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چکيده
این مطالعه به منظور بررسی تاثیر دورههای مختلف گرسنگی قبل از کشتار شاامل صارر  12 21 21 8 4و  14ساات
بر کاهش وزن زنده راندمان الشهی گرم و سرد میزان جذب آب در الشاه جععیا بااکتری و  pHمحتویاا ییناه دان
مرغ گوشتی با استراده از  88قطعه مرغ و خروس در سن  48روزگی اجرا شد .طول زمان گرسنگی قبل از کشتار تااثیر
معنی داری بر کاهش وزن زنده پرندگان داش ( .)P>2/20اف وزن زنده برای مخلوط دو جان

از  2/821درصاد در 4

سات گرسنگی به  0/878درصد در  14سات گرسنگی افزایش یاف و برای مرغها بیشتر از خاروسهاا باود .افازایش
طول زمان گرسنگی قبل از کشتار تا  12سات موجب کاهش معنی دار  1/0درصد در رانادمان الشاه سارد شاد .میازان
جذب آب در الشه تابع خطی طول زمان گرسنگی قبل از کشتار نبود و با گرسنگی کعتر از  21و بیشتر از  12ساات باه
طور معنی داری افزایش یاف ( .)P>2/20میزان  pHمحتویا یینه دان پ

از  4سات گرسانگی از مقادار پایاه ی 4/8

به طور معنی داری افزایش یاف و به  0/70رسید ( )P>2/20ولی با افازایش زماان گرسانگی ثابا بااقی ماناد .جععیا
باکتریهای یینه دان از  cfu 102درمیلی لیتار پا
درمیلی لیتر رسید ( )P>2/20و پ

از  4ساات گرسانگی باه طاور معنای داری افازایش و باه cfu 412

از آن با افزایش زمان گرسنگی تغییر معنی داری نداش ( .)P<2/20نتایج حاصل از

این مطالعه نشان می دهد که مد زمان تدم دسترسی مرغ گوشتی به خوراک در ساتا قبال از کشاتار نباییاتی از 21
سات تجاوز نعاید .تاثیر منری گرسنگی قبل از کشتار به لحاظ اف وزن زنده و کاهش راندمان الشه در مارغ شادیدتر از
خروس بود.
واژگان کليدي :گرسنگی قبل از کشتار مرغ گوشتی اف وزن راندمان الشه یینه دان
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خسروينیا و درویشنیا

