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چکیده
در بومیاصفهان مرغهاي در تخممرغ  کیفی صفـات و عملکرد بر تخمگذاري دوره در طول تغذیه مرحلهاي  روش اعمال اثر بررسـی جهـت
زمینی 14 قفس داشتن در اختیار تیمار) و (چهار مرحلهاي تغذیه روش چهار وجود با منظور انجام گرفت. بدین حاضر سـالن تحقیق شـرایط
کیلوکالري انرژي 2500 داراي آزمایش این در غذایی مورد استفاده جیره نامتعادل انجام شد. تصاد فی طرح کامًال در قالب یک حاضر آزمایش
میزان هفتگی سن 25 از مشابه بود. پرندگان خوراك مصرفی همه مقد ار هفتگی سن 24 بود. تا خام درصد پروتئین 15 ساز و و سوخت قابل
29-34) تولید بطوریکه دردوره اوج افزایش یافت، متفاوت با شـدتهاي تدریجی ولی به صورت مختلف گروههاي براي اختصاصی خوراك
موازات به هفتگی 50 سـن تا آن از روز بود و پس د ر گرم و 150 140 ،130 ،120 به ترتیب 3 و 4 ،2 ،1 آزمایشـی خوراك گروههاي هفتگی)
هفتگی) آزمایش (64 دوره تا آخر هفتگی 51 سن از یافت.  و تدریجی کاهش بطور جداگانه گروهها از براي هریک فوق تولید مقادیر کاهش
شامل آزمایش طول دوره د ر مورد اند ازهگیري صفات شد . گرفته نظر د ر گروهها همه براي مرغ هر ازاي به روز د ر گرم خوراك 115 مقدار نیز
این نتایج بودند. تولید ي مرغهاي تخم کیفی صفات و برخی از غذایی ، ضریب تبدیل مرغ تخم توده اي تولید مرغ، تخم وزن درصـد تولیـد،
ند اشت. مرغ کیفی تخم صفات تودهاي و تولید، تولید درصد میانگین بر معنیداري ایی تأثیر مرحله روش تغذیه چهار د اد که نشان تحقیق
با مقایسـه در 3 /9 ) ضریب تبدیل غذایی ،( مقایسـه با 7/ 53 در 52/8) مرغ تخم وزن میانگین نظر از 4 و 1 تیمار بین وجود تفاوت ایـن بـا
در 34/3 گرم) و کیلوکالري 571/1 با مقایسـه در و 31/3 521 /1 (به ترتیب مرغ تخم هر تولید براي پروتئین مصرفی انـرژي و میـزان ،(4/2 
نتایج کلی بود. بطور (p<0/05  )معنـیدار دوره آزمایش غها در پایان مر وزن بدن میانگین همچنین و هفتگـی) 25-64) آزمایـش دوره کل
یا 120 و روزانه تخصیـص تا خوراك افزایش تدریجی و تولیـد دوره ابتد اي از مرحلهاي تغذیه برنامـه اعمال با که داد نشـان حاضر تحقیـق
ازتوده را عملکرد مناسبی می توان گرم در روز، 150 و 140 مقادیر با مقایسه در آن، و سپس کاهش تولید حد اکثر در زمان 130گرم حداکثر

داشت. انتظار بومیمورد مطالعه مرغان

تخم مرغ کیفی صفات مرغ، مرحله اي، تولید تخم تغذیه بومی، مرغ کلمات کلیدي:
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Effect of use of different phase feeding methods on performance and  egg quality characteristics in Esfahan 

native hens

By: A.A. Gheisari, Dept. of Anim. Sci., Esfahan Research Center for Agriculture and Natural Resources, Esfahan, 

Iran. A. Afifian, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Esfahan, Iran.  Pour Reza,, J. Esfahan University of 

Technology, Esfahan, Iran.. H. Jahanfar, Esfahan Research Center for Agriculture and Natural Resources, Esfahan, 

Iran. H. Sheikhhadian Animal Affairs Assistant Director of Esfahan Province, Esfahan, Iran 

This study was conducted to evaluate the effects of different phase feeding regimens on performance and egg quality 

characteristics of Esfahan native hens kept in intensive conditions during laying period. Regarding existence of 4 

treatments (T1-T4) and 14 available pens, the experiment carried out as a completely randomized design with unequal 

replicates. Diet containing 2500 kcal ME/kg and 15% CP fed during the experimental period (25-64 weeks of age). 

Daily feed intake was 90g for all treatments at 24 weeks of age. Feed allocation to the birds was gradually increased 

with different intensities in all 4 treatments, regarding to increasing age and level of egg production, from 25 weeks of 

age. According to this, daily feed allocation to the hens during their peak production periods (29-34 weeks of age) were 

120, 130, 140 and 150g/day for treatments T1 to T4, respectively. Then daily feed allocation was decreased for each 

treatment gradually according to decreasing egg production rate from 35 to 50 weeks of age. Daily feed intake of all 

groups was constant (115g /day/hen) during the last weeks (51-64 weeks of age). Data were collected for percentage of 

egg production, egg weight, egg mass production, feed conversion ratio and some egg quality traits. The results showed 

that feeding regimens had no significant effects on mean of egg production percentage, egg mass production, egg shell 

strength, shell weight, egg shell weight to egg weight ratio and haugh unit index. However birds fed 150g/day during 

peak production period (T1) than 120g/day (T4) had heavy eggs (53.7 vs. 52.8), higher feed conversion ratio (4.2 vs. 

3.9) and consumed more energy and protein for each egg production (571.1kcal and 34.3g vs. 521.1 kcal and 31.3g) 

(p< 0.05). On the other hand live body weight of the birds in the first group significantly (p< 0.05) was higher than the 

forth group (2654 g vs. 2400g) on week 64. The results demonstrated that daily allocation of 120 or at most 130 g feed 

in comparison to 140 or 150 g/day can supply native hen requirements to achieve the optimal performance.  

