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ارزيابی اثرات جيرههای غذايی با سطوح مختلف انرژی
قابل متابوليسم بر عملکرد مرغهای تخمگذار
علي نوبخت ،*1حميد رضا حسنزاده ،1ساما
 .1گروه

مهدوی1

علوم دامي ،دانشکده كشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مراغه ،مراغه ،ایران
* نویسنده مسئول مكاتباتanobakht02@Yahoo.com :
(دريافت مقاله ، 88/0/8:پذيرش نهايي)88/6/4:

چكيده
اين مطالعه جهت ارزيابی اثرات جيرههای باا ساطوح مختلاف انارژی بار عمل کرد
ارغ
مرغهای تخمگذار انجام گرفت .آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفی با تعاداد  252قطعاه ما
تخمگذار سويه تجارتی های -الين  W-82در  4تيماار و  4تکارار (باا تعاداد  12قطعاه مارغ
تخمگذار در هر تکرار) انجام شد .تيمارها شامل جيره ( )1با سطح انرژی توصيه شده توسا
 NRCسال ( 1994شاهد) ،جيره ( )2با سطح انرژی قابل متابوليسم  11درصد بيشتر از انارژی
قابل متابوليسم توصيه شده توس  NRCسال  ،1994جيره( )8با سطح انرژی  11درصد کمتار از
انرژی قابل متابوليسم توصيه شده توس  NRCسال  1994و جيره ( )4با ساطح انارژی قابال
متابوليسم  15درصد کمتر از انرژی قابل متابوليسم توصيه شده توس  NRCسال  1994بهمدت
 11هفته ( از سن  41تا  51هفتگی) در تغذيه مرغها استفاده شدند .نتايج حاصله نشاا داد
که ميزا خوراک مصرفی بين تيمارها اختالف معنیداری داشته است ( .)p>1/15بيشترين ميازا
خوراک مصرفی ( 181/5گرم) مربوط به جيره ( )4با سطح انرژی قابل متابوليسم  15درصد کمتر
از مقدار توصيه شده توس  NRCسال  1994مشاهده گرديد .بين تيمارها از لحاظ هزينههاای
غذايی نيز تفاوت معنیداری مشاهده گرديد ( .)p>1/15کمتارين هزيناه خاوراک باه ازاي هار
کيلوگرم تخم مرغ توليدی ( 5115لاير) را جيره ( )4با سطح انرژی قابال متابوليسام  15درصاد
کمتر از انرژی توصيه شده توس  NRCبه خود اختصاص داد .تفاوت معنیداری در خصوص صافات
تخم مرغ در بين تيمارهای مختلف آزمايشی مشاهده نگرديد .نتيجهگيری میشود که اساتفاده از
ايه
جيره ( )4با سطح انرژی قابل متابوليسم  15درصد کمتر از انرژی قابال متابوليسام توصا
شده توس  NRCدر مرغهای تخمگذار بدو تأثير بر روی صفات تخممرغ ،میتواند باعث کااهش
هزينههای تغذيهای گردد.

مجله علوم تخصصي دامپزشكي ،دانشگاه آزاد اسالمي تبریز ،1888 ،دوره  ،0شماره .18-11 ،1
كلمات كليدي :عملکرد ،مرغ تخم گذار ،سطح انرژی ،صفات تخم مرغ

مقدمه
معموووو  66توووا  86درصووود
هزینههوای اواری واحودهای رورور
مرغهوای تخومگوذار را هزینوههوای
تغذیهای به خوود اخصصوام مو دهود
( .)1با افزایش سریع قیمت اهوان
اقالم غذای مخصلف از املوه موواد
وصفاده در تغذیوه
خوراک موورد اسو
مرغهای تخمگذار بوه خصووم منوابع
توویمیک کننووده انوورژی ،تووال هووای