مقدمه

( )2888و کاااانترراس -کاساااتیلو و هعکااااران ()1227

معانع از دسترسی مرغ به خوراک در سااتا قبال از

افاازایش معناایدار افا وزن زنااده ماارغ گوشااتی را در

کشتار 2ایدهی سادهای اس که در برخی از کشاورهای

زمااانهااای مختلااف افاازایش طااول دورهی گرساانگی

اروپایی و آمریکا اجارای آن توسا پارورد دهنادگان

گزارد نعودند .بناابراین ماد زماان گرسانگی قبال از

ماارغ گوشااتی اجباااری ماای باشااد (هینتااون و هعکاااران

کشتار باییتی به گونهای تنظیم شاود کاه ضاعن تخلیاه

 .)1222در این رود مرغها در سااتا پایاانی ح اور

کامل محتویا کانال گوارد کعترین تاثیر منرای را بار

در سالن پرورد به آب دسترسی دارناد ولای باا جعاع

کاهش وزن زنده و به تبع آن راندمان الشه داشته باشد

کردن دان خوریها از مصرف خوراک مناع مای شاوند

(ناااور کاااا و هعکاااارن  .)1228اماااروزه در اغلاااب

(نور کا و هعکاران  .)2887در طی دورهی گرسانگی

کشتارگاههاای ایاران از مخلاوط یاآ و آب بارای خناک

قبل از کشتار محتویا دستگاه گوارد مرغ تخلیه مای-

کردن الشه مارغ اساتراده مایشاود .در طای ایان روناد

گردد و هنگام حعل به کشتارگاه زمانی که مرغ ها داخل

مقداری آب در الشه جاذب مایگاردد .ایان آب اضاافی

قر های مشبک روی هم ییده میشوند مدفوع کعتاری

تووه بر تااثیر منرای بار طعام و کیریا الشاه ارتبااط

از آنها دفع مایگاردد .نتیجاه ایان امار کااهش آلاودگی

میتقیم باا ترشاح خوناباه و اتاوف پاروتنین الشاه باه

آلاودگی1

از خاروا از انجعااد دارد .گازارد شاده

پرهای مرغهای قر های زیری و انتقال افقای

خصوص پا

به کشتارگاه و نهایتا سالم تر بودن الشههای آنهاا مای-

اس که میزان جذب آب در الشه تابع میازان دهیدراتاه

باشد (ریا باای و پتا  .)2882تاووه بار ایان تخلیاه

شدن بدن در ساتا گرسنگی قبل از کشاتار مایباشاد

مدفوع در این مرحله موجب کاهش دفع مدفوع مرغها در

(تایلور و هعکاران .)1221

هنگام ذبح و خون گیری میشود که به طاور طبیعای باه

در طی مراحل کشتار مرغ احتعال پاره شادن ییناه دان

دلیل انقباضاا ت او بادن هنگاام مار

و بیرون ریختن محتویا آن بییار زیاد اسا (اساعی

در محای

کشتارگاه برای پرنده رخ می دهد (پاپاا و دیکناز .)2888

و براناا  .)1221محتویااا یینااه دان پاایش معااده و

گرسنگی قبل از کشاتار تاووه بار ارتبااط میاتقیم باا

سنگدان منبع اصلی آلودگی الشهی مرغهای گوشتی در

بهداش گوش و سوم الشاهی مارغ دارای مزایاای

کشتارگاه مایباشاند (وزار کشااورزی امریکاا دفتار

متعددی اس (لیون و هعکااران  )2882اماا در صاور

بازرسی سوم غذا  .)1224یعبرز و هعکااران ()2888

اجرای غیر اصولی پیامدهای منری به مراتاب خطرنااک

و هینتون و هعکاران ( )1222گزارد نعودناد کاه طاول

تری از جعله کاهش وزن زنده تکثیر باکترهاای پااتو ن

دوره گرساانگی قباال از کشااتار ارتباااط میااتقیعی بااا

در حرره گوارد و کاهش راندمان و کیری الشاه را باه

فراوانی باکتریهای بیعااری زای موجاود در ییناه دان

دنبال دارد (خیروی نیا و هعکاران .)1221

مرغ دارد.

آزمااایشهااای مختلااف نشااان دادهانااد کااه طاای دوره

مهمترین توامل تاثیر گذار منری یاا مثبا بار گرسانگی

گرسنگی قبل از کشتار کاهش وزن زندهی مرغ اجتنااب

مرغ در ساتا قبل از کشتار طول زمان گرسنگی دما

ناپذیر اس و در صور طوالنی شدن زمان گرسانگی

رطوب محی و شرای حعل و نقل مرغ تاا کشاتار گااه

معکن اس زیان اقتصادی قابل توجهی به دنباال داشاته

میباشند .این آزمایش با هادف بررسای تااثیر  7زماان

باشااد .یاان و هعکاااران ( )2888بااوهر و نااور کااا

مختلااف تاادم دسترساای ماارغ گوشااتی بااه خااوراک در
ساتا قبل از کشاتار بار کااهش وزن زناده رانادمان

Pre slaughter feed withdrawal
Cross contamination

1
2

تاثیر گرسنگی قبل از کشتار بر کاهش وزن زنده ،جمعیت میکروبی و  pHچینه دان ،جذب آب و راندمان الشه در مرغ هاي گوشتی
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الشه گرم و سرد میزان جذب آب توس الشه اسیدیته

دیگاار پ ا

و جععی باکتریایی محتویا یینه دان اجرا شد.

گرسنگی نیاز انجاام گرفا  .قبال از کشاتار باه منظاور
امکان محاسبهی میزان کاهش وزن زنده طای گرسانگی

مواد و روشها

مرغهای هر گروه به طور انررادی توزین شدند.

گله آزمايشی و صفات مورد بررسی
برای اجارای ایان آزماایش  822قطعاه جوجاه یکاروزه
(مخلوط نر و ماده) سویهی گوشاتی راس  828در یاک
سالن با سییتم بیته و تهویاه ترضای بار روی بیاتر
تراشه یوب و تح شرای مدیریتی توصیه شده بارای
سویه ماذکور پارورد یافا  .در سان  48روزگای 88
قطعه مرغ و خروس با وزن تقریبا هعیان از باین آنهاا
انتخاب و پ

از نصب شعاره ی بال در هر گاروه 24

قطعهای ( 7مرغ و  7خروس) در پانهاای میاتقل جاای
داده شد .تا شروع آزمایش پرندگان تح شرای دما و
رطوبا هعیااان ر یاام نااوری  14سااات روشاانایی و
دسترساای آزاد بااه آب و خااوراک نگهااداری شاادند .در
شروع آزمایش (سات صرر) دان خوریهای داخل هار
پن جعع آوری شد (مرغ هاای هار گاروه باه جاز گاروه
شاااهد تااا  8سااات قباال از کشااتار بااه آب دسترساای
داشتند) و مرغ ها به صور انررادی (با دق یاک گارم)
توزین گردید .سپ