Key words: Native hen, Phase feeding, Egg production, Egg quality traits

مقدمه
مد ــتی بایس ترین مواردي که ــم مه از تخمگذار ــاي مرغه ــه تغذی در
به تولید ــتیابی دس جهت آنها نیاز با مطابق و ــب مناس گیرد، تغذیه نظرقرار
احتیاجات مطلق ــد. میباش ــب مناس غذایی تبدیل ضریب و تخم مرغ بهینه
بدن، وزن از جمله ــل عام چندین تأثیر تحت و یا مادر تخمگذار ــاي مرغه
با دارد . قرار ــره جی مواد مغذي و خصوصیات گله ــد، یکنواختی تولی میزان
ــی و روش کنترل را مصرفی مغذي مواد مقد ار میتوان فوق به عوامل توجه
امروزه کار گرفت(2). به نیاز حسب بر خوراك تنظیم مصرف براي ــب مناس
خوراك پروتئین کاهش سطح جهت را ایی تغذیه مرحله روش متخصصین،
تولید تخم کاهش یا و ــن س با افزایش این روش در می برند . کار به و ارائه
آمینه اسید هاي و پروتئین از جمله دریافتی پرنده مواد مغذي سطوح ، مرغ
کاهش تدریجی طور ــه ب خوراك روزانه مصرف تخصیص ــق کاهش طری از
مغذي مواد ــه تراکم ک از محققین معتقدند برخی ارتباط ــن ای ــد. در مییاب
تغذیه د ر که و آنچه بوده باال تخمگذاري شروع مرحله در غذایی جیرههاي
در پرنده سطح احتیاجات تا آنها مصرف تعدیل است صرفاً مد نظر مرحلهاي
همکاران و Robbines تحقیقات از حاصل نتایج میباشد (10). باالتر ــنین س
خوراك هزینه افزایش باعث تغذیه آزاد ــتفاده از که اس میکند بیان (19)

محدودیت ــاي برنامه ه اعمال ــردد. می گ پرنده قطعه هر ازاي ــه ب ــی مصرف
مواد ــایر س و پروتئین انرژي، مصرفی، خوراك میزان کنترل ــث باع غذایی
مرغ هاي و ــا نیمچهه بد ن وزن ــرل کنت بهترین روش ــه ک گردیده ــذي مغ
ــد (21،18). آنها میباش مثلی تولید فعالیتهاي نتیجه بهبود در و تخمگذار
شرایط و تولید میزان سن، سال، پرنده، فصل ژنتیک به مربوط عوامل البته
بومی موجود در مرکز مرغهاي توده گیرند. نظرقرار مد ــتی بایس نیز محیطی
ــالهاي 1360- (س ابتدا در اصفهان ــتان بومی اس مرغ نژاد ــالح اص و تکثیر
استانهاي و اصفهان استان دور افتاده ــتایی روس مناطق مختلف از (1359
از جمله صفات مختلف از نظر متوالی طی نسلهاي در آوري و مجاور جمع
گرفته انجام آنها روي ــر ب بهنژادي عملیات تخمگذاري میزان ــدن و ب وزن
از این توان تخمگذاري همچنین و بدن وزن به توجه ترتیب با ــت. بد ین اس
حال در ــر این ب عالوه ــود . میش برد ه نام دو منظوره مرغهاي بعنوان ــود ه ت
به منظور تولید ــان بومی اصفه مرغ مرکز بومی موجود در مرغان از ــر حاض
مراکز ترویجی ــال به ارس جوجه یکروزه جهت تولید و همچنین مرغ ــم تخ
تغذیه روش میشود . استفاده استانها دیگر یا و اصفهان استان بومید ر مرغ
یک ــدودي به صورت ح نیز تا ــالن س ــرایط ش د ر و دوره تولید طی د ر آنها
از این مرغان ژنتیکی پتانسیل فوق و به موارد توجه با ــد. میباش مرحله ایی

روشهاي ... اثر استفاده از 
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مغذي مواد و خوراك مقدار ثیر تا و سو یک از مرغ تخم و گوشت تولید نظر
نتایج تکمیل همچنین و دیگر از طرف تولیدي آنها توان بر روزانه ــی دریافت
،5 ،4 بومی(1، مرغ توده این مورد د ر ــده ش انجام تحقیقات حاصله از دیگر
طول 4 روش مختلف تغذیه مرحلهاي در جهت بررسی اثر تحقیق حاضر (6
دوره کل و ــنین مختلف آنها درس صفات تولیدي برخی بر تخمگذاري دوره