گسصردهای از سوی محققیک تغذیوه و
مدیران واحودهای ررورشو در اهوت
کاهش هزینههای مربوو بوه تغذیوه
انجام م گردد که تنظیم ایرههوای
بووا سووطوت مخصلووف انوورژی قابوو
مصابولیسم از املوه ایوک توال هوا
م باشد ( .)4با تواوه بوه اینکوه
طیور میزان خوراک مصورف خوود را
بوور اسوواا تووراکم انوورژی قابوو
مصابولیسم تنظیم م نماینود ،لوذا
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هر گونه تغییور در میوزان انورژی
قاب مصابولیسم ایرهها مو توانود
با تنظیم مقوادیر خووراک مصورف ،
میزان تولید و در نهایت هزینههای
تغذیهای را تحت تیثیر قرار دهود.
در مرغهای تخمگذار افزایش میوزان
انرژی قاب مصابولیسم ایره غذای
از  0682به  0812کیلوو کوالری در
واهش  4درصودی در
کیلوگرم باعو کو
خوووراک مصوورف موو گووردد ( .)8در
وصفاده
وای اسو
وری موورغهو
وهوهش دیگو
رو
کننده از ایوره حواوی  0611کیلوو
کالری انرژی قاب مصابولیسم8/6 ،
درصد خوراک بیشصری نسبت به گروه
وذای دارای 0818
که از ایرههای غو
کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قاب
مصابولیسم اسصفاده م کردند ،مصرف
نمودند .در مقابو میوزان خووراک
مصرف گروه که ایره غذای حواوی
 8288کیلووو کووالری بوور کیلوووگرم
دریافت م کردند 8 ،درصد کمصور از
ایره غذای حاوی  0818کیلو کالری
بوور کیلوووگرم بووود ( .)8مطالعووات
دیگر نشوان داده اسوت کوه محودود
کوووردن مقوووادیر انووورژی قابووو
مصابولیسووم در ایووره هووای غووذای
مرغهای تخمگذار سبب کواهش تولیود
تخممرغ م گردد ( .)16ایشوان علوت
اصل کاهش تولیود تخوممورغ را در
ورژی قاب و
وردن انو
ودود کو
وان محو
زمو
وا ،عودم دریافوت
مصابولیسم ایرههو
مقادیر کاف از سایر موواد مغوذی
دخی در تولید تخممرغ به غیور از
انرژی قاب مصابولیسم دانسصهاند.
بعد از ایککه مرغها به بلوغ اسم
رسیدند ،آنها م تواننود مقوادیری
از مووواد مغووذی مخصلووف از املووه
مواد معدن و چرب را در بافتهای
مخصلف بدن خود ذخیوره کورده و در
مواقووع مخصلووف از املووه در زمووان
مصرف ایرههای کوم انورژی و دارای
سطوت کمصوری از موواد معودن  ،از
ذخایر مزبور اسوصفاده کورده و از
کاهش تولید تخم مرغ تا حد امکوان
(برای مدت زمان محودود) الووگیری
وای
وههو
واهش هزینو
ووده و باع و کو
نمو
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غذای گردند ( .)1ایرههای غوذای
با انرژی قابو مصابولیسوم بوا ،
باع کواهش میوزان خووراک مصورف
م گردد و ایک کاهش ،تولید تخممرغ
را تحت تیثیر قرار مو دهود (.)14
همچنیک ایرههای رر انرژی از طریق
کاهش میزان خووراک مصورف  ،باعو
بهبود ضریب تبدی غذای م گردند.
افووزایش انوورژی قابوو مصابولیسووم
ایرههای غذای باعو افوزایش وزن
تخم مرغ م گردد ( .)6در حال که
Lessonsو همكاران در سال  1116اثور
انوورژی قابوو مصابولیسووم را بوور
اندازه تخوممورغ از لحوا آمواری
غیرمعن دار م دانند ( .)12اضوافه
کووردن انوورژی قابوو مصابولیسووم
ایرهها با اسصفاده از چرب مواوب
بهبود ضریب تبدی غذای مو گوردد
ول اثر آن بور روی درصود تولیود
تخممرغ و وزن آن ضد و نقوی اسوت
(.)18
آزمایش حاضر برای ارزیاب اثورات
ایرههای غوذای بوا سوطوت مخصلوف
انرژی قاب مصابولیسم بر عملکرد،
کیفیت تخممرغ و هزینههای تغذیهای
مرغهای تخمگذار انجام گردید.

