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جوجههاي گوشتي جيره از ميوه خنجك د ر استفاد ه بررسي امكان

چكيده
د ر ميوه از اين آزمايش، د ر ايـن گوشـتي طيور ر جيره ) د (كلخنگ خنجك ميوه از امكان اسـتفاد ه بررسـي منظور بـه
گوشـتي جوجه قطعه ۳۷۵ از ه اسـتفاد با تصاد في كامًال آماري طرح يـك ر د جيره) ۹ و۱۲ د رصد ،۶ ،۳ ، ۰ پنـج سـطح(
پايان د ر . شـد ه اسـتفاد هفته ۷ ت مشـاهد ه به مد ۲۵ با تكرار هـر و تكـرار و سـه تيمار بـا ۵ راس نـژاد از مخلـوط
و۱۲ تيمارهاي۹،۶ بين خـوراك مصرف د ر كه مشـخص گرد يد  طرفه يك واريانس از آزمون تجزيه ه اسـتفاد با آزمايـش
ضريب د ر و شـاهـد  گروه به رصد نسـبت د و۱۲ ۹ ،۶ تيمارهاي ۳، وزن ر ميانگين و د ، شـاهد نسـبت به گروه رصد د
اد د نشـان نيز تجزيه الشـه . ارد د وجود  (p<۰/۰۵) اري شـاهد تفاوت معنـيد تيمار و ٪۶ تيمار بيـن غذايـي تبد يـل
نسـبت رصد د و۱۲ ۹ ،۶ تيمارهاي مخلوط گله ر و د مـرغ جنس د ر احشـاء و امعاء وزن ميانگين هاي د رصد نظـر از كـه
بهترين رصد خنجـك ۶ د تيمـار اد كه د نشـان پژوهش اين نتايج كل د ر د ارنـد . اري معني د شـاهد اختالف تيمـار بـه

نسـبتبهبقيهتيمارهاداشـتهاسـت. عملكرد را

عملكرد گوشتي، ،جوجه خنجك،تغذيه كليدي: كلمات
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The effect of Pistacia khinjuk in broilers diet

By: S.M. Hoseini, Department of Animal Science Yasouj Azad University, H. Manoochehri, Department of Animal 
Science Yasouj Azad University
In order to study the possibility of using a new of source of energy in the poultres diet,the khinjuk nuts were used in 

the amount of 3,6,9 and 12% in the broilers diet.In this study,a completely randomized experimental research design 

including 375 mixed broilers of ross breed,treated five times with three replications for each and 25 observations for 

each replication under identical breeding condition,was used over a period of seven weeks.Upon experimentation, 
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a one-tailed analysis of variance indicated that in all the treatments using 6,9 and 12% of khinjuk nuts in the diet,the 

feed consumption exceeded that for the control group (p<0.05).The mean body weight of broilers fed with 3,6,9 and 

12% khinjuk nuts was greater than that for the control treatment(p<0.05) and that there was a statistically significant 

difference between the mean weights of various treatments.The greatest and smallest weight gain was due to using varied 

proportions of khinjuk nuts:due to the treatment with 6% khinjuk and to the control treatment.Statistical comparisions 

indicated that the treatment with 6% khinjuk,improved conversion ratio than the control group(p<0.05).There were no 

significant differences in the proportions for carcass weight,abdominal fat,breast and femur weight between various 

treatments.In comparing the mean offal weight, treatments with 6,9 and 12% khinjuk were better than the control 

treatment and that there were significant differences between such treatments and the control treatment. On balance,the 

results of this study indicated that the treatment with 6% khinjuk proved to be of the best performance over other 

treatments.
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مقدمه
سال هاي در شك بدون و است يافته توسعه سرعت به جهان كشورهاي د يگر همانند ايران د ر مرغداري صنعت اخير سال هاي در
كه علمي است كاربرد اصول مستلزم صنعت اين تر و اقتصادي بيشتر توليد است كه بديهي د اشت خواهد ادامه پيشرفت آن نيز آينده
طيور توليد ات بازده كلي بهطور قرارگيرد . توجه مورد نيز آن كاربردي جنبه و باشد اجرا قابل نيز توليد كنند ه توسط نحوي به بتواند