گرفت. سالن انجام یا بسته در شرایط تخمگذاري

روشها و مواد
مرغ ــژاد ن اصالح و تکثیر ــز مرک ــالنهاي از س یکی در ــش آزمای ــن ای
با (پن) ــی زمین قفس 14 د اراي فوق ــالن س درآمد. اجرا به ــان بومیاصفه
تعداد محدودیت و آزمایشی تیمار 4 وجود به توجه با بود . متر 4 ×11 ابعاد
داراي فوق تیمارهاي ، ــی) زمین قفس آزمایش(14 ــالن س در موجود قفس
تیمارهاي و ــرار تک 3 د اراي 4 و 1 (تیمارهاي ــد بودن نامتعادل ــاي تکراره
ــه نیمچه 2128 قطع تعداد ترتیب ــن بد ی ــد ). بودن ــرار تک 4 د اراي  3 و 2
د ر مرغ قطعه 152) ــی تجمع 14 قفس بین ــورت تصاد فی ص به ــه ماه 21
د ر همانطوریکه نیز ــی روش تغذیه مرحله ای گرد یدند. 4 توزیع ــس) قف هر
24 سن تا گروهها همه شد که اي اجرا گونه ــود به میش 1 مالحظه جدول
تخصیص 25 هفتگی ــن س فت کردند. از غذا دریا ــابهی مش مقدار هفتگی
ــد تهاي ش با تیمارهاي مختلف بین در صورت تدریجی به خوراك ــه روزان
تولید حداکثر د وره د ر ــوراك خ مصرف به طوریکه یافت، افزایش ــاوت متف
،120 ترتیب به و4 3 ،2 ،1 ــی آزمایش تیمار چهار هفتگی) براي 29-34)
یافت. کاهش تدریجی صورت به سپس و بود روز د ر 150گرم و 140، 130
بطور آزمایشی واحد هر در مرغ موجود تعداد مصرفی خوراك تعیین جهت
جیره واحد ضرب میشد. هر اختصاصی خوراك و در گرم ــخص مش روزانه
تحقیقات مجموعه نتایج اساس بر نیز آزمایش این در ــتفاده مورد اس غذایی
د اراي 2500 کیلو ــی(6,5) بوم مرغ توده همین روي ــر ب قبلی ــده ش انجام
٪0/4 خام، 3/2٪ کلسیم، پروتئین ٪15 ــاز، س و ــوخت س قابل انرژي کالري
و 7/ ٪0 گوگرد دار امینههاي ــید اس مجموع ــترس، ٪0/6  دس ــفر قابل فس
نتایج هفتگی سن 64 تا و هفتگی شروع سن 25 از این آزمایش بود. لیزین
مورد دوره آزمایش کل و روزه 28 دوره 10 صورت میانگینهاي به ــه حاصل
16 آزمایش دوره طول در ــنایی روش زمان اماري قرار گرفتند. مدت آنالیز
مرغ (بر ــد تخم تولی د رصد ــامل نیز ش گیري اندازه صفات مورد ــاعت و س
به تخم خوراك تبدیل مرغ، ضریب تخم روز)، وزن در موجود ــاس مرغ اس
صفات به مربوط ــاخصهاي ش و برخی تخم مرغ میزان تولید تودهاي مرغ،
کلیه تخم نیز مرغ میانگین وزن تخم ــد. جهت تعیین بودن مرغ تخم کیفی
جمع تولید ــه هر هفت میانی روز د ر ــی، واحد آزمایش تولیدي هر ــاي مرغه
مرغ، تخم کیفی صفات تعیین جهت ــدند. ش توزین گروهی بصورت و آوري
ــده ش جمع آوري مرغهاي تخم از عدد تعداد15 روزه 28 هر دوره پایان در
کد گذاري بطور از پس انتخاب و تصادفی به صورت ــی آزمایش واحد از هر
وزن و ضخامت زرد ه، وزن واحد هاو، پوسته، ــتحکام اس وزن، نظر انفراد ي از
ارتفاع ــدا ابت واحد هاف  تعیین براي ــد. گرفتن قرار مورد آزمایش ــته پوس
از مرغ تخم هر براي واحدهاو ــپس س و تعیین ــاالز ــفیده در مجاورت ش س

گردید: محاسبه زیر رابطه

Hu = 100 log (H+7  /  57 - 1 / 7w0/37) سفیده   ارتفاع =H

مرغ تخم وزن =W

از ــتفاده اس نیز با در ابتدا و انتهاي آزمایش زنده مرغ ها وزن ــن میانگی
بصورت تصادفی انتخاب تکرار که از هر  مرغ ــی گروهی50 قطعه کش وزن
یک قالب در آزمایش طی در ــده ش ثبت کلیه داده هاي شد . ــد ند تعیین ش
.(20) ــد ند ش آنالیز آماري SAS افزار نرم از ــتفاد ه اس با طرح کامًال تصادفی
اي دانکن دامنه چند نیز با استفاده از آزمون ــی آزمایش تیمارهاي میانگین

گرفتند. مورد مقایسه قرار با یکدیگر ٪5 سطح در

بحث نتایج و
تخممرغ تولید درصد

تخممرغ ــد د رصد تولی بر مرحلهاي ــه تغذی روش اثر به ــوط مرب نتایج
مرغهاي ــی) هفتگ تخمگذاري(64ـ25 دوره کل و ــف مختل ــاي دورهه در
بین ــهاي مرحل اعمال روش تغذیه ــه ک ــت این اس بیانگر (2 ــدول بومی(ج
هفتگی 44 ــا ت و 41 36 33 تا زمانی ــع مقط د ر دو ــی، آزمایش ــاي تیماره
ــرم (150 گ 4 تیمار بطوریکه ،(p<0/05) ــرد ک ایجاد ــید اري ــاوت معن تف
تیمار1 (120 و ــن باالتری همواره تخممرغ) تولید د ر اوج ــی مصرف خوراك
را داشتند درصد تولید کمترین تخممرغ) تولید در اوج خوراك مصرفی گرم