مواد و روشكار
ایوووک تحقیوووق در مزرعوووه
تحقیقات گروه علوم دام دانشگاه
آزاد اسالم واحد مراغه در زمسصان
سال  1886با تعداد  066قطعه مورغ
تخمگذار سویه تجارت های -یک W-
86از سک  41تا  61هفصگ در قالوب
یک طرت کامال تصادف با  4تیمار و
 4تکوورار ( 16قطعووه موورغ در هوور
تکرار و  4قطعه مرغ در هور نوه)
در سیسووصم قفووج انجووام گردیوود.
وصفاده
وورد اسو
وذای مو
وای غو
ورههو
ایو
تیمارها دارای سطوت مخصلف انورژی
ایوره ()1
قاب مصابولیسم شوام
با سوطح انورژی قابو مصابولیسوم
توصیه شده توسط  ،NRCایره ( )0با
سووطح انوورژی قابوو مصابولیسووم 12
درصوود بیشووصر از انوورژی قابوو
مصابولیسم توصیه شوده توسوط ،NRC
ورژی قاب و
وا سووطح انو
وره ( )8بو
ایو
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مصابولیسم 12درصد کمصر از انورژی
قاب مصابولیسم توصیه شوده توسوط
ورژی
وطح انو
وا سو
وره ( )4بو
 NRCو ایو
قاب مصابولیسم  16درصد کمصور از
انرژی قاب مصابولیسم توصیه شوده
توسط  NRCبودنود ،کوه بوهمودت 12
هفصه مورد اسصفاده قرار گرفصنود.
ایرههای آزمایشو بور اسواا ذرت-
کنجالووه سووویا بووا تواووه بووه
نیازمندیهای توصیه شده توسوط NRC
جدول  -1تركیبا ت

ماده خوراكي ()%

ذرت
كنجاله سویا
گندم
روغک گیاه
روسصه صدف
رودر اسصخوان
نمك طعام
مکم معدني
مکم ویصامیني
مصیونیک
آنالیز
قیمت هر كیلو گرم
(لاير)
انرژي قاب
مصابولیسم
(كیلو كالري بر
كیلو گرم)
رروتئیک خام ()%
اسید لینولئیک
()%
كلسیم ()%
فسفر در دسصرا
()%
سدیم ()%
لیزیک ()%
مصیونیک ()%
مصیونیک  +سیسصیک
()%
تریپصوفان ()%

مواد
مغذی
مطابق
توصيه
NRC

مجله علوم تخصصي دامپزشكي،

( )11بووا مقووادیر انوورژی قابوو
مصابولیسم مصفاوت (که سایر موواد
مغذی مورد اسصفاده در ایرهها نیز
مصناسووب بووا سووطوت انوورژی قابوو
مصابولیسم آنها بود) و با در نظر
گرفصک مقدار  122گرم خوراک مصرف
روزانه برای هر قطعوه مورغ توسوط
نوورم افووزار ایووره نویسوو UFFDA
تنظیم گردیدند (ادول .)1

ایره غذایي (درصد)