عامل باشد (۵). مهمترين تغذيه شايد نقش بين عوامل محيطي د ر ميباشد و محيطي و عوامل ژنتيكي تابع
بازدهي غذايي بهبود ــزوم و ل يك طرف از خوراكها غذايي ارزش و مغذي تركيبات ــه د ار د ر دامن تغييرات و ــاوت ــود تف وج
ــرايط ش اين در كه چرا ميطلبد را دامها جيره ــبت مواد  مغذي و نس ميزان د ر ــبتري مناس توازن و به تعاون نياز طرف ديگر از
دادن خوراك و خوراكها ابعاد كيفي به توجه بلكه گردد، محدود دادن كميخوراك جنبه به فقط ــتي نبايس د يگر دام ها تغذيه
حيوان مغذي احتياجات ــناخت ش به نياز اول در درجه مزرعه اي غذايي حيوانات احتياجات تأمين براي ــد. امري ضروري ميباش

.(۳) خواهد بود آنها موجود در تركيبات مغذي و خوراكي مواد شناخت به نياز د رجه بعد در و غيره) توليد و (نگهداري،
ميد هد ، ــاص خود اختص به را طيور محصوالت ــواع عمده توليد ان هزينه هنوز ــوراك خ اينكه دليل به ــر ديگ ــوي س از
انجام ــورد تحقيقات در م بازنگري يك با ــد. ضروري ميباش مواد خوراكي گوناگون جديد و منابع ممتد ــي ارزياب ــن بنابراي
را طيور كاربرد ي تغذيه زمينه در گرفته انجام تحقيقات عمدهاي از خوراكي،بخش مواد ارزيابي ــود كه ميش ــن روش يافته،
آگاه جديد خوراكي مواد بالقوه قابليت ــواره از خوراك طيور بايد هم اين توليد كنندگان بنابر ميدهد، ــود اختصاص خ ــه ب
ــت اس ممكن جغرافيايي خاص در يك منطقه معموأل بلكه ــتند، نيس جد يد طيور تغذيه نظر از جد يد خوراكي مواد ــند. باش

باشند(۴). نشد ه واقع توجه مورد چندان
تركيبات نظر ديگر از كه انرژي كنند ه جديد تأمين منابع از استفاد ه آن مورد نياز انرژي تأمين و طيور تنوع غذايي به توجه با
منابع جديد خوراكي از يكي . ميرسد نظر به تأمين كننده انرژي موجود الزم با منابع جايگزيني ــد جهت باش ــب و مناس متعادل
بنام وحشي از پسته گونهاي خنجك است . خنجك نمود ميوه استفاده انرژي ميتوان تأمين كننده منبع عنوان به  جيره د ر كه
مي شوند. و هند يافت پاكستان ، افغانستان ، ،سوريه، عراق ايران ــترده در گس طور به خنجك گونهاي . ــت اس Pistacia khinjuk

.(۱۵) ميشوند يافت د ريا سطح از باالتر ۱۹۰۰ متر تا ۷۰۰ با ارتفاع نواحي وحشي د ر طور به همچنين گونهها اين
د ر  طبيعي طور به خنجك و مصطكي درخت كناره اقيانوس اطلس ، پسته فلسطيني ، ــته ،پس بنه نام هاي ــته با پس گونه ۵
و در مديترانه منطقه سراسر در ولي گرفته سرچشمه مركزي ــياي آس ــته از مييابند. پس پرورش خاورميانه و مد يترانهاي نواحي
گونهاي اوليه خوراكي پسته پسته خنجك و ميرسد كه نظر و به ــت اس پايه د و گياه يك ميشود(۱۱).گونه خنجك ــت كش دنيا