درصد). 50 54/7 در برابر و 69 /9 ترتیب74/4 در برابر به )
تا هفتگی 25 سن از مصرفی خوراك میزان تدریجی افزایش به توجه با
دریافت خوراك افزایش هفتگی)، 34 تا 29 ) تخممرغ تولید اوج رسیدن به
حاصل نتایج رابطه این در شد . تولید درصد افزایش موجب (جدول1) روزانه
کرد ــخص مش (15) Me Daniel و ــکاران(9) هم و Harms ــات تحقیق از
ــیدن رس تخمگذاري تا اولیه مراحل طی در مصرفی میزان خوراك افزایش
فوق نتایج توجه به تولید انجامید. با درصد افزایش تولید تخممرغ به اوج به
هفتگی 44 پایان تا تیمار4 در د رصد تولید تخممرغ بودن باالتر ،( (جدول2
12 به کاهش هفتگی ــان 40 پای عارضه آبله در بروز البته ــود. ب ــهودتر مش
وجود این با ــد. ش منجر هفتگی 44 تا 41 دوره در تخممرغ تولید درصدي
و برگشت مجدد تولید تخممرغ افزایش باعث کاهش، بهبود گله علیرغم این
احتماالً چهارم گروه پرندگان رابطه ــن ای در ــد. ش تقریباً عادي حالت به آن
نتیجه د ر و پروتئین و انرژي بخصوص ــتر بیش مغذي مواد به دلیل دریافت
درصد و داشته با بیماري مقابله در ــتري بیش توانایی ذخایربدنی بودن باالتر
کاهش کمتر اول گروه خصوص به دیگر گروههاي با ــه مقایس در آنها تولید
تولید تخممرغ هفتگی) دوام رفتن سن (بعد از 48 باال با وجود این با یافت.
علت بود. به نظر میرسد بهتر تیمارها دیگر به ــبت نس  2 1 و تیمارهاي در
کمتر وجود ــه نتیج در و روزانه ــوراك مصرف خ میزان ــودن ب ــادل متع آن
د یگر گروه د و ــه ب ــبت نها نس آ ــتگاه تولید مثل د س اطراف در چربی ــت باف
مصرفی خوراك میزان افزایش کرد ند اعالم (13) Miller و Lilburn ــد . باش
ــتی گوش مادر در مرغ هاي هفتگی 28 تا 24 در فاصله روز) در گرم 159 )
تولید درصد ولی ــت، داش د نبال به تولید اوج در را تخممرغ تولید ــش افزای
د لیل ایشان ــی کاهش یافت. آزمایش گروههاي ــایر س ــبت به نس اوج از بعد
اختالل و اندامهاي تولید مثلی اطراف در چربی ذخیره بافت افزایش را خود
مطابقت نیز حاضر آزمایش نتایج با ــد که بیان کردن روند تخمکگذاري در
خوراك باالي ــرف کردند مص ــز بیان نی ــکاران(17) هم Pinchasov و دارد .
گرد ید، ــد تولی اوج د ر تخممرغ تولید د رصد ــش افزای باعث روزانه ــورت بص
اجتناب ــري ام (اوج) مرحله ــس از این پ تخممرغ تولید ــرخ ن کاهش ــی ول
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تیمار: 1234کد

(هفته) / روز)سن مرغ / (گرم روزانه خوراك تخصیص میزان

23-2490909090

259095100100

26100110120125

27110120130135

28120130140150

29120130140150

30120130140150

31120130140150

32120130140150

33120130140150

34120130140150

35120130140150

36120125135145

37120125135145

38120120130140

39120120130140

40120120125135

41120120125135

42120120125135

43120120120130

44120120120130

45120120120125

46120120120125

47120120120120

48115115115120

49115115115120

50115115115120

64-51115115115115

آزمایش  د وره در طول روش تغذیه مرحله اي چهار د ر هفتگی چگونگی تخصیص خوراك روزانه روند -1  جد ول

روشهاي ... اثر استفاده از 
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هفته) سن(

64-6425-6061 - 5657 - 5253 - 4849 - 4445 - 4041 - 3637 - 3233 - 2829 - 25تیمار(1)

129/777/769/9 b63/450 b5655/853/751/54855/7

231/676/170/8 a b63/952/6 a b55/155/654/950/748/856/1

33076/972 a b66/353/4 a b55/254/354/350/347/556/1

427/178/374/4 a66/154/7 a56/554/851/747/847/856/1

معیار 1/61/21/11/11/11/41/41/61/51/90/97خطاي

کل 29/877/171/764/952/755/655/153/850/148/156میانگین

کاهش ــپس س و تولید اوج تا مصرفی ــوراك خ میزان افزایش بود. ــر ناپذی
کل در ــرغ تخمم د رصد تولید میانگین بر ــاي بعد هفتهه آن در ــهاي مرحل
نتایج حاصل ــت. نداش معنیداري تأثیر هفتگی (25-64) تخمگذاري دوره
که این بود بیانگر بومینیز ــرغ م توده همین روي بر قیصري(5) ــق تحقی از
15 و 17) خام پروتئین و 2500 و 2750) ، 2250) انرژي مختلف سطوح
اثر (24-71) تخم گذاري دوره کل د ر ــرغ م تولید تخم میانگین بر ــد) درص

نداشت. معنیداري

تخم مرغ وزن
سنی29-32، مقاطع در بر وزن تخم مرغ مرحلهاي  تغذیه روش اعمال
(p<0/05) ــی داري معن ــر تأثی ــی هفتگ 61-64 ،49-52 ،37-33،40-36
1 تیمار و ــترین بیش همواره 4 ــار تیم که طوري به ــدول 3)، (ج ــت د اش

کل ــوط به مرب نتایج دادند. ــاص اختص خود به را ــرغ تخمم ــن وزن کمتری
و4 2،3 تیمارهاي ــا ب ــه در مقایس این بود که بیانگر نیز ــذاري تخمگ دوره
.(p<0 /05) ــت داش دوره تخممرغ را درکل وزن میانگین ــن کمتری تیمار1
کرد ند، دریافت ــتري بیش خوراك میزان روزانه که ترتیب تیمارهایی ــن بدی
افزایش موازات به که بود این بیانگر روند این د اشتند. باالتري تخم مرغ وزن
به بیشتر آمینه اسید هاي و انرژي، پروتئین مقاد یر دریافت خوراك، مصرف
با در ارتباط گردید. منجر مختلف ــاي طی دورهه در تخممرغ وزن ــش افزای
Spratt آن وزن تغییرات و تخم مرغ محتویات بر دریافتی انرژي میزان تأثیر
در ایجاد تغییرات از تخممرغ تابعی وزن کردند که گزارش (21) Leeson و
وزن تخممرغ افزایش ، انرژي افزایش میزان با است، بطوریکه محتویات آن
درصد پروتئین جیره مورد اثر در ــت. اس زرده وزن افزایش آن و علت یافته
جیره پروتئین ــی وقت کردند ــالم اع (12) Jackson Keshavarz و ــی، غذای

هفته) ) سن

64 - 6425 - 6061 - 5657 - 5253 - 4849 - 4445 - 3741-3640 - 3233 - 2829 - 25تیمار(1)