 11درصد
مواد مغذی
بيشتر از
توصيه
NRC

 15درصد
مواد مغذی
بيشتر از
توصيه
NRC

 11درصد
مواد مغذی
کمتر از توصيه
NRC

 15درصد
مواد مغذی
کمتر از توصيه
NRC

48/84
18/01
02
0/84
8/41
1/81
2/08
2/06
2/06
2/10

41/16
08/18
02
8/11
8/18
1/1
2/81
2/06
2/06
2/24

88/88
06/68
02
4/66
8/46
0/28
2/81
2/06
2/06
2/20

66/86
18/80
02
2/11
6/8
1/60
2/01
2/06
2/06
2

62/24
11/06
02
2/18
6/88
1/81
2/08
2/06
2/06
2

0622

0682

0612

0842

0082

0122

0122

0122

0122

0122

14/6

16/16

16/68

18/26

10/88

1/86

1/80

1/80

1/88

1/88

8/4

8/84

8/11

8/26

0/81

2/80

2/86

2/88

2/01

2/08

2/16
2/61
2/86

2/18
2/81
2/81

2/18
2/88
2/40

2/14
2/68
2/80

2/14
2/66
2/82

2/66

2/68

2/68

2/60

2/62

2/18

2/01

2/00

2/16

2/16

در طول آزمایش شرایط محیط بورای
همه گروههای آزمایش یکسان بوود.
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برنامه نوری  16ساعت روشنای و 8
ساعت تواریک بوود .دراوه حورارت
محیط کنصرل شده و تمام مرغها به
صورت آزاد به غذا و آب آشوامیدن
دسصرسوو داشووصند .میووزان تولیوود
تخممرغ و نیز وزن مصوسط تخممرغها
بهطور روزانوه از طریوق تووزیک و
تولید توده تخوم مورغ ( )Egg massو
نیز خوراک مصرف بوهصوورت هفصگو
اندازهگیری م شد.
در هر  06روز از هر تکرار تعداد 4
عدد تخممرغ بوه تصوادف انصخواب و
بعد از توزیک ،وزن مخصوم آنها با
اسووصفاده از رو غوطووهورسووازی در
وپج
ود .سو
ویک شو
وک تعیو
وول آب نمو
محلو
تخممرغها شکسصه شده ،آنگاه واحود
هوواو ( )Haugh unitدر سووفیده غلووی
آنهووا انوودازهگیووری شوود .بوورای
اندازهگیری واحود هواو از فرموول
زیر اسصفاده شده است ()0
(=122Log ) H + 8/68 -1/8 w/88
واحد هاو ()Haugh
که در ایک فرمول  Hعبارت اسوت از
ارتفوواس سووفیده غلووی بوور حسووب
میلوو مصوور و  Wبرابوور بووا وزن
تخممرغ بر حسب گرم م باشد .بورای
انووودازهگیوووری ارتفووواس زرده از
دسصگاه ارتفاسسنج اسصاندارد مودل
( )CE 822سووواخت کشوووور آلموووان
اسووصفاده شوود .محصویووات روسووصه
تخممرغها تمیوز شوده و روسوصههوا
بهمدت  48ساعت برای خشوک شودن در
دمای اطاق نگهداری شدند.
بعد از خشک شدن روسصه تخممرغهوا،
وزن آنها با ترازوی دیجیصال بوا
دقت  2/21گورم انودازهگیوری شود.
ضخامت روسصه تخممرغها با اسصفاده
از میکرومصووور بوووا دقوووت 2/221
میل مصر در وسط تخممورغ و در سوه
نقطه اندازهگیوری شود و میوانگیک
آنها بهعنوان ضخامت نهای روسوصه
در نظر گرفصه شد .ایک کوار بورای
هر  4عدد تخوممورغ انجوام شوده و
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میانگیک آنهوا بوه عنووان ضوخامت
نهای روسصه تخممرغ برای هور یوک
از واحدهای آزمایش در نظر گرفصه
شد.
برای تخمیک اسصحکام روسصه نیز از
معیار میل گرم وزن روسصه به ازاي
وا
وطح آن و بو
ور از سو
وانص مصو
ور سو
هو
اسوووصفاده از فرموووول  Courtisو
 )1112(Wilsonبه طریق زیور محاسوبه
گردید ()6
(2/8266وزن تخم مرغ) × = 8/1880
سطح روسصه
که سطح روسصه بر حسوب سوانص مصور
مربع ،وزن تخممورغ برحسوب گورم و
وزن روسصه در واحد سوطح بور حسوب
میل گرم در سوانص مصور مربوع بوا
فرمول زیر تعییک گردید
وزن روسصه (میل

گرم)

———————

= وزن روسصه در واحد سوطح (میلو
گرم در سانص مصر مربع)
سطح روسصه (سانص مصر مربع)

ورف
ووراک مصو
وت خو
ویک قیمو
وراي تعیو
بو
بهازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی
(به لاير) ،ضریب تبدی غذای هر یوک
از تیمارها در مصوسط قیموت تموام
شده هر کیلوگرم از ایره هوا ضورب
گردید .در رایان دادههوای حاصوله
بوووا اسوووصفاده از نووورم افوووزار
آماری  SASموورد تجزیوه و تحلیو
قرار گرفت و برای مقایسوه تفواوت
ود
وون چنو
وا از آزمو
وانگیکهو
ویک میو
بو
دامنهای دانکک اسصفاده شود (.)10
وصفاده
وورد اسو
ورت مو
واری طو
ودل آمو
مو
بهصورت زیر م باشد
Yij = µ + Ti + Eij
 Yijمقوودار
کووه در فرمووول فوووق
عووددی هوور یووک از مشوواهدات در
آزمایش µ ،میانگیک امعیت Ti ،اثر
ایووره Eij ،اثوور خطووای آزمووایش
م باشد.
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نتايج
نصایج حاص