.(۱۰) هستند پسته
مهم ــيار طيور بس تغذيه كه در ــت اس و اليزين والين ، ــرين س ، ترئونين آمينه ــيد مقدار زياد ي اس داراي پروتئين خنجك
تغذيه ضروري در اسيد چرب يك كه اسيد لينولئيك زيادي مقدار د اراي كه است چربي ٪۴۰ /۰۲ خنجك حاوي ميباشند. ميوه

. است بحث قابل غذايي رژيم در آن تأثير تانن بوده كه حاوي ٪۲/۱۶ خنجك ميباشد. است طيور
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روشها و مواد
جوجههاي  جيره در خنجك ــوه مي از ــتفاده اس جهت تحقيق اين
ــه الش تركيب و توليدي ــاخصهاي بر ش آن اثرات ــي بررس ــتي و گوش
،۶ ، ۳ ــطح(۰، س پنج آزمايش اين در منظور بد ين . گرفت انجام ــا آنه
رفت كار به ــي آزمايش خنجك در جيره هاي ميوه درصد جيره) و۱۲ ۹
ــبت غذايي، نس تبديل ــان ، راند م غذا مصرف ــدار مق ــد ، رش ميزان و
زند ه، به وزن بطني حفره چربي نسبت زنده، وزن به آماده طبخ ــه الش
به و خروس مرغ جنس دو د ر زنده وزن به ران و ــينه س وزن ــبت نس
ــي بررس هفتگي مورد هفت ــن س در بهصورت مخلوط و جداگانه ــور ط

. گرفت قرار
۲۴ ساعت آن عفوني كردن ضد و مرغد اري ــالن س ــازي آمادهس از پس
درجه و شد انجام كامل طور به سالن تهويه سالن، به جوجهها ورود از قبل
كف سالن از سانتي متري ۱۰ ارتفاع در هنگام ورود جوجهها حرارت سالن

شد . سانتيگراد تنظيم درجه ۳۴ د ر
ــتان  اس د ر واقع ــاران گچس ــتان شهرس حومه مناطق از ميوه خنجك
بذر نمودن جدا ــس از و پ جمعآوري پاييز بويراحمد د ر اوايل و ــه كهگيلوي
مدت به شدن … ) جهت خشك و ( برگ ، سرشاخه آن اضافات از خالص

شد . پهن سايه زير آزاد هواي د ر ساعت ۲۴
آن ــات مغذي تركيب تعيين جهت ــد ه ش جمع آوري ميوه از ــهاي نمون
ــي تقريب مورد تجزيه ــان اصفه ــگاه علوم دامي دانش ــروه گ ، ــگاه آزمايش در
شماره جد ول در بدست آمد ه نتايج كه قرار گرفت (Proximate Analysis)

است . ۱ آمد ه
و تعيين سيبالد(۸) روش به خنجك ميوه ــاز س و ــوخت س قابل انرژي

بود . ۴۲۴۰ kcal/ kg برابر با نظر مورد نمونه براي
ساز و ــوخت س قابل انرژي ــطوح س با تيمارها براي جيره هاي غذايي
ــد رش آغازين، دوره ترتيب براي ــه ب )۳۰۰۰ kcal/kg ۲۹۵۰ و ،۲۹۰۰
تامين ــه به توج ــان با يكس ــفر فس و ــيم ، كلس خام پروتئين و پاياني) و
جداول ــاس براس (۷ ۶ و ،۵ ــماره ش مورد نياز(جداول آمينه ــيد هاي اس

شاهد از جيره ازمايش همه جوجه ها ــروع ش و تا اول هفته پايان ــد ند. تا ش
. كردند استفاده آغازين د وره