143/549/7 b51/3 c52/7 c53/55554/5 b54/955/956/7 b52/8 b

243/850 a b52/1 b53/1 b c54/255/155/7 a55/957/658/1 a53/5 a

343/3
a b

50/5
52/2 a b53/5 a b5454/755 a b55/656/357/4 a b53/ 3 a b

443/550/8 a52/8 a53/9 a54/355/755/8 a55/956/957/9 a53/7 a

معیار 0/130/250/180/160/30/40/20/30/30/30/17خطاي

43/550/352/153/35455/155/255/656/557/653/3میانگینکل

بومی هفتگی) مرغ هاي  25-64) تخمگذاري دوره  کل  و دورههاي مختلف در تخم مرغ بر درصد  تولید مرحلهاي تغذیه اثر روش جدول 2-

بومی هفتگی) مرغ هاي  25-64) تخمگذاري د وره  کل مختلف و د ورههاي مرغ در تخم بر وزن مرحلهاي تغذیه اثر روش جدول 3-

کردند. دریافت طور روزانه به خوراك گرم 150 130، 140و ،120 مقاد یر ترتیب به  تخم مرغ تولید اوج زمان که در هستند آزمایشی 4 گروههاي 3و ،2 ،1 تیمارهاي 1ـ
.(p<0 /05 دارند ( اختالف معنی داري حروف غیرمشترك با میانگینهاي ستون هر در a-b

میکردند. دریافت روزانه طور به گرم خوراك 150 140و ،130 ترتیب مقادیر 120، به مرغ اوج تولید تخم زمان در که آزمایشی هستند گروههاي 4 3و ،2 ،1 تیمارهاي 1ـ
.(p<0/05 ) دارند معنی داري اختالف غیرمشترك حروف با میانگینهاي هر ستون در a-b
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گرم تغییر کرد. 4 تا 2 بین وزن تخم مرغ بود، 19 درصد متغیر ــا ت 12 ــن بی
درصد پروتئین 14 ــطح با س تغذیه کرد ند همکاران(11) نیز بیان و Joseph

د وره تولید ــل اوای د وره انتقال و ــد در 18 د رص و 16 ــطح س دو به ــبت نس
تا آن اثرات و ــر هفتگی منج 30 ــن تخممرغ تا س وزن کاهش معنیدار ــه ب
که 4 تیمار نیز ــش حاضر آزمای در یافت. ادامه تولید بعد ازا وج ــاي هفته ه
را روز در پروتئین از ــتري بیش دامنه خوراك بودن دریافت ــل باالتر دلی به
وزن تخممرغ باالترین تولید) اوج در پروتئین گرم 22/5) می کرد ــت  د ریاف
و پروتئین انرژي مختلف مقادیر کرد که گزارش نیز (5) قیصري دارا بود. را
معنید اري تأثیر اولیه دورههاي د ر اصفهان بومی مرغهاي در غذایی ــره جی
معنیدار اثرات این پایانی میانی و د ر دوره هاي ولی د اشت، تخم مرغ وزن بر
مقطع 24-71 د ر ــان ایش آزمایش در تخممرغ وزن همچنین میانگین نبود.
خام، 56/1 پروتئین درصد و 14/5 انرژي کیلوکالري 2500 جیره با هفتگی
حاضر آزمایش تخممرغ در وزن کل میانگین از ــد که بیشتر ش گزارش گرم

گرم). 53 /3 بود ( مشابه پروتئین و انرژي با

تخممرغ تودهاي تولید
41-44 و 37-40 ، 33-36 ــی زمان دوره ــه س در ،4 به جدول توجه با
تخم تودهایی تولید میزان نظر از ــی آزمایش بین تیمارهاي هفتگی اختالف
مقادیر به ــترین بیش و کمترین طوریکه به ــود ، ب (p<0/05 ) معنیدار ــرغ م
دوره انتهاي ــا ت 44 پایان هفته در بود. 1 و4 ــاي تیمار ه به متعلق ــب ترتی
بین اثر ــی ول یافت کاهش تدریج به ــرغ تخمم تولید تودهاي ــذاري، تخمگ
بر مرحلهاي تغذیه روش اعمال همچنین نبود. معنیدار آزمایشی تیمارهاي
نداشت. معنیداري نیز اثر تخمگذاري  دوره در کل تخم مرغ  تودهاي تولید
وزن در ضرب درصد تولید  از حاصل اینکه تولید تود هاي تخممرغ به توجه با
برخی فوق و عامل دو کرد هر بیان چنین میتوان میآید، دست تخممرغ به
اوج غالباً هستند . تأثیر گذار تخممرغ بر تولید تودهاي آنها بر موثر عوامل از
حالی کار میبرند، در به تولیدي  تخممرغ بیان حداکثر شمار تولید را براي
به مراجعه با .(2) ــت اس مطلوبتر تخممرغ تودهاي حداکثر تولید ــه بیان ک
با اوج تولید تخممرغ تودهاي تولید حداکثر ــود که میش حظه مال 4 جدول
33-36 مقطع در پیوست. وقوع هفته 32-29 به در و بود همزمان تخممرغ
افزایش نیز مرغ تخم تودهاي تولید تولید، درصد افزایش به توجه با هفتگی
تود هاي تولید کرده بود مصرف بیشتري خوراك 4 که تیمار بطوریکه یافت،
هفتگی مقطع 37-40 در همین روند سایرتیمارها داشت. نسبت به باالتري
خود تخممرغ رابه تود هاي تولید کمترین ،1 تیمار بطوریکه ادامه یافت ــز نی

.(p<0/05 ) داد اختصاص
داد بومی(5) نشان مرغ هاي از توده همین برروي تحقیق دیگري نتایج
بود بیتأثیر تخممرغ تودهاي تولید بر غذایی جیره انرژي مختلف سطوح که
منجر تخممرغ افزایش تولید تود هاي غذایی به جیره ــن پروتئی افزایش ولی
براي روزانه مصرفی پروتئین به دامنه وسیع توجه با حاضر آزمایش در شد.
نوسان در گرم 18 تا 5/ 22 تولید که از در دوره اوج مثال براي که پرنده هر
تیمارهاي بین ــرغ تولید تودهاي تخمم تفاوت معنیدار ــه ب ــئله مس این بود
آن از ــس گرم). پ برابر 3/ 39 در 35 /8 ) ــد ش منجر دوره این ــی در آزمایش
تولید تودهاي هفتگی) 64) تخمگذاري دوره انتهاي تا 44 هفته ــان پای از و
تفاوت بین تیمارها ولی ــت ــی کاهش یاف آزمایش همه گروههاي تخممرغ