از صفات تولیدی در ادول  0آمده است

جدول -2اثر ایرههای
سطوت انرژی
قاب
مصابولیسم

برابر NRC
NRC + %12
NRC - %12
NRC - %16

با سطوت مخصلف انرژی قاب مصابولیسم بر میانگیک عملکرد و
قیمت خوراک مصرف مرغ های تخمگذار
قیمت
ضریب
خوراک
تولید
وزن
تولید
خوراک
تبدی
مصرف
تودهای
تخم
تخم
(بهازای هر
(گرم
(گرم)
(گرم)
مرغ
مرغ
کیلوگرم
گرم)
(درصد) (گرم)
تخم مرغ به لاير)
6116/2b
0/86a
100/62b 61/12a 60/06a 88/08a
a
a
8640/4
0/68
102/80b 46/48a 60/26a 84/82a
b
a
6808/8
0/60
104/62b 48/62a 61/88a 86/81a
a
b
a
6826/1
0/82
48/08a 61/62a 88/21a
182/62

00/61
2/12
1/02
1/68
2/824
0/66
SEM
در هر سصون اعداد دارای حروف مصفاوت از لحا آماری اخصالف معن دار دارنود
a -b
(.)p>5/51

تفوواوت معنوو داری در رابطووه بووا
میزان خوراک مصرف و هزینه خوراک
مربو به تولید تخوممورغ در بویک
گروههای مخصلوف آزمایشو مشواهده
وزان
ود ( .)p>5/51بیش وصریک میو
گردیو
خوراک مصرف و حداق هزینه غذای
مربو به تولید تخممورغ در گوروه
آزمایش اسصفاده کننوده از ایوره
وو
وورژی قابو
ووطح انو
وواوی سو
( )4حو

مصابولیسوووم  %16کمصووور از NRC
مشاهده گردید ( 182/62گرم و 6826
لاير) .در خصوم سوایر صوفات تولیودی
تفاوت معن داری در بیک تیمارهای
ود
واهده نگردیو
وف آزمایشو مشو
مخصلو
( .)p<5/51نصووایج حاصوو از اثوور
سطوت مخصلف انرژی قاب مصابولیسم
بر کیفیت تخممرغ در ادول  8آموده
است

جدول -4اثر ایرههای با سطوت مخصلف انرژی قاب مصابولیسم بر کیفیت تخممرغ
وزن واحد سطح
وزن مخصوم
ضخامت
وزن
سطوت انرژی
روسصه
واحد
(گرم بر
روسصه
روسصه
قاب
(میل گرم بر
هاو
سانص مصر
(میل مصر)
(گرم)
مصابولیسم
سانص مصر مربع)
مکعب)
برابر
+ %12
- %12
- %16

NRC
NRC
NRC
NRC

SEM

1/286
1/288
1/288
1/286

6/11
6/08
6/88
6/16

2/804
2/888
2/844
2/884

11/81
11/11
88/28
81/66

80/16
86/21
86/86
88/62

2/221

2/10

2/21

1/61

1/04

31

ارزيابي اثرات جيرههاي غذايي ...
مجله علوم تخصصي دامپزشكي ،دانشگاه آزاد اسالمي تبريز ،دوره  2شماره ،1بهار 1831

تیمارهای مخصلف آزمایشو

وفات تخوممورغ نداشوصند
تفواوت معنو داری در رابطوه بوا صو

(.)p<2/26

بحث و نتيجهگيري
طیور میزان خوراک مصرف خود
را با اسوصفاده از میوزان انورژی
قاب مصابولیسم مواود در ایرههای
غذای خود تنظیم م کنند و میوزان
خوراک مصرف در ایرههای غذای کم
انرژی ،بیشصر و در ایرههای غذای
ررانرژی ،کمصر است .میزان خوراک
مصرف بیشصر مشاهده شده در تیمار
وطح
وا سو
وذای بو
وره غو
واوی ایو
( )4حو
انرژی قابو مصابولیسوم  16درصود
کمصر از انورژی قابو مصابولیسوم
توصیه شده توسط  NRCناش از ایک
موضوووس موو باشوود .در ایووک گووروه
آزمایش مصوسط خوراک مصرف 182/6
گرم است که حدود  8درصد بیشصر از
مصوسط خوراک مصرف مشاهده شده در
تیمار شاهد ( 100/6گرم) م باشود.
هر چند که میزان خوراک مصورف در
ایک گروه آزمایش بیشصر است ،ول
باید به ایک نکصه نیز تواوه کورد
كووه سووهم قابوو تووواه از آن را
اینرت (ماسه) که برای رقیق سوازی
انرژی آن اسصفاده شوده اسوت ،بوه
خود اخصصام م دهد .افزایش مصوسوط
خوووراک مصوورف روزانووه موورغهووای
تخوومگووذار در زمووان اسووصفاده از
ایرههای غذای با سطح انرژی قاب
مصابولیسووووم کمصوووور را  Grobasو
همکوواران در سووال  1111و  Harmsو
همکاران در سال  0222نیوز گوزار
نمودهاند ( 8و .)8
زم بورای
بیشصریک هزینوه غوذای
تولید یک کیلو گرم تخممورغ (8642
لاير) در تیمووار اسووصفاده کننووده از
ورژی قاب و
وا سووطح انو
وره ( )0بو
ایو
مصابولیسووم  12درصوود بیشووصر از
انرژی قاب مصابولیسم توصیه شوده
توسط  NRCمشاهده شد .علوت اصول
آن اسصفاده از مقوادیر بوا ی از
روغووک گیوواه ( 8/41درصوود) اهووت
تیمیک انرژی قاب مصابولیسم مورد
نظر که دارای قیمت زیادی نسبت به
31

