهای آمینۀ ضروری است .در غیر این صورت منجر به کاهش رشد ،کاهش در
ذخیره ی چربی و افزایش مقدار اسیداوریک خون می شود .برای سنتز اسید اوریک ،مقداری انرژی مورد نیاز است.
ازطرفی افزایش در ازدیاد پروتئین درحیوان ایجاد استرس می کند که یکی از عالئم آن تورم و بزرگ شدن غدد
فوق مصرف آب ،به منظور دفع اسیداوریک اضافی ،منجر به مرطوب شدن بستر می شود(.)5
طبق تحقیقات انجام شده افزودن مقادیر اضافی متیونین به جیره ،میزان مصرف خوراک و سرعت رشد را کاهش
و میزان چربی الشه حیوان را افزایش می دهد( .)9مقادیر اضافی ایزولوسین و یا لیزین در جیره موجب کاهش
چربی الشه در طیور تغذیه شده با جیره های خالص می گردد( .)7به کار بردن جیره هایی که از نظر اسیدآمینه،
کمبود دارند موجب می شود که جوجه های گوشتی در یک وضعیت جبرا نی ،برای تامین اسیدهای آمینۀ محدود
کننده مورد نیاز برای رشد مطلوب ،انرژی اضافی بیشتری دریافت نمایندودر نتیجه چربی بیشتری در بدن آن ها
ابقامی شود( .)6بر عکس این حالت در جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی تراکم زیاد پروتئین اتفاق می
افتدو سبب کاهش سرعت سنتز چربی کبدی می گردد(.)4
کمبود اسیدهای آمینه جیره ،منجر می شود تا جوجه ها ی گوشتی برای جبران این کمبود و تأمین اسیدآمینه
محدود مورد نیاز انرژی بیشتری دریافت نمایند و در نهایت چربی بیشتری در بدن ذخیره کنند(.)3
درگذشته جیره طیور براساس نیاز به پروتئین خام تنظیم می شد .توسعه استفاده از اسید آمینۀ سنتیتیک سطح
پروتئین خام و مواد مغذی جیره را زما نی که جیره براساس نیاز به اسیدآمینه ضروری قابل تنظیم کردن بودند،
کاهش داد .مطالعات جدید اهمیت تنظیم کردن جیره براساس اسیدآمینه قابل هضم را نشان داده که موجب
تعادل مناسب اسید های آمینه مورد نیاز برای حداکثرعملکرد طیور می شود و از طرفی باعث کاهش آلودگی
محیطی درنتیجه ی بهتر استفاده کردن از پروتئین های جیره و کاهش مقدار نیتروژن دفعی در محصوالت می
شود(1و2و.)10
• مواد و روش ها
این آزمایش در دی ماه سال  1387در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
انجام گرفت .جوجه ها شامل  270قطعه جوجه گوشتی نرو ماده سویه رأس بودند .متوسط وزن جوجه ها در روز
اول آزمایش  38±2گرم بود.
طرح آزمایشی مورد استفاده طرح کامل تصادفی با  3تیمار و  6تکرار و هر تکرار  15قطعه جوجه بود.
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تیمارهای مورد بررسی به شرح ذیل می باشند.
 – 1تیماری که طبق جدول ماخذ آنالیز مواد خوراکی( )NRCدرتنظیم جیره غذایی جوجه ها استفاده شده بود.
 - 2تیماری که طبق جدول ماخذآنالیز مواد خوراکی ( )FEEDSTUFFدر تنظیم جیره غذایی جوجه ها استفاده
شده بود.
 - 3تیماری که طبق جدول ماخذ آنالیز مواد خوراکی ( )DEGUSSAدر تنظیم جیره غذایی جوجه ها تنظیم
شده بود.
در این تحقیق فقط از یک جیره غذایی یکسان برای تیمارهای مختلف براساس کاتالوگ راس استفاده شد.
هم چنین مواد خوراکی از قبیل کنجاله سویا و پودر ماهی و ذرت به آزمایشگاه مرکزی تهران فرستاده شد و
پس ازتعیین مقدار دقیق پروتئین خام ،چربی خام ،فیبرخام ،مقادیر اسید های آمینه موجود در مواد خوراکی از روی
مقدار پروتئین برحسب فرمول ( y = ax+bمعادالت رگرسیون پشنهادی )NRCمحاسبه شد( .)11در این فرمول
 xمیزان پروتئین خام نمونه a ،اینترسپت و  bضریب رگرسیون بود بعد از محاسبه دقیق اسیدهای آمینه این مقادیر
در نرم افزار جیره نویسی UFFDAاستفاده شد .ضمن ًا روش تهیه جیره ها چنین بود که پس از تنظیم فرمول جیره،
مواد خوراکی الزم آسیاب شده و سپس با ترازو های دقیق به مقادیر الزم توزین شده و نخست مواد خوراکی با
مقدارکم باهم مخلوط شده به صورتی که ابتدا سویای آسیاب شده با روغن مخلوط شد و بعد ذرت اضافه شد
ودر نهایت اقالم ریز جیره (از قبیل :لیزین ،متیونین ،دی کلسیم فسفات ،کربنات کلسیم ،نمک ،مکمل معدنی و
مکمل ویتامینی) که با یکدیگر مخلوط شده بودند به مخلوط سویا ،روغن وذرت اضافه شدند و به خوبی با هم
مخلوط شدند .جیره ها جداگانه داخل کیسه های مخصوص ریخته شد و بر روی کیسه ها نوع جیره و مشخصات
آن یادداشت شده و به سالن پرورش جوجه ها منتقل گردیدند .کلیه جیره ها به وسیله برنامه نرم افزارUFFDA