نبود. معنیدار

مرغ تخم به خوراك تبدیل ضریب
33-36، 29-32 ــاي25-28، دورهه در روش تغذیه مرحلهاي ــال اعم
ــی معنیدار آزمایش تیمارهاي بین )هفتگی تخمگذاري(25-64 دوره کل و
1 تیمارهاي و بیشترین 4 تیمار همواره بطوریکه (جد ول5)، بود (p<0/05 )
اختصاص دادند. به خود مرغ را تخم تبدیل خوراك به ــن ضریب کمتری 2 و
شروع توجه به با بود که باال ــیار بس 28ـ25 هفتگی ضریب تبدیل مقطع د ر
خوراك مصرف با ــه مقایس تولید در بودن میزان پایین تخمگذاري و دوره
تا 38 مرغ 25 تخم تولید مثال میانگین درصد براي بود. ــن روند طبیعی ای
در گرم 105 با ــادل مع خوراکی مصرف میانگین که ــار 4 تیم در ــی هفتگ
مقطع د و د ر بود(جدول 2). د رصد (جدول1)، 27/1 د وره داشت این د ر روز
ضریب تخم مرغ، ــد تولی درصد افزایش با 36-33 هفتگی و ــنی29-32 س
(28-25هفتگی) ــع اول مقط به ــبت نس توجهی کاهش قابل غذایی تبدیل
تبدیل ضریب بر تیمارها اثر هفتگی) 64) دوره پایان تا 37 هفته از ــت. داش
کاهش تد ریجی علت آن میرسد نظر به نبود. مرغ معنیدار به تخم خوراك
در ــان بخصوص یکس مقادیر خوراك دریافت ــد و تولی اوج از بعد ــوراك خ
این آزمایشی در تیمارهاي تولید مشابه 1) و (جد ول دوره هفته هاي پایانی
کل دوره مرغ در تخم تولید درصد اینکه به توجه با باشد . دوران (جدول 2)
ضریب طرفی و از نشد دار معنی آزمایشی تیمارهاي هفتگی) بین 25-64)
در (64-25هفتگی) ــذاري تخمگ دوره کل در تخم مرغ به ــل خوراك تبدی
نظر به ،(p<0 /05 ) بود تیمار4 از کمتر د اري ــی معن بطور 2 و 1 ــاي تیماره
جهت مرغ ــم ــرم خوراك در اوج تولید تخ گ 130 تا 120 مقدار ــد میرس
تخمگذاري دوره کل در ــب مناس خوراك تبدیل ضریب به یک ــتیابی دس
از انرژي مختلف سطوح با افزایش که اعالم کرد قیصري(5) ــد. باش مطلوب
تخم مرغ به خوراك تبدیل ضریب ــري، 2750 کیلوکال و 2500 ــه 2250 ب
و 4 /81 به از 4/68 هفتگی) دوره(24-71 کل د ر و ــت ــی داش روند افزایش
و کیلوکالري 2500 انرژي نیز(سطح حاضر آزمایش د ر یافت. افزایش 4/86 
افزایش آن دنبال به و افزایش میزان خوراك مصرفی با پروتئین) درصد 15
میانگین بهرحال یافت. افزایش غذایی تبدیل ضریب انرژي، میزان ــت دریاف
حاضر آزمایش در هفتگی) 25-64) تخمگذاري دوره کل در تبدیل ــب ضری
مرغها ــوده ت همین براي آمده ــت تبدیل بدس ضریب به ــک نزدی (4 /07)
گزارش مقدار از ــتر کمی بیش هفتگی(4)، 54 تا 22 ــول دوره ط (4/17) در
ــرایط قفس ش در هفتگی 52 تا 23 د وره درطول انصاري(1) ــط ــده توس ش
71-24هفتگی ( 4/42) دوره طول د ر قیصري(5) تحقیق از ــر کمت و (3/8 )
براي ضریب شد ه گزارش مقادیر برابر حدود 2 فوق مقادیر وجود این بود. با
اعالم نیز ارشاد(8) رابطه در این تجارتی میباشند. تخمگذار مرغهاي تبدیل
ــتایی روس بومی مناطق تخم مرغ در مرغ هاي به خوراك تبدیل ضریب کرد
و سفید (2/69) پوسته مرغهاي تخمگذار تجارتی از باالتر ــیار بس بنگالدش

کشور بود. این در (2/46) تا پایان 57 هفتگی پوسته قهوه اي

مرغ تخم کیفی صفات میانگین
مرغهاي  ــم تخ کیفی ــات صف بر ــه مرحلهاي تغذی ــال روش  اعم
همچنین درصد و ــته وزن پوس ــتحکام، ضخامت و اس جمله از تولیدي
ــت داري نداش معنی و تأثیر واحدها و  تخم مرغ وزن ــه ب ــته پوس وزن
واحدهاو، تیمارهایی و ــته پوس ــتحکام مورد اس در چند هر .(6 (جدول
دید ه آنها در ــی افزایش روند یک کردند ــرف مص ــتري بیش خوراك که

روشهاي ... اثر استفاده از 
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هفته) سن(

25-6164-5764-5360-4956-4552-4148-3744-3340-2936-2532-28تیمار(1)

112/9338/635/86 b33/4 b26/76 b30/8530/3829/4828/7827/2529/39

213/8738/0736/85 b33/9 a b28/52 a b30/3730/9530/7128/7428/3730/03

313/0138/8537/62 a b35/48 a28/83 a b30/2229/8430/228/3227/2829/9

411/7839/8539/3 a35/6 a29/73 a31/4630/5628/8527/2127/730/13

0/70/630/530/540/660/750/740/840/761/060/48خطاي معیار

12/9838/7937/3834/6128/4930/6630/4329/928/327/6729/9میانگینکل

هفته) سن(

25-6164-5764-5360-4956-4552-4148-3744-3340-2936-2532-28تیمار(1)