بقیه اقالم غذای اسوت ،مو باشود.
عل رغم اسوصفاده از روغوک گیواه
با در ایک تیمار ،در رابطوه بوا
صفات تولیدی تفاوت معن داری بویک
تیمارهای مخصلف آزمایشو مشواهده
نگردید که ایک مو توانود یکو از
د ی قیمت تمام شوده بوا ی ایوره
غذای اسصفاده شده در ایک تیموار
آزمایشو باشود Summers .و  Lessonدر
وا کواربرد سوطوت
سال  1118نیوز بو
با ی از روغک ذرت در اهت تویمیک
انرژی زیاد ایرههای غذای  ،تفاوت
معنوو داری را در رابطووه بووا وزن
تخممرغ که عامو مهمو در بهبوود
ضوووریب تبووودی غوووذای و کووواهش
هزینههای تغذیهای م باشد ،مشاهده
ننمودند ( .)16در حال کوه Bohnsack
و همکاران در سوال  0220و  Sohailو
همکاران در سال  0228گزار نموده
اند کوه اسوصفاده از سوطوت بوا ی
روغک ذرت و یوا روغوک کشوصارگاه
طیور باع افزایش وزن تخممرغهوای
تولیدی در مرغهای تخمگذار م گردد
( 8و  .)16هووور چنووود در خصووووم
هزینههای غذای مربو بوه تولیود
یووک کیلوووگرم تخوومموورغ تفوواوت
معنوو داری بوویک سووایر تیمارهووا
مشاهده نمو گوردد ،ولو از لحوا
عددی کمصریک آن مربو بوه تیموار
وطح
وا سو
وذای بو
وره غو
واوی ایو
( )4حو
انرژی قابو مصابولیسوم  16درصود
کمصر از انورژی قابو مصابولیسوم
توصیه شده توسط  NRCم باشد .عدم
واود تفاوت معن دار در سایر صفات
مربو به تولید تخممرغ به غیر از
مقدار خوراک مصورف و نیوز قیموت
تمووام شووده کمصوور ایووره غووذای
اسصفاده شوده در تیموار آزمایشو
مزبور از عمده عل آن م باشدWu .
و همکاران در سال  0226علت اصول
افزایش هزینههای مربو به تولیود
والم
وت اقو
وزایش قیمو
ورغ را افو
وممو
تخو
غووذای مووورد اسووصفاده در تغذیووه
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 مواوب،عملکرد مرغهوای تخومگوذار
.کاهش هزینههای تغذیهای م گردد

تشکر و قدردانی
ور
وای دکصو
واب آقو
وات انو
از زحمو
احوودی مسووئول مجصمووع دامپووروری
دانشگاه آزاد اسالم واحود مراغوه
به خاطر تهیه و در اخصیوار قورار
دادن امکانات اارای طورت تشوکر و
.قدردان م گردد
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مرغهای تخمگذار که مواوب افوزایش
قیمت تمام شوده ایورههوای غوذای
.)18(  دانسصهاند،آنها م گردد
نصایج ایک آزموایش نشوان داد کوه
اسصفاده از ایورههوای غوذای بوا
سطوت انرژی قاب مصابولیسم کمصور
از سطوت انورژی قابو مصابولیسوم
 درصد16  (تاNRC توصیه شده توسط
) بوودون داشووصک اثوورات سووو بوور
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