گروه شاهد (بدون گرسنگی) شامل

 7مرغ و  7خروس با بریدن ر هاای گاردن ذباح شاد.
پ

از دو دقیقه خون گیری و 12ثانیه قارار دادن در آب

 10درجه سیلییوس پرکنی با استراده از ماشین انجاام
شد .پ

از جادا کاردن سار و پاهاا شاکم مارغهاا باه

صور دستی باز گردید امعا و احشای پرنده خاارا و
وزن الشهی گرم ثب گردید .الشهها پ

از شیتشاوی

اولیه به مد  82دقیقه در مخلوط آب و تراشهی یاآ باا
دمای  1تا  4درجه سیلییوس قارار داده شادند .پا

از

آن الشه ها باه سارت از آب خاارا و بارای ماد 20
دقیقه آویزان گردیدند تا آب اضاافی آنهاا خاارا شاود.
سپ

از تحعاال  12 21 21 8 4و یااا  14سااات

وزن الشه ی سارد ثبا شاد تاا امکاان محاسابه

میزان جذب آب در الشه و هعچنین راندمان الشاه سارد
فراهم شود .روند فاو بارای گاروه هاای  24قطعاه ای

برای اندازه گیری  pHمحتویا یینه دان قبل از تخلیه
امعا و احشا باا بریادن پوسا روی ییناه دان ابتادا و
انتهای آن با پن

میدود گردید .در سع بیرونی محال

قرل شدن پن ها یینه دان از مری جدا شاد .ساپ

12

میلی لیتر سرم فیزیولو یک ( 2/80درصاد نعاک طعاام)
استریل توس سرن

استریل اختصاصی به داخال هار

یینه دان تزریق شد .با تکان دادن ییناه دان محتویاا
آن شیته شد و مجددا به درون سارن اساتریل انتقاال
یاف  .سرن های حاوی محتویا ییناه دان در دماای 4
درجه سیلیییوس نگهاداری شاد و بارای انادازه گیاری
اسیدیته و کش میکروبی به آزمایشاگاه منتقال گردیاد.
برای بررسی جععی باکتریهای هوازی موجاود ()cfu
در هر میلی لیتار از محتویاا ییناه دان رقیاق ساازی
نعونهها بر اساس رود ارایه شاده توسا رشایدیان و
قارونی ( )2887انجام گرف  .گیترد یکناواختی از 2/1
میلی لیتر از رق تعیین شده (میزان رقتی که باین -822
 102کلونی قابل شعارد فراهم نعود) برای هر نعوناهی
محتویااا یینااه دان باار روی محاای کشاا تعااومی
نوترین آگار ایجاد شد و نعونهها به مد  48سات در
دمای  88درجه سیلیییوس قرار گرف  .سپ

نعونههاا

از انکوباتور خارا شد و تعداد کلونیهای رشد کرده بار
روی محی کش

شعارد گردید .جععیا بااکتری باه

صاور  cfuدر هاار میلای لیتاار بارای رقا هعیااان از
محتویا یینه دان برای هر نعونه گزارد شد.
تجزيه و تحليل آماري دادهها
دادههای جععآوری شده برای متغیرهای اف وزن زنده
میزان جذب آب در الشاه و  pHییناه دان دارای توزیاع
نرمال بود .دادههای راندمان الشهی گرم و سرد پ

از

تبدیل با استراده از تابع  Arc sin Xجععی باکتری در
محتویا یینه دان پ

از تبدیل با استراده از تابع Log
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 Xآماااده آنااالیز شااد .دادههااا در آرایااش یااک آزمااایش