اند ازه يكنواخت نظر از ــه جوجه كه قطع تعداد ۳۷۵ ــم هفت د ر روز
صورت ــه ب كه ــي آزمايش قفسهاي بين و ــاب بود ند انتخ ــر ت ــالم و س
وزن ميانگين گونهاي كه به گرد يد توزيع بود ند ــده ش انتخاب تصادفي
آزمايش طي مدت در بوده ۱۳۴/۵گرم ــام قفسها ۵/± تم جوجههاي
ــد د ر چن گرفت . ــرار جوجهها ق ــار اختي د ر آزاد ــور ط آب به و ــذا غ
آبخوريهاي و خوري دان ــوان عن به مخصوص ــيني هاي س از اول روز
ــد ور م د انخوريهاي آبخوريها و ــپس ــد و س ش ــتفاده اس قند ي كله
قد و ــن س افزايش با ــه البت ــد كه ش آنها ــن ــتيكي دائميجايگزي پالس

. ــد ش د اده افزايش آبخوري و خوري د ان ارتفاع جوجهها
۴۹ و ۴۲ ،۲۱ ،۷ ــنين س در جوجه ها وزن ميانگين و غذا مقدار مصرف
ــد. ش ــبه محاس تكرار هر براي وزن افزايش و غذا تبد يل ضريب و ــي روزگ
به نزديك ــي وزن كه هر تكرار از دوخروس و مرغ ــد اد د و تع دوره ــان پاي در
الشه وزن ــدند . كشتارش و ــتند انتخاب توزين داش خود گروه وزن ميانگين
هر و ران سينه وزن ، بطني ، چربي محوطه ــاء احش و امعاء طبخ وزن آماد ه

. شد اندازهگيري جداگانه طور به كد ام
آنتي برخي و ويتامين مولتي از ــك دامپزش نظر طبق آزمايش طول د ر
بيماريهاي به شدن مبتال از ــگيري پيش گرديد . جهت ــتفاده اس بيوتيكها
طبق ــاميدني و آش و چشمي صورت به ــيون واكسيناس آنها عليه ــي ويروس

. گرفت انجام برنامه
مرور به سانتيگراد بود كه د رجه ۳۴ اول هفته ــالن در س حرارت د رجه
رسيد ــانتيگراد س د رجه ۲۰ حدود به تا داده كاهش د رجه ۲/۳ هفته اي آنرا
به سالن روشنايي و شد د اشته نگاه ثابت حرارت د رجه همين د ر ــپس س و

بود . روشنايي ساعت ۲۴ صورت
از ــتفاده اس با اندازهگيري مورد معيارهاي از ــد ه ش ركورد برداري دادههاي
طرفه يك واريانس تجزيه آزمون از طريق وارد كامپيوتر شد ه SPSs آماري برنامه
مورد برنامه توسط همين د انكن آزمون روش به مقايسه تيمارها آزمون همچنين

خشك خامماد ه خامچربي خامپروتئين خامخاكستر تاننفسفركلسيمفيبر

۹۵/۹۱۱۰/۱۲۸۴۰/۰۲۲/۵۲۵/۵۰/۲۵۰/۴۶۳۲/۱۶

ــد (۱۴). ــمگرد ي ــي(NRC) تنظي ــاتغذاي احتياج
گرد يد  خنجك اضافه ، ــي آزمايش جيرهگروههاي به روزگي ۷ ــن س از
پرورش ــالن س نمايد. دريافت را مورد آزمايش خنجك مقدار ــته دس هر تا
ابعاد ــا ب اجتماعي قفس ۶۸ داراي متر ــاد  ۳/۵*۹*۲۸ ابع به ــتفاده مورد اس
قفس ۱۵ از تحقيق اين انجام ميباشد . براي متر سانتي ۱۵۰×۱۵۰×۱۱۵
تعداد به جوجه ها سالن، به گرد يد. پس از ورود استفاده سالن اين اجتماعي
تفكيك تيمارها براساس هشتم روز د ر تا شد ه نگهداري قفس ها در مساوي