18/2 b3/1 c3/3 b3/64/53/83/83/93/94/23/9 b

28/2 b3/4 b3/5 b3/64/23/93/73/73/94/14 b

39/5 a b3/6 a b3/7 a3/74/23/93/93/844/24/1 a b

410/8 a3/8 a3/8 a3/94/53/83/844/24/14/2 a

معیار 0/470/060/050/180/10/10/10/10/10/150/05خطاي

کل 9/163/483/583/684/343/93/83/8544/174/07میانگین

(1) تیمار
پوسته استحکام

سانتی بر (کیلوگرم
مربع) متر

پوسته ضخامت
میلیمتر) (صدم

پوسته وزن
(گرم)

وزن به پوسته وزن
(٪) مرغ تخم

زرده   وزن
(گرم)

به  زرده وزن  
وزن

(٪) مرغ تخم
واحد هاف

12/6540/284/929/1915/8 b29/6180/3

22/6239/854/929/1216/05 a29/7981/6

32/6639/864/919/1416/15 a30/180/2

42/7240/064/959/1716/1 a29/7881

معیار 0/060/170/070/130/070/172/7خطاي

کل 2/66404/939/1516/0429/8480/8میانگین

بومی مرغ هاي هفتگی) 25-64 ) تخمگذاري دوره  کل  و مختلف هاي در دوره مرغ تخم تود هاي بر تولید   اي مرحله تغذیه روش اثر -4 جدول

د ریافت میکردند. روزانه به طور خوراك گرم 150 120، 130، 140و مقادیر ترتیب مرغ به  تخم تولید در زمان اوج که هستند گروههاي آزمایشی 4 3و ،2 تیمارهاي 1، 1ـ
.(p<0/05 )دارند داري معنی اختالف غیرمشترك با حروف میانگینهاي هر ستون در a-b

بومی مرغ هاي هفتگی) 25-64) تخمگذاري دوره کل دوره هاي مختلف و تبدیل خوراك در برضریب مرحلهاي تغذیه روش اثر -5 جدول

د ریافت میکردند. روزانه طور به گرم خوراك 150 140و ،130 ترتیب مقادیر 120، به مرغ اوج تولید تخم زمان در که آزمایشی هستند گروههاي 4 3و ،2 تیمارهاي 1، 1ـ
.(p>0/05 ) دارند معنی داري اختالف غیرمشترك حروف با میانگینهاي هر ستون در a-b

تولیدي مرغ هاي بومی تخم مرغهاي کیفی میانگین صفات بر مرحله اي تغذیه اثر روش جدول 6-

د ریافت میکردند. روزانه به طور خوراك گرم 150 120، 130، 140و مقادیر ترتیب مرغ به  تخم تولید در زمان اوج که هستند گروههاي آزمایشی 4 3و ،2 تیمارهاي 1، 1ـ
.(p<0/05 ) دارند معنی داري اختالف غیرمشترك حروف با میانگینهاي هر ستون در a-b
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بود. ــوس محس کمتر ــده، ش صفات ذکر ــایر س بین روند این ــد که  ش
داري معنی ــاوت تف ــی آزمایش تیمارهاي بین فوق ــه نتایج ب توجه ــا ب
ترین کم 1 تیمار به طوریکه ــد، ش ــاهده مش (گرم) زرده وزن نظر از
ــت داش تیمارها ــایر س به ــبت دوره نس کل را در زرده وزن ــن میانگی
پروتئین و انرژي مختلف سطوح اثر ــی بررس با فخرایی(3) .(p<0/05 )
مختلف ــطوح نمود س اعالم تجارتی تخمگذار مرغهاي عملکردهاي بر
تخم ــته پوس ــتحکام اس و ضخامت بر غذایی جیره ــن پروتئی و ــرژي ان
کردند (14) بیان Leeson و Lopez ــت. نداش دار معنی تأثیر نیز مرغ
درصد ) 16 14 و ،12 ،10) غذایی جیره ــن مختلف پروتئی ــطوح س که
تخم مرغ، وزن پوسته به وزن درصد ــته، پوس وزن بر داري معنی تأثیر
آزمایش حاضر افزایش میزان یا واحد هاف نداشت. در درصد سفیده و
شد منجر پوسته وزن ــته و ــتحکام پوس اس افزایش به مصرفی خوراك
این در ــد . میباش دریافتی ــیم کلس میزان افزایش دلیل به احتماال که
ــیم کلس افزایش میزان کردند اعالم ــکاران(7) هم و Clunies ــاط ارتب
گردید. Spratt و ــر منج ــته پوس وزن و ــتحکام اس ضخامت، افزایش به
در دریافتی روزانه ــرژي ان کردند افزایش ــزارش ــز گ نی (21) Leeson

ارتفاع کاهش و زرد ه وزن ــش افزای ــی به 40 هفتگ 36 و ــنین 32، س
افزایش 1 تیمار با مقایسه در حاضر آزمایش در گردید. منجر ــفیده س
باعث افزایش داري معنی بطور گروهها دیگر در خوراك دریافت روزانه
گروهها این د ر مرغ تخم افزایش وزن ( p<0/05). البته ــد زرده ش وزن
دار معنی ــر عدم تاثی باعث زرده وزن ــش افزای موازات ــه ب (جدول3)
شد (جدول5 مرغ وزن تخم زرده به بر درصد وزن آزمایشی تیمارهاي
مرغ توده از همین ــتفاده اس با دیگري آزمایش نتایج دیگر ــرف ط از .(
جیره ساز و سوخت انرژي قابل تراکم افزایش که با داد نشان بومی(5)
د رصد و زرده وزن ــري، کیلوکال 2750 2500 و ــه 2250 ب از ــی غذای
افزایش داري معنی در مرغهاي بومیبطور مرغ تخم وزن به زرد ه وزن