گرسنگی قبل از کشتار بر مقدار و روند کاهش وزن مرغ

فاکتوریاال بااا دو فاااکتور طااول زمااان گرساانگی قباال از

و خااروس یافتااههااای کااانترراس-کاسااتیلو و هعکاااران

کشتار (با  7سطح) و جنیای ( باا دو ساطح) در قالاب

( )1227را تایید می نعایاد .محققاین ماذکور باا بررسای

آم اری طار کاامو تصاادفی باا اساتراده از نارم افازار

تاااثیر  20 21 8 1 8و  28سااات گرساانگی قباال از

آماری ( SAS )2888آنالیز شاد .باه دلیال ایان کاه وزن

کشتار بر اف وزن زندهی خروسهای گوشتی در سان

اولیهی مرغهاا (قبال از شاروع گرسانگی) در هار گاروه

 41روزگی گزارد نعودند که با افزایش زمان گرسنگی

تراو معنی داری باهم داش  .لذا وزن اولیه باه تناوان

درصد اف وزن مارغ از  2/02درصاد بارای  8ساات

یک متغیر تصادفی دارای توزیع پیوسته (با یک درجاهی

گرساانگی تااا  0/81درصااد باارای  28سااات گرساانگی

آزادی) وارد ماادل آماااری مااورد اسااتراده باارای آنااالیز

افزایش یاف  .آنها معادله تابعیا خطای درصاد کااهش

دادههای نیب کاهش وزن زنده مارغهاا شاد .میاانگین

وزن زنااده قباال از کشااتار از طااول زمااان گرساانگی را

تیعارها برای هر متغیر با استراده از آزمون یند دامناه-

 Y=0.35+0.28Xگزارد نعودند کاه دارای R2=2/11

ای دانکن و با در نظر گرفتن حداکثر احتعال خطای ناوع

بود .در مطالعه حاضر نیز با افزایش زمان گرسنگی قبل

اول  α=2/20مقاییااه شااد .باارای باارازد منحناایهااای

از کشااتار درصااد اف ا وزن ماارغ بااا رابطااهای خطاای

تابعی خطی درصاد کااهش وزن و جاذب آب از زماان

افزایش یاف

و از  2/88درصد برای  4سات گرسنگی

گرساانگی قباال از کشااتار از  PROC REGدر ناارم

به  0/18درصد برای  28ساات گرسانگی رساید .بیلای

افزار ) SAS (2003استراده شد.

جی ( )1221با تایید وجود رابطه خطی باین کااهش وزن
و طول زمان گرسنگی میزان کاهش وزن مارغ گوشاتی

نتايج و بحث

برای هر سات گرسنگی را در دامنهای از  2/28تا 2/41

افت وزن زنده

درصد گزارد نعود .در مطالعاهی حاضار میازان افا

طول مد گرسنگی قبل از کشتار تاثیر معنی داری بار

وزن ثب شده برای مرغها خروسها و مخلوط هار دو

درصاااد کااااهش وزن زناااده مااارغ و خاااروس داشاا

به ازای هر سات گرسنگی در دامنهی ذکار شاده قارار

(( )P>2/20جدول  .)2میزان اف وزن زنده تحا تااثیر

داش  .میانگین کاهش وزن زندهی مرغهاا در مطالعاهی

اثر متقابل جنیی و طول زمان گرسانگی قارار نگرفا

ناااور کاااا و هعکااااران ( )1228در سااااتا  8و 21

( .)P<2/20تاثیر افزایش زمان گرسنگی قبل از کشتار بر

گرساانگی بااه ترتیااب  22( 2/88گاارم) و  7( 2/18گاارم)

افاا وزن زناادهی ماارغ و خااروس در تعااام ساااتا

درصد در هر سات بود که بیش از میازان کااهش وزن

گرسنگی روند هعیانی داشا و هعیشاه بارای مارغهاا

مرغها (مخلوط نار و مااده) در مطالعاهی حاضار بارای

بیشتر از خروسهاا باود (نعاودار  .)2معاادال تابعیا

زمانهای  8و  21سات اس (باه ترتیاب  2/11و 2/10

خطی درصد اف وزن پرندگان از ساتا گرسنگی قبال

درصد) .برای توجیه تنوع در روند تغییرا و میزان اف

از کشتار (جدول  )1نشان داد که برای مخلوط دو جن

وزن زندهی مرغهای گوشتی در ساتا قبال از کشاتار
سن سوم پرنده (یان

نر و ماده طی  14ساات گرسانگی پرنادگان باه طاور

دالیل مختلری از جعله جنیی

متوس  2/128درصد ( 1گارم) کااهش وزن در ساات

و هعکاران  )2888شرای نگهاداری پرناده طای دورهی

داشااتند .ایاان مقاادار باارای نرهااا  2/121درصااد ( 1/00

محرومی از خوراک به لحاظ توامل محیطی هام یاون

گرم) ولی برای ماده هاا  2/128درصاد ( 0/88گارم) در

دما و رطوب

طول زمان و شرای حعل و نقال مارغهاا

هار ساات باود .نتااایج گازارد حاضار از نظار تاااثیر

تا کشتارگاه (بوهر و نور کا  )2888ذکر شده اس .

تاثیر گرسنگی قبل از کشتار بر کاهش وزن زنده ،جمعیت میکروبی و  pHچینه دان ،جذب آب و راندمان الشه در مرغ هاي گوشتی
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کاهش وزن مرغهای گوشاتی در سااتا اول گرسانگی

پرنده از دس می رود (شدال و هعکاران  )1221و برای

قبل از کشتار تعدتا ناشی از ترشاح مادفوع و تخلیاهی

تامین احتیاجا نگهداری انر ی و پاروتنین شاروع باه

محتویااا لولااهی گااوارد آنهااا اس ا (نااور کااا و

استراده از باف های یربای و ت او بادن مای نعایاد

هعکاران 2887؛ نور کا و بوهر  )2887اما با افزایش

(نور کا و هعکاران .)1228

آب بادن

زمان گرسانگی باه بایش از  21تاا  14ساات

جدول  -1تاثير (ميانگين  ±خطاي معيار) جنسيت و طول زمان گرسنگی قبل از کشتار بر درصد افت وزن زنده ،وزن
(گرم) و راندمان (درصد) الشه ي گرم و سرد مرغ هاي گوشتی