. ميباشد (۶) ذيل صورت به فوق آماري طرح مد ل . گرفت قرار تجزيه آماري

          Xi
j
=μ +s

j
+ i

j

تيمار هر اثر = S
j

مشاهد ه هر مقد ار = Xi
j

جمعيت ميانگين =μ
آزمايش خطاي اثر = i

j

(٪) خنجك ميوه شيميايي تركيبات -۱ شماره جد ول

است As fed براساس  آناليز

خنجك... ميوه از استفاده امكان بررسي
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كلي گيري نتيجه و بحث نتايج،
خوراك  مصرف  

اختالف كه داد نشان آغازين دردورة مصرفي خوراك اند ازهگيري نتايج
ــي با تيمارآزمايش و ٪۳ درصد خنجك) صفر ) ــاهد ش تيمار بين معني داري
ــار تيم و ــترين بيش ٪۱۲ تيمار ــه مرحل ــن اي د ر ــود. ميش ــاهد ه مش ٪۱۲
خوراك موجود در تانن . ــتند داش را خوراك مصرف كمترين ــاهـــــد ش
(۱۲) و گوارشي آنزيمهاي قسمت پروتئيني از با كمپلكس تشكيل به علت
ساير و پروتئينها با كمپلكس ــكيل تش طرف و آنها از يك كردن فعال غير
باعث كاهش انرژي آنها شد ه ــدن هضم ش قابل غير به منجر كه مغذي مواد
مغـذي مواد ساير و پروتئينها،كربوهيدراتها جيره(۹)، ساز و سوخت قابل
باعث مي بايست قاعدتًا جيره سوخت و ساز قابل انرژي كاهش ــود(۷) ميش
با مطابق دوره اين د ر ــوراك خ مصرف ــود (۱)كه ش خوراك مصرف افزايش

جدول ۲). ميباشد( اين نظريه
تيمار  بين كه ــد نشان داد رش دورة مصرفي خوراك اند ازهگيري نتايج
و۱۲٪ خنجك) ۹ ،۶) ــي تيمارهاي آزمايش د رصد خنجك) و ( صفر ــاهد ش
٪۱۲ تيمار دوره ــن اي ۲) .در ــت(جدول اس (p<۰/۰۱) معنيد اري اختالف

. داشتند را خوراك مصرف كمترين شاهد تيمار و بيشترين

جوجهها  در كور رود ههاي ــعة توس گوارش و ــتگاه د س تكامل و ــد رش
باشد. فيبر داراي خوراكي مواد بهينه از استفاده براي عاملي ميتواند

بين تيمارهاي  ــيداري خوراك تفاوت معن مصرف نظر از ــن همچني
باالي فيبر به توجه با . جدول ۲) ــد ( مشاهده نش پاياني ــي در د ورة آزمايش
ــي آزمايش تيمار ــاهد تا ش تيمار از خوراك مصرف خنجك ميتوان افزايش
با نياز مورد ــرژي ان به ــتيابي دس براي جوجه تالش را ــك خنج ٪۱۲ داراي

كرد. توجيه زياد تر فيبر داراي خوراك بيشتر مصرف

بد  ن وزن
آغازين  د ورة د ر ــان داد نش رشد مختلف ــي دورههاي كش وزن نتايج
با ٪۳ ــي آزمايش تيمار ۹و۱۲٪ و ،۶ ،۳ ــي تيمارهاي آزمايش ــاهد با ش تيمار
تيمارهاي با ــاهد در دوره رشد تيمار ش و ۹ و٪۱۲ ،۶ ــي آزمايش تيمارهاي
تيمارهاي ــا ــاهد ب ش تيمار پاياني دوره د ر ــره باالخ و ۹و٪۱۲ ،۶ ــي آزمايش
ــدول ( دارند (ج (p<۰ /۰۱ ــي داري معن ــالف اخت ۹و٪۱۲ ،۶ ،۳ ــي آزمايش

شماره۳).
جوجهها  مبرم نياز و اول زند گي هفته ۶ باال در به سرعت رشد توجه با
اين بدن در معنيدار افزايش وزن دليل پروتئين ، بهخصوص مواد مغذي به