تنظیم گردیدند.ترکیب و اجزای جیره ی تیمار های آزمایشی( FEEDSTUFF ،NRCو  )DEGUSSAتوسط نرم
افزار فوق در هر مرحله از پرورش(آغازین ،رشد ،پایانی) تقریبا یکسان تنظیم گردید ،لذا این تیمارها با استفاده از
جدول( )1آنالیز مواد خوراکی با هم مقایسه شدند.
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جدول  -1مقایسه جداول آنالیز موادخوراکی درغذایی وجه های گوشتی
پودر ماهی
کنجاله سویا
ذرت
تیمار
انرژی

پروتئین

لیزین

متیونین

متیونین
 +سیستئین
تره اونین

تریپتوفان

NRC

3350

2230

2820

DEGUSSA

3390

2240

2820

3350

2230

2820

FEEDSTUFF
DEGUSSA

7/90

44

65

8/16

44/50

70/30

FEEDSTUFF
DEGUSSA

0/25

2/80

4/90

0/24

2/68

5/41

FEEDSTUFF
DEGUSSA

0/18

1/90

1/90

0/18

0/60

2/04

FEEDSTUFF
DEGUSSA

0/36

0/67

2/50

0/36

1/26

2/67

FEEDSTUFF
DEGUSSA

0/29

1/70

2/70

0/29

1/72

3/00

FEEDSTUFF

0/07

0/60

0/75

0/07

0/59

/77

FEEDSTUFF
NRC

8/50

NRC

0/26

NRC

0/18

NRC

0/36

NRC

0/29

NRC

0/06

DEGUSSA

44

2/69

0/62

1/28

1/72

0/74

60/05

4/51

1/63

2/20

2/46

0/49

صفات مورد اندازه گیری شامل :افزایش وزن– میزان خوراک مصرفی -ضریب تبدیل غذایی و شاخص تولید
بود .هم چنین برای تصحیح تلفات از فرمول روز مرغ استفاده شد .ضمنا برای مقایسه میانگین ها از آزمون چد
دامنه ای دانکن در سطح  P>0/05استفاده شد.
داده های آزمایشی بر اساس طرح کامل تصادفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند .ابتدا کلیه داده ها در نرم
افزار Excelوارد شدند و پس از انجام تصحیحات اولیه با استفاده از نرم افزار  SPSS 4آنالیز داده ها انجام گرفت
و مقایسه میانگین ها نیز به روش آزمون دانکن انجام شد.
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• نتایج و بحث
 -1افزایش وزن:
درکل دورۀ پرورش نتايج حاصل از تجزيه واريانس روي داده هاي مربوط به افزايش وزن حاكي از معني دار
شدن اثر تيمار در صفت افزايش وزن مي باشد (.)P≤ 0/05هم چنین نتايج آزمون مقايسه ميانگين دانكن حاكي از
اختالف معنی داری بین میانگین گروه ها برای صفت افزایش وزن در کل دوره بوده است(.)P≤ 0/05
به نظر می رسد ،که در دورهای آغازین ،رشد و پا یا نی جیره تنظیم شده با جدول  NRCباعث افزایش وزن
بهتری نسبت به دو جدول دیگر ( )FEEDSTUFF, DEGUSSAدارد.
به طورکلی در دوره های آغازین و رشد افزایش وزن بهتر و به همان نسبت مصرف خوراک بیشتر ،اول درجیرۀ
تنظیم شده توسط جدول  ،NRCدوم  FEEDSTUFFو سوم  DEGUSSAمشاهده گردید.
با توجه به جدول()2در کل دوره ی پرورش ،به نظر میرسد افزایش وزن بیشتر تیمار( 1جیره تنظیم شده با