فاکتور /سطح

کاهش وزن

وزن

راندمان

وزن

راندمان

زنده ()%

الشه گرم

الشه گرم

الشه سرد

الشه سرد

جنیی
نر

1/12±2/78b

1121/40±18/80a

71/07±2/14a

1821/28±82/22a

70/88±2/18a

ماده

8/24±2/18a

2881/02±82/82b

71/28±2/82b

2818/81±82/81a

70/17±2/81a

طول زمان گرسنگی قبل از کشتار (سات

)

2

2/22±22/22b

2801/12±82/12d

72/82±2/02ab

1274/81±88/04c

71/18±2/08ab

4

2/81±2/27b

2888/07±77/41d

71/80±2/42ab

1218/14±82/21bc

70/87±2/42ab

8

1/20±2/27ab

2882/24±08/81cd

78/24±2/42ab

1281/07±08/78bc

71/47±2/42ab

21

1/87±2/12ab

1204/18±80/78bc

71/84±2/12ab

1241/07±82/28ab

70/08±2/18ab

21

1/10±1/12ab

1221/81±71/18ab

74/28±1/28a

1128/48±82/48a

77/01±1/17a

12

0/24±2/12a

1281/81±77/88a

72/11±2/88 b

1121/12±78/88a

78/41±2/80b

14

0/22±2/12a

1220/27±04/42cd

72/74±2/18ab

1228/48±07/08b

70/12±2/72ab

18/22

2/81

18/81

2/88

2SEM

2/42

نتایج آنالیز واریان
جنیی

2/2848

2/4210

2/2180

2/4848

2/0211

زمان گرسنگی

2/2847

2/8028

2/2218

2/1414

2/2782

جنیی × گرسنگی

2/0021

2/0210

2/1188

2/0211

2/8222

وزن اولیه

2/2122

2/2222

2/2284

2/2222

2/1817

2خطای معیار برای میانگین کل
 a-dمیانگین های دارای حروف مشابه در هر ستون) برای سطو هر فاکتور) اختوف معنی داری ندارند (.)P< 2/20
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6
5
4

3
2
1
0

شکل  -1تاثير طول زمان گرسنگی قبل از کشتار بر درصد کاهش وزن زنده ي مرغ هاي گوشتی نر و ماده
و مخلوط دو جنس

راندمان الشهي گرم و سرد

راندمان تابعی خطی باالیی از افازایش زماان گرسانگی

با افزایش زمان گرسنگی قبل از کشتار راندمان الشهی

داش  .بر اساس معادلاه ی بارآورد شاده (Y=76.78-

گرم به طور معنی داری کاهش یافا (( )P>2/20جادول

 )0.144Xبا افزایش هر سات گرسنگی قبال از کشاتار

 .)2گرساانگی طااوالنی تاار از  8سااات موجااب کاااهش

راندمان الشاهی سارد بارای گلاه (مخلاوط نار و مااده)

راندمان الشاه گارم شاد .ایان روناد در ماورد مارغ هاا

 2/244درصد کاهش یاف (.P>2/2242و .)R =2/82
2

واضحتر از خروسها باود .بارای الشاه سارد کااهش
جدول  -2معادالت تابعيت خطی درصد افت وزن زنده ( )Yپرندگان از ساعات گرسنگی قبل از کشتار ( )Xبه تفکيک جنس و
براي مخلوط دو جنس
معادله ی تابعی خطی

R2

مقدار P

نر

Y=0.52+0.206X

0.945

0.0002

ماده

Y=0.415+0.213X

0.951

0.0002

مخلوط

Y=0.462+0.209X

0.959

0.0001

جنیی

نتایج مطالعهی حاضر به لحااظ تااثیر گرسانگی قبال از

کانترراس-کاستیلو و هعکاران ( )1227گازارد نعودناد

کشتار بر راندمان الشه با یافتههای زودیهف و هعکاران

که  21سات گرسانگی پایش از کشاتار موجاب کااهش

( )1224هعخوانی دارد .ولی بر خوف یافته هاای ناور

معنیدار رانادمان الشاهی گارم و سارد مارغ شاد .ایان

کا و هعکاران ( )1228و باوهر و ناور کاا ()2888

محققان با بررسی تابعیا وزن الشاهی سارد از زماان

مبناای باار تاادم تاااثیر صاارر  28 21 1و  14سااات

گرسنگی قبل از کشتار نشان دادند که با افازایش زماان

گرسنگی قبل از کشاتار بار رانادمان الشاه سارد اسا .