خنجكتيمار درصد
دوره آغازين (هفته

سوم) و دوم
دوره رشد (هفته چهارم

ششم) تا
دوره پاياني (هفته

هفتم)
۱۰۸۴۶±۱۲b۲۸۰۶±۵b۱۲۳۲±۳

۲۳۸۶۲±۷b۲۸۷۹±۱۵ab۱۲۳۹±۱۸

۳۶۸۷۵±۱۲ab۲۹۷۳±۲۰a۱۲۵۰±۷

۴۹۸۹۲±۱۲ab۲۹۷۳±۳۰a۱۲۵۳±۲

۵۱۲۹۳۱±۱۱a۳۰۰۶±۸a۱۲۵۰±۱۱

خنجكتيمار سومدرصد ششمهفته هفته هفتمهفته

۱۰۵۱۰±۸c۱۷۸۲±۱۱b۲۲۵۶±۲۰b

۲۳۵۶۵±۴b۱۹۲۱±۲۱ab۲۴۳۸±۲۵a

۳۶۶۱۵±۱۴a۲۰۳۱±۳۲a۲۶۰۰±۲۸a

۴۹۶۰۷±۱۰a۱۹۹۶±۱۸a۲۵۲۷±۲۲a

۵۱۲۵۸۵±۱۳a۱۹۱۵±۱۴a۲۴۳۶±۳۳a

مصرفي(گرم) ميانگين خوراك -۲ جدول

بدن(گرم) وزن ميانگين -۳ جدول



۹۰ آبزيان و د  ام امور در

گوارش ــتگاه د س ــعه توس ميتوان را خنجك در تانن وجود عليرغم دوران
اسيد وجود د يگر طرف از ذكركرد . خنجك چربي بود ن باال و ــد رش دورة د ر
عبور غذا از سرعت كاهش و لينولئيك ــيد اس بهخصوص ــباع غير اش چرب
كمتر كه چربي با جيرههاي به نسبت چربي حاوي جيرهاي در لوله گوارش
ميانگين افزايش ــد(۱)، باعث ميباش مغذي مواد ــتر بيش جذب براي عاملي

. سريع ميشود(۲) رشد در دوران بدن وزن

غذايي تبديل ضريب
كه  داد نشان پرورشي مختلف دورههاي د ر غذايي تبد يل ضريب بررسي  
تيمار بين همچنين و ۶و۹ درصد تيمارهاي و تيمار شاهد بين آغازين د ورة در
مشخص نتايج اين همچنين . دارد وجود معنيداري تفاوت ٪۱۲ و ۶ آزمايش
تيمار ولي بين ندارد وجود تيمارها بين معنيداري تفاوت ــد رش د ورة د ر كرد

.(۴ شد(جد ول مشاهد ه پاياني تفاوت معنيد اري د ورة در ٪۶ تيمار و شاهد
زياد   اشباع غير چرب ــيد هاي وجود اس و خنجك چربي باالي  مقدار
د ورة دو د ر ــتر بيش وزن افزايش و كمتر خوراك مصرف و چربي ــن در اي
از باشد  . شدن اختالفات عاملي براي معنيدار خود ميتواند پاياني رشد و
دليل ــد ميتواند به رش مرحله در معني دار وجود اختالف عدم ديگر طرف
وجود د انست كه ــتر رشد بيش ــرعت س با همزمان ــتر بيش خوراك مصرف

اين ر د را نتايج ۶٪ بهترين ــار تيم ــت ليكن بالمانع اس ــم گيري چش
. ــت برداش در آزمايش

سپاسگزاري
ــميع ــين س عبدالحس دكتر پوررضا، دكترجواد آقاي جناب از ــكر تش با
اين انجام راه در ــه ك منوچهري حميد مهندس براتي و ــهراب س مهندس ،

نمود ند. ياري را بنده مقاله تهيه و تحقيق
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. صفحه ۳۳۸
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خنجكتيمار درصد
دوره آغازين (هفته