ــتحکام میانگین اس که داد ــان حاضرنش نتایج تحقیق کلی بطور یافت.
به تخممرغ وزن ــه ب زرده وزن درصد و زرده واحد هاف وزن ــته، پوس
آزمایش با مقایسه در بود که و  29/84 و 16/04 و 8/ 80 ترتیب 2/66
در داد. نشان ــی را کاهش روند یک (5) توده همین بروي ــده ش انجام
نوع بر عالوه ــرغ م تخم کیفی صفات بر ــذار گ تاثیر عوامل ــا ب ــاط ارتب
پرنده محیطی, سن درجه حرارت جمله دیگري از غذایی عوامل جیره

.(16) ــند میباش تخم مرغ نیز موثر نگهداري زمان ومدت

تولید واحد هر ازاي به مصرفی پروتئین و انرژي
معنی دار عدم تاثیر دهنده ــان نش 7 جد ول د ر ــده ش ارائه نتایج 
خوراك دریافت ــزان می و مرحلهاي تغذیه ــف مختل روشهاي ــال اعم
طول دوره در مرغ هر تولیدي مرغ تخم کل ــد اد تع میانگین بر ــه روزان
نظر از ــی آزمایش بین تیمارهاي بود. البته هفتگی) ــش (25-64 آزمای
یک تولید جهت مرغ ــط هر توس ــده ش مصرف پروتئین و انرژي میزان
که همانگونه ــت. د اش وجود (p<0/05) معنیدار تفاوت عد د تخممرغ
مرغ هر مصرفی ــن پروتئی و انرژي میزان ــن میانگی ــود مالحظه میش
کیلو ــب 1/ 521 ترتی 1 (به تیمار ــرغ د ر عدد تخمم تولید یک ــت جه
مقادیر از ( p<0 /05)کمتر ــی داري معن طور به گرم) 31 /3 و ــري کال
ــب 571/7 ترتی (به تیمار چهارم ــا ب ــده ش تغذیه پرندگان براي ــوق ف
تیمارها بین تفاوت عدم به توجه حال با بود. گرم) و 34/3 ــري کیلوکال
لذا افزایش آزمایش دوره ــول ط در تولیدي مرغ تخم ــداد تع لحاظ از
و انرژي مالحظه ــل قاب افزایش آن ــال بدنب و ــزان خوراك مصرفی می
ضریب افزایش ــث ع با مرغ تولید هر تخم ازاي ــه ب مصرفی ــن پروتئی
ــد خواهد ش تولید هزینه افزایش نتیجه د ر و (4 (جدول تبدیل غذایی
این بر نمیباشد. عالوه صرفه به  اقتصادي مقرون لحاظ این روند از که
تخم توده اي تولید یا و ( تولید (جدول2 درصد افزایش عد م به توجه با

تیمار(1)
مرغ   تعد اد تخم
قطعه هر ازاي به

مرغ

انرژي مصرفی براي
تخم عدد یک تولید
کالري) (کیلو مرغ

یک تولید براي مصرفی پروتئین
عدد تخم مرغ (گرم)

هفتگی وزن مرغ ها در سن64 میانگین
(گرم)

1155/9521/1 b31/3 b2400 b

2157/2529/4 b31/8 b2495 a b

3157/1549/5 a b33/0 a b2580 a b

4157/0571/7 a34/3 a2654 a

معیار 2/79/30/5638/5خطاي

کل 156/9542/4332/552532میانگین

(64-25 هفتگی) آزمایش کل دوره در مرغ عدد تخم یک تولید ازاي به مصرفی پروتئین و انرژي هرمرغ، به ازاي تولیدي تخم مرغ تعداد میانگیـن جـدول7-
هفتگی 64 سن د ر مرغها وزن و

میکردند . دریافت روزانه بهطور گرم خوراك 150 140و ،130 ترتیب مقادیر 120، به مرغ اوج تولید تخم زمان در که آزمایشی هستند گروههاي 4 3و ،2 ،1 تیمارهاي ـ 1
.(p>0/05) دارند داري معنی اختالف غیرمشترك با حروف میانگینهاي هر ستون در a-b

روشهاي ... اثر استفاده از 
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4 و 3 تیمارهاي در خوراك تخصیص بودن باال بدنبال (3 مرغ (جدول
آزمایشی گروههاي همه وزن بدن بودن میانگین ــابه مش عنایت به با و
نظر به هفتگی)، 24 ــن (س آزمایش ــروع ش از قبل (50±1650 گرم)
ــطه افزایش واس به انرژي ویژه به مغذي ــواد م دریافت مازاد ــد میرس
در پرندگان این بدن وزن مالحظه ــل افزایش قاب باعث ــره چربی ذخی

ــت(جدول 7). ــده اس آزمایشش پایان دوره
درصد هزینههاي 70 تا 60 حدود ــه توجه به اینک با ترتیب ــن بدی
نتایج ــه ب توجه با و د ارد ــاص اختص خوراك به ــد اري مرغ واحد ــک ی
مورد مرحله ایی تغذیه روش از استفاده ــد میرس نظر به حاضر تحقیق
مصرفی ــردن میزان خوراك ک محد ود و دوم یا اول تیمار ــتفاده در اس
در گرم 130 حداکثر ــا 120 ی مورد آزمایش به بومی ــاي مرغه ــوده ت
کمک غذایی تبدیل ضریب کاهش به تولید اوج زمانی محدوده در روز

ــد. مطلوب باش نیز اقتصادي از لحاظ و کرده

قد ردانی و تشکر
و همچنین مدیریت و دام امور معاونت محترم مسئولین ــیله از بد ینوس
همکاري دلیل اصفهان به مرغ بومیاستان نژاد اصالح و تکثیر مرکز پرسنل
که تحقیقاتی طرحهاي دیگر و ــق تحقی این اجراي طول در ــان بیدریغ ایش
صمیمانه مرکز انجام گرفته این در بومی موجود روي توده مرغ ــر ب تاکنون

قدر دانی میگرد د. و تشکر
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