گرسنگی راندمان الشهی سرد به صور خطی کااهش

تاثیر گرسنگی قبل از کشتار بر کاهش وزن زنده ،جمعیت میکروبی و  pHچینه دان ،جذب آب و راندمان الشه در مرغ هاي گوشتی
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می یابد ( .)R2=2/81محققاین ماذکور بخشای از نتاایج

از  8سااات باار کاااهش راناادمان الشااه را در توافااق بااا

کار خود مبنی بر تاثیر دوره های گرسانگی طاوالنی تار

گزارد بنی بو و فار ( )2880دانیتند.

9

الف

Females

Males

8

6
5
4

ا

3

میزان جذب آب الشه (درصد)

7

2
1
0
24

20

16

12

4

8

0

7

ب

y = -0.1564x + 5.5157
R 2 = 0.2297

y = 0.1426x2 - 1.2974x + 7.2271
R 2 = 0.8026

6

4

ab

c

bc

bc

bc

bc

a

24

20

16

12

8

4

0

3
2

میزان جذب آب الشه (درصد)

5

1
0
گرسنگی قبل از کشتار (ساعت)

شکل  -2تاثير طول زمان گرسنگی قبل از کشتار بر مقادير نسبی (درصد) جذب آب در الشه ي مرغ هاي گوشتی نر و ماده
(الف) و مقادير ميانگين براي مخلوط دو جنس (ب)

ميزان جذب آب در الشه

این وجود نتایج حاصل به طور قوی موید ایان موضاوع

بییاری از محققین میزان جاذب آب در الشاه را ناشای

نیی  .یون در  12سات گرسانگی درصاد جاذب آب

از دهیدراسیون مرغ زناده در سااتا گرسانگی قبال از

در الشهی مرغها اندکی بیش از خروسها بود (تصویر1

کشتار دانیته اند (تای لور و هعکاران  .)1221اما برخی

الف) .با در نظر گارفتن دو جان

و بارای مخلاوط داده

اذتان داشته اناد کاه باا افازایش طاول زماان گرسانگی

ها طول دورهی گرسنگی تااثیر معنایداری بار درصاد

میزان جذب آب در الشهی مرغها نیز بیشتر خواهد بود.

جذب آب در الشه داش ( .)P>2/20درصد جذب آب در

یافتههای این مطالعه ینین استنتاجی را نقض مای کناد.

الشه با افزایش طول زمان گرسانگی باه صاور خطای

درصد جذب آب در الشهی مارغ و خاروس در سااتا

تغییر نکرد (تصویر  1ب) .معادال روابا خطای و پلای

مختلف گرسنگی قبل از کشتار تراو معنیداری نداش

نومیال مرتبه ی دوم بار روی نعاودار -1ب نشاان داده

( .)P<2/20بااا افاازایش زمااان گرساانگی بااه باایش از 21

شده اس  .منحنی رابطهی پلینومیال باا  R =2/828باه

نیب جذب آب در الشه خروس بیشتر باود .باا

خوبی نشان می دهد که با افزایش زمان گرسنگی تاا 21

سات

2

13
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شدن زمان گرسنگی افزایش می یابد.

سات درصد جذب آب الشاه کااهش و باا طاوالنی تار
6

6

5.8

5.8

5.6

a

a

5.4

a

a

a

5.4

a

5.2

5.2

4.8

4.8

b

Males
24

20

16

12

4

8

0

4.6

4.4

4.4

4.2

4.2

4

4
24

20

گرسنگی قبل از کشتار (ساعت)

12

16

8

4

pH

5

5

4.6

Females

5.6

0

گرسنگی قبل از کشتار (ساعت)

شکل  -3تاثير طول زمان گرسنگی قبل از کشتار بر  pHمحتويات چينه دان مرغ هاي گوشتی نر و ماده (راست) و
مقادير ميانگين براي مخلوط دو جنس (چپ)

تای لور و هعکاران ( )1221نشان دادند که بارای دوره-

تراو معنیداری نداش ( .)P<2/20زمان گرسنگی قبل

های مختلف گرسنگی قبل از کشتار میزان جاذب آب در

از کشتار تاثیر معنای داری بار  pHمحتویاا ییناهدان

الشه برای جوجههای ماده بار خاوف جوجاههاای نار

داشاا ( :P>2/20تصااویر  .)8میااانگین  pHمحتویااا

تراو معنی داری داش  .مرغها و خروسهایی که قبال

یینهدان در زمان گرسنگی صرر (تیعار شااهد) از 4/71

از کشتار  21سات گرسنگی تحعل نعودناد باه ترتیاب

از 4

و  4/82به ترتیب بارای مارغهاا و خاروسهاا پا

از آن باا

 212( 22/1گاارم) و  88/7( 1/4گاارم) درصااد آب جااذب

سات گرسانگی باه 0/74افازایش یافا  .پا

نعودند .این محققین نتیجه گرفتناد کاه گرسانگی قبال از

افزایش طول دورهی گرسنگی تغییر معنیداری نداشا .