سوم) و دوم
دوره رشد (هفته چهارم

ششم) تا
دوره پاياني (هفته

هفتم)
۱۰۱/۸۳±۰/۰۱c۲/۲۰±۰/۰۳۲/۶۰±۰/۰۸b

۲۳۱/۶۶±۰/۰۲abc۲/۲۱±۰/۰۸۲/۴۰±۰/۰۵ab

۳۶۱/۵۴±۰/۰۶a۲/۱۰±۰/۰۴۲/۲۰±۰/۰۹a

۴۹۱/۵۹±۰/۰۴ab۲/۱۴±۰/۰۲۲/۳۶±۰/۰۸ab

۵۱۲۱/۷۳±۰/۰۲bc۲/۲۰±۰/۰۶۲/۴۲±۰/۰۷ab

تبديل ضريب ــش خنجك در افزاي فيبردر و ( تانن ) ــهاي تغذي ــواد ضد م
ميشد (جد ول سبب ــد را رش وجود اختالف در مرحله و عد م مرحله اين د ر

. (۴

الشه  تجزيه
تفاوت  ــاء احش و امعاء وزن د اد تنها در ــان الشه نش تجزيه ــه مقايس
وجود درصد ۶، ۹و۱۲ آزمايشي تيمارهاي و ــاهد ش تيمار بين معنيداري
حاوي مقدار كه خوراك بيشتر مصرف نتيجه ميتوان را اختالف اين دارد .
ماهيچهاي ــد رش اسيد بر اين كم  اثر ــد  و ــيد لينولئيك ميباش اس زيادي

. د انست احشاء و امعاء وزن افزايش نتيجه د ر و (۱۳) اسكلتي
 ، د ا د ــان نش ه ــد آم ــت س بد نتايج ــش آزماي ــن ي ا ــان ي پا د ر
منفي ــرات ث ا بد ون ۹٪ جيره ــطح س خنجك تا ــوه مي ز ا ــتفاد ه اس
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هفتگي ) ۳ تا ۱ ) پرورش                     آغازين د وره  
تيمار                 ۱۲۳۴۵

(٪) جيره اجزاء
۶۴/۶۰۶۱/۱۲۵۷/۳۸۵۴۵۰/۵۸ذرت

۲۷/۵۲۷/۶۰۲۷/۷۲۷/۷۱۲۷/۷۶كنجاله سويا    
۵۵۵۵۵پود   ر ماهي      

۰۳۶۹۱۲خنجك
ريز ۰۰/۴۱۱/۱۱/۵۲۱/۹۱شن

۰/۵۰/۴۸۰/۴۵۰/۴۲۰/۴د   ي كلسيم فسفات  
۱/۵۱/۴۸۱/۴۵۱/۴۳۱/۴۱پود   ر صد   ف   

D.L۰/۰۸۰/۰۹۰/۱۰/۱۰/۱۲ – متيونين    
۰/۰۲۰/۰۲۰/۰۲۰/۰۲۰/۰۲ال-ليزين          

۰/۲۰/۲۰/۲۰/۲۰/۲نمك
مواد  معدني  ۰/۶۰/۶۰/۶۰/۶۰/۶مكمل ويتامينها و

۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع
شده محاسبه آناليز

و ساز  ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۹۰۰۲۹۰۰۲۹۰۰انرژي قابل سوخت
۲۰/۸۴۲۰/۸۴۲۰/۸۴۲۰/۸۴۲۰/۸۴پروتئين (٪)     

پروتئين  به ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹نسبت انرژي
۱۱۱۱۱كلسيم(٪)          
 (٪) ۰/۴۲۰/۴۲۰/۴۲۰/۴۲۰/۴۲فسفرقابل استفاد ه

فسفر  به ۲/۳۸۲/۳۸۲/۳۸۲/۳۸۲/۳۸نسبت كلسيم
گوگرد دار آمينه ۰/۸۴۰/۸۵۰/۸۵۰/۸۵۰/۸۵اسيد   هاي

