
 ۱ 

  :ماشينيو  طبيعيمقادير انرژي قابل سوخت و ساز تعيين شده با جوجه خروسهاي 
يك  MEبودند جهت تعيين  يا ماشيني طبيعيجوجه خروسهاي كوچك سفيد بالغ كه : چكيده

طبيعي و هفت جوجه خروس ماشيني هفت جوجه خروس  .رژيم غذايي مورد استفاده قرار گرفتند
يباً يك هفته پس از تقر.تغذيه نشدند روز دوم و سوموالت در بمدت سه روز، با مجموع كلي فض

درصد  ۱۵درصد ذرت و  ۸۵گرم ازيك رژيم غذايي كه  ۲۸تكميل آزمايش، جوجه خروسهاي مشابه 
فضوالت از روز دوم و سوم . وعده غذايي كنجاله سويا پس از روز اول عدم تغذيه بود تغذيه شدند

  .جمع آوري و خشك شدند
روز تغذيه نشدند، هيچ تفاوتي در انرژي و  ۳وجه خروسهاي طبيعي و ماشيني بمدت هنگاميكه ج 

  .نيتروژن دفع شده توسط جوجه آنها وجود نداشت
هنگاميكه جوجه خروسهاي طبيعي و ماشيني از رژيم غذايي آزمايشي تغذيه كردند، انرژي و نيتروژن 

دفع شده توسط جوجه خروسهاي طبيعي دفع شده توسط جوجه خروسهاي ماشيني از انرژي و نيتروژن 
  .بيشتر بود
 حاصل از جوجه خروسهاي طبيعي همگي بزرگتر از TMEnو  ،AME  ،TME ،AMEnدرنتيجه، 

نتايج ما ارائه مي دهند كه جوجه خروسهاي طبيعي بايد جهت تعيين . ماشيني بودند  جوجه خروسهاي
  .خورانده خواهند شد مورد استفاده قرار گيرندبه دسته پرندگان تجاري ميزان انرژي فراورده هايي كه 

انرژي قابل سوخت و سازظاهري، انرژي قابل سوخت و ساز حقيقي، جوجه : واژگان كليدي
  .خروس
  :مقدمه

مرغ و خروس مورد استفاده قرار گرفت توسط  MEاولين روشي كه بطور گسترده براي اندازه گيري 
  .هيل و اندرسون منتشر شد

روزه بودند از يك رژيم نيمه خالص استاندارد يا رزيم نيمه خالصي كه شامل يك  جوجه هايي كه ده
  .بود تغذيه شدند درصد رژيم غذايي ۴۰تركيب آزمايشي، معموالً در 

  .درصد اكسيد كروميك بعنوان يك شاخص غيرقابل هضم بود ۰.۲هر رژيم غذايي شامل 
تصحيحي براي حفظ و ضبط . ول انجاميدروز، با جمع آوري فضوالت سه روز آخر به ط ۱۴آزمايش 
  .كيلوكالري بر گرم نيتروژن حفاظت شده كاهش داد ۸.۲۲تركيب آزمايش را تا  MEنيتروژن، 

. مي باشد) ۱۹۳۰كولسون و هوگز، در سال ( ، مقدار انرژي اسيد اوريك هر گرم نيتروژن ۸.۲۲مقدار 
از مقادير تعيين شده بعنوان انرژي توليدي  كه به اين روش تعيين شدند بسيار تكرارپذيرتر MEمقادير 

  .بودند