کشتار تاثیر منرای بیشاتری بار مارغهاا در مقاییاه باا

روند تغییرا  pHیینهدان در آزمایش حاضر باا اغلاب

خروسهاا دارد .پاتریاک هاولم و فلتچار ( )2887نشاان

گزاردهای قبلی هام خاوانی دارد .هینتاون و هعکااران

دادند که ارتباط زیادی بین میزان دهیدارته شدن بادن و

( )1222نشان دادند که  pHمععولی محتویا ییناه دان

یا به تبار دیگر میزان کااهش وزن زناده مارغ هنگاام

مرغ  0/0اس

اما با گرسنگی مرغ تا  1/0افازایش مای-

گرسنگی با میزان جذب آب در الشه وجاود نادارد .ایان

یابد .محققین با اتراا نظار ایان تغییارا  pHمحتویاا

محققین میازان افا وزن زناده و باه تباع آن جاذب آب

یینه دان را ینین توجیه نعوده اند؛ در مرغی که به طور

الشه را تابع دمای محی نگهداری مرغ در سااتا قبال

طبیعی تغذیه میشود گوناههاای مختلاف بااکتریهاای

از کشتار دانیتند .در منابع تلعی موجاود در دساترس

الکتوباسایلوس طیاف غالاب فلاور میکروبای ییناه دان

گزارشی یاف نشد که در هعخوانی با یافته های مطالعاه

اس  .این گونهها با تولید اسید الکتیک  pHمحی یینه-

حاضر بیانگر ارتباط غیر خطی بین جذب آب در الشه و

دان را تا حدود  0پایین نگاه مایدارناد .باا مناع مارغ از

طول زمان گرسنگی قبل از کشتار باشد.

مصرف خوراک جععی این باکتریها کاهش و باه تباع

 pHچينه دان

آن  pHیینه دان افزایش مییابد و فرص رشد و تکثیر

میااانگین  pHمحتویااا یینااهدان ماارغ و خااروس در

برای سایر گونههای باکتری فراهم مایشاود (خیاروی

ابتدای دورهی گرسنگی و در ساتا مختلاف گرسانگی

نیا .)1220

تاثیر گرسنگی قبل از کشتار بر کاهش وزن زنده ،جمعیت میکروبی و  pHچینه دان ،جذب آب و راندمان الشه در مرغ هاي گوشتی
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جدول  -3تاثير (ميانگين  ±خطاي معيار) جنسيت و طول زمان گرسنگی قبل از کشتار بر جمعيت باکتري هاي هوازي موجود
در محتويات چينه دان مرغ هاي گوشتی در سن  94روزگی
جععی باکتری های هوازی ( cfuدر میلی لیتر)

گرسنگی قبل از کشتار
(سات )

خروس

مرغ

مخلوط دو جن

2

188/0±822/18a

288/1±282/14a

112/8±248/28b

4

114/8±228/28a

110/4±172/80a

410/2±201/17ab

a

a

ab

287/4±77/08

812/7±222/41

172/2±17/07

21

484/1±280/17a

421/1±288/18a

428/1±228/81ab

a

a

ab

8
21

812/1±211/28

111/4±218/78

488/8±221/28

12

104/7±221/82a

810/7±247/01a

188/2±84/81ab

14

a

a

a

028/4±121/08

821/1±282/42

888/0±12/11

427/8±11/18

2

میانگین کلSE ±

421/8±211/22

872/0±48/44

نتایج آنالیز واریان
2/0782

2/7177

2/4424

زمان گرسنگی
جنیی

-

-

2/1088

زمان گرسنگی × جنیی

-

-

2/8881

2خطای معیار برای میانگین کل
 a-bمیانگین های دارای حروف مشابه در هر ستون اختوف معنی داری ندارند (.)P< 2/20