جدول  )NRCاز دو تیمار دیگر ( ،)FEEDSTUFF, DEGUSSAناشی از تأثیر توازن بهتر ،بین اسیدهای آمینه
درتنظیم جیره های غذایی می باشد که باعث مصرف دان و افزایش وزن بیشتر گردیده است .همین امر باعث
ضریب تبدیل و رشد بهتر شده است.
 -2خوراک مصرفی:
در كل دوره نتايج حاصل از تجزيه واريانس روي داده هاي مربوط به خوراك مصرفي حاكي از اختالف غیر
معني دار بين ميانگين گروه ها برای صفت خوراک مصرفی بوده است(.)P≥ 0/05
نتايج آزمون مقايسه ميانگين دانكن حاكي از اختالف غیر معني دار بين ميانگين تیمار های مختلف
می باشد (.)≥P 0/05
در کل دوره پرورش ،بیشترین مصرف خوراک به ترتیب مربوط به تیمار ،)NRC( 1تیمار )FEEDSTUFF( 2
و تیمار )DEGUSSA( 3می باشد.
-3ضریب تبدیل غذایی:
درکل دورۀ پرورش نتايج حاصل از تجزيه واريانس بر روي داده هاي مربوط به ضريب تبديل غذايي درکل
دوره پرورش حاكي ازعدم معني دار شدن اثر تيمار در صفت ضريب تبديل غذايي بوده است(.)P≥ 0/05
اما نتايج آزمون مقايسه ميانگين دانكن حـاكي از اختالف معني داری بين ميانگينهای ضرايب تبديل غذايي بوده
است ( .)P≤ 0/05به طور کلی تیمار( 1جیره تنظیم شده توسط جدول  )NRCدارای بهترین ضریب تبدیل و تیمار2
(جیره تنظیم شده توسط جدول  )FEEDSTUFFدارای بدترین ضریب تبدیل درکل دوره پرورش میباشند.
 -4شاخص تولید:
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نتايج حاصل از تجزيه واريانس روي داده هاي مربوط به شاخص تولید حاكي از معنيدار شدن اثر تيمار در
صفت شاخص تولید بوده است( .)P≤ 0/05هم چنین نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين دانكن حاكي از
اختالف معني دار بين ميانگين های شاخص تولید بوده است (.)P≤ 0/05
در مقایسه تیمارها NRC ،دارای بهترین میزان شاخص تولید و  FEEDSTUFFدارای بدترین میزان شاخص
تولید بود.
 -5هزینه دان مصرفی به ازای یک کیلوگرم وزن زنده:
نتایج حاصل از تجزیه واریانس روی داده های مربوط به هزینه خوراک مصرفی به ازای یک کیلوگرم وزن
زنده حاکی از عدم معنی دار شدن اثر تیمار بر روی این صفت بود(.)P≥ 0/05هم چنین نتایج حاصل از آزمون
مقایسه میانگین دانکن نیز حاکی از غیر معنی دار شدن میانگین تیمارها می باشد.در اینجا تیمار( 1جیره تنظیم شده
با جدول آنالیز مواد خوراکی  )NRCبا میانگین قیمت7677ریال کمترین و تیمار ( 2جیره تنظیم شده با جدول
آنالیز مواد خوراکی  )FEEDSTUFFبامیانگین قیمت  8034ریال بیشترین هزینه را در بر داشت.
جدول -2مقايسه ميانگين های مربوط به افزایش وزن ،خوراک مصرفی ،ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای مختلف غذایی
(ميانگين  ±انحراف استاندارد)