۶ هفتگي) تا ۳) پرورش                           رشد  د وره

تيمار                 ۱۲۳۴۵
(٪) جيره اجزاء

۷۰/۹۱۶۷/۴۶۳/۹۶۰/۳۵۵۶/۸۵ذرت
۲۰/۸۴۲۰/۸۸۲۰/۹۱۲۰/۹۹۲۱/۰۲كنجاله سويا    
۵۵۵۵۵پود   ر ماهي      

دوره استارتر آزمايشي جيرههاي و اجزاء ۵- تركيب جدول

رشد دوره آزمايشي جيرههاي و اجزاء تركيب -۶ جدول
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۰۳۶۹۱۲خنجك
ريز ۰۰/۴۷۰/۹۴۱/۴۱۱/۸۸شن

۰/۸۹۰/۸۹۰/۸۹۰/۸۹۰/۸۹د   ي كلسيم فسفات  
۱/۴۶۱/۴۶۱/۴۶۱/۴۶۱/۴۶پود   ر صد   ف   

D.L۰۰۰۰۰ – متيونين    
۰۰۰۰۰ال-ليزين          

۰/۳۰/۳۰/۳۰/۳۰/۳نمك
مواد  معدني  ۰/۶۰/۶۰/۶۰/۶۰/۶مكمل ويتامينها و

۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع
شده محاسبه آناليز

و ساز  ۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰انرژي قابل سوخت
۱۸/۴۴۱۸/۴۴۱۸/۴۴۱۸/۴۴۱۸/۴۴پروتئين (٪)     

پروتئين  به ۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹نسبت انرژي
۰/۹۵۰/۹۵۰/۹۵۰/۹۵۰/۹۵كلسيم(٪)          
 (٪) ۰/۴۰/۴۰/۴۰/۴۰/۴فسفرقابل استفاد ه

فسفر  به ۲/۳۷۲/۳۷۲/۳۷۲/۳۷۲/۳۷نسبت كلسيم
گوگرد دار آمينه ۰/۶۶۰/۶۷۰/۶۷۰/۶۷۰/۶۷اسيد   هاي

هفتگي ) ۷ تا ۶ ) پرورش                     پاياني د وره  
تيمار                 ۱۲۳۴۵

(٪) جيره اجزاء
۷۲/۴۳۶۹/۸۲۶۶/۷۸۶۳/۵۰۶۰/۲۲ذرت

۲۳/۸۶۲۳/۷۶۲۳/۷۵۲۳/۷۷۲۳/۷۷كنجاله سويا    
۷۵/۴/۳/۲/۱/چربي حيواني       

۰۳۶۹۱۲خنجك
ريز ۰/۲/۵/۱۱/۵۲شن

۹/۸/۷/۶/۵/د   ي كلسيم فسفات  
۱/۲۷۱/۲۳۱/۱۸۱/۱۴۱/۱پود   ر صد   ف   

D.L/۰۹/۰۹/۰۹/۰۹/۰۹ – متيونين    
۰۰۰۰۰ال-ليزين          

۲/۲/۲/۲/۲/نمك
مواد  معدني  ۵/۵/۵/۵/۵/مكمل ويتامينها و

۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع
شده محاسبه آناليز

و ساز  ۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰انرژي قابل سوخت
۱۶/۸۸۱۶/۸۸۱۶/۸۸۱۶/۸۸۱۶/۸۸پروتئين (٪)     

پروتئين  به ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷نسبت انرژي
۰/۹۵۰/۹۵۰/۹۵۰/۹۵۰/۹۵كلسيم(٪)          
 (٪) ۰/۴۰/۴۰/۴۰/۴۰/۴فسفرقابل استفاد ه

فسفر  به ۲/۳۷۲/۳۷۲/۳۷۲/۳۷۲/۳۷نسبت كلسيم
گوگرد دار آمينه ۶۱/۶۲/۶۲/۶۲/۶۲/اسيد   هاي

پاياني و جيرههاي آزمايشي دوره تركيب اجزاء -۷ جدول
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