توصيههاي مختلف

دوره

NRC

FEEDSTUFF

DEGUSSA

افزایش وزن (گرم)
مقدار خوراک مصرفی (گرم)
ضریب تبدیل غذایی

168 a ± 1/70
197 ± 1/68
1/17 ±0/01

153 b±5/82
194 ± 5/72
1/27 ± 0/05

158 ab ± 4/01
186± 4/09
1/18 ± 0/03

دوره رشد
( )11-28روزگی

افزایش وزن (گرم)
مقدار خوراک مصرفی (گرم)
ضریب تبدیل غذایی

852 ± 20/65
1615 a ± 64/90
1/90 ±0/98

824 ±17/58
1523 ab ± 18/61
1/85 ±0/06

797 ± 17/37
1460 b ± 47/87
1/83 ±0/04

دوره پاياني
( )29-42روزگی

افزایش وزن (گرم)
مقدار خوراک مصرفی (گرم)
ضریب تبدیل غذایی

1302 ± 77/44
2653 ± 109/09
2/04 a ±0/08

1128 ± 44/19
2656 ± 46/10
2/36 b ± 0/12

1131 ± 44/90
2530 ± 87/65
2/24 ab ±0/06

كل دوره پرورش
( )1-42روزگی

افزایش وزن (گرم)
مقدار خوراک مصرفی (گرم)
ضریب تبدیل غذایی

2322 a ± 78/68
4465 ± 167/47
1/92 a ± 0/05

2105 ab ± 46/49
4373 ± 58/67
2/08 b ±0/06

2086 b ± 54/32
4177 ± 132/28
2/00 ab ±0/03

دوره آغازين ()0-10
روزگی
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مقایسه جداول کاربردی آنالیز مواد خوراکی در تنظیم جیره غذایی جوجه های گوشتی
جدول -3مقايسه ميانگين های مربوط به شاخص تولید و هزینۀ یک کیلو خوراک مصرفی به ازاء یک کیلو وزن زنده کل دورۀ
پرورش در تیمارهای مختلف غذايي(ميانگين  ±انحراف استاندارد)

دوره

توصيههاي مختلف
NRC

FEEDSTUFF

DEGUSSA

شاخص تولید

282/55a ± 22/16

236/25 b ± 10/43

242/51 ab ± 6/46

هزینه دان مصرفی

7677 ± 18/195

8034 ± 521/01

7873 ± 305/98

• نتیجه گیری کلی
 -1نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که در میزان خوراک مصرفی تیمار( 1جیره تنظیم شده با جدول آنالیز
مواد خوراکی  )NRCدارای بیشترین میزان خوراک مصرفی و پیرو آن دارای بیشترین میزان افزایش وزن و تیمار
( 3جیره تنظیم شده با جدول آنالیز مواد خوراکی  )DEGUSSAدارای کمترین میزان خوراک مصرفی و افزایش
وزن در کل دوره پرورش داشتند.
 -2در مورد صفت ضریب تبدیل نشان داد که اختالف بین میانگین ها در دورۀ پایانی و کل دوره معنی دار شد،
به طوریکه تیمار( 1جیرۀ تنظیم شده با جدول آنالیز مواد خوراکی  )NRCبا مصرف بیشترین مقدارمصرف خوراک
دارای بهترین ضریب تبدیل بود .البته الزم به توضیح است که ضریب تبدیل برای تیمارها خیلی نزدیک به هم بود
و تیمارها تفاوت آشکاری با یکدیگر نداشتند.
 -3با توجه به نتایج ذکر شده می توان گفت که تیمار(1جیره تنظیم شده با جدول آنالیز مواد خوراکی)NRC
دارای بیشترین کارایی برای صفات خوراک مصرفی و افزایش وزن می باشد.
 -4در مورد صفت شاخص تولید اختالف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده شد ،به طوری که
تیمار( 1جیرۀ تنظیم شده با جدول آنالیز مواد خوراکی  )NRCبیشترین و تیمار ( 2جیرۀ تنظیم شده با جدول آنالیز
مواد خوراکی  )FEEDSTUFFبدترین شاخص تولید را داشت.
 -5جیره تنظیم شده با جدول آنالیز مواد خوراکی  NRCاز توازن اسید های آمینه بهتری نسبت به  2تیماردیگر
( FEEDSTUFFو )DEGUSSAبرخوردار بود،که این موضوع باعث مصرف خوراک و افزایش وزن بیشتر و
ضریب تبدیل کمتر شد.
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