جمعيت باکتري محتويات چينه دان

جععی میکروبای بارای  21ساات گرسانگی ()cfu 482

میانگین جععی بااکتری در محتویاا ییناهدان مارغ و

ثب شد (جدول .)8

خروس در ابتدای دورهی گرسنگی و در ساتا مختلاف

کوریور و هعکاران ( )2888گازارد نعودناد کاه افازایش

گرسنگی ترااو معنایداری نداشا ( .)P<2/20افازایش

جععی میکروبها در یینهدان در طی دوره گرسنگی باا

طول دورهی گرسنگی قبال از کشاتار از  4تاا  14ساات

دو موضاوع افاازایش تعااداد نااوک زدن ماارغ بااه بیااتر و

تاثیر معنای داری بار جععیا بااکتری ییناهدان نداشا

برداشتن و بلعیدن ذرا آلاوده و افازایش  pHییناه دان

( .)P<2/20بااا ادغااام کااردن دادههااا باارای دو جاان

به دلیل کاهش باکتریهاای تولیاد کننادهی اساید الکتیاک

مقاییهی میانگین جععی باکتری برای زمانهای مختلف

ارتباط دارد .افزایش  pHامکان رشد را بارای بااکتری-

گرسنگی نشان داد که جععی باکتری اولیهی موجاود در

های غیر الکتوباسایل از جعلاه گوناههاای فرصا طلاب

محتویا ییناه دان از  cfu 112در میلای لیتار پا

از 4

سات گرسنگی به  cfu 412در میلی لیتر افازایش یافا .
پ

از آن در تعام ساتا گرسنگی بعدی به طاور معنای

هعچون سالعونوها و انتروباکتریاسه ها فراهم مینعاید.
نکته ی قابل توجه کاهش جععی میکروبی در  12سات
پ

از شروع گرسنگی اس  .در نگااه اول یناین کااهش

دا ری باالتر از جععیا پایاه بااقی ماناد ولای تلای رغام

جععیتی ناشی از خطای آزمایش به نظر می رسد .اماا در

نوسان تراو معنی داری با جععی پایه نداش  .حداکثر

این آزماایش باا کنتارل مجادد کشا نعوناه هاا کااهش
جععی در سات مذکور واقعی و غیر وابیته به خطاای
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آزمایش باود .در هایگ گزارشای اساتدالل جاامعی بارای

گرسنگی قبل از کشتار حتی بارای ماد زماان کوتااه 4

توجیه کاهش جععی باکتری در ساتا  28تا  12بعد از

سات

باه دلیال افازایش  pHمحای ییناه دان موجاب

آغاز گرسنگی ذکر نشاده اسا  .باه نظار مای رساد کاه

فراهم شدن محی مناسب بارای افازایش احتعاال تکثیار

رقاب بین گونهای و یا رسیدن مقدار یا نیاب برخای از

باااکتریهااای پاااتو ن در محاای یینااهدان و در نتیجااه

مواد واسطه متابولیکی موجود در محای ییناهدان مارغ

کاااهش سااوم الشااهی ماارغ ماای شااود .تاااثیر منراای

گرسنه به باالتر از آستانه تحعل برخی گونههای بااکتری

گرسنگی قبل از کشتار به لحاظ اف وزن زنده و کااهش

سریع آنها در ساتا مذکور تامل ایان

راندمان الشه برای مرغها شادیدتر از خاروسهاا اسا .

و در نتیجه مر

کاااهش ناگهااانی و غیاار مترقبااه جععی ا باااکتری هااا در

لذا در صور پرورد گلههای یکنواخ از نظر جنیی

ساتا  28تا  12بعد از شروع گرسنگی باشد .اما اثباا

پرنده مد زمان گرسنگی قبل از کشاتار بارای مارغهاا

این نظر میتلزم آنالیز مواد موجود در محی ییناه دان

باید کعتر باشد.

و طیف باکتریها در محدودهی زمانی ماذکور اسا کاه
در این آزمایش انجام نشد.
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Abstract
This study was carried out to investigate the effects of different preslaughter fasting (PF) periods (0,
4, 8, 12, 16, 20 and 24 h) on live weight loss (LWL), dressed (DCY) and chilled (CCY) carcass
yields, water up take ratio (WU) during chilling, crop pH and crop bacterial population of broiler
chicken. A sample of 98 mixed-sex Ross broilers provided from a commercial broiler breeder flock
at age of 49 days were chosen and randomly allocated to 7 pens; each pen consist of 7 males and 7
females. Prolonged PF significantly decreased the mean live weight of the fasted birds (P<0.05).
When data were pooled for male and female birds, live weight loss was 1.902 per cent in 4-h PF
and increased to 5.387 per cent after 24-h PF. Chilled carcass yields significantly dropped by 2.5
per cent at 20 h of PF compared to the other treatments. Mean carcass WU with a non linear trend
significantly increased for the birds subjected to PF periods either less than 12 or greater than 20 h
(P<0.05). The mean pH value of 4.8 for crop contents in control birds significantly increased to
5.75 by 4-h PF (P<0.05), with no considerable changes afterwards. Bacterial count for crop contents
revealed a significant increase from 250 (basal count for control group) to 420 cfu/ml in 4-h PF. No
significant alteration in bacterial count was observed for prolonged PF periods (P>0.05). The results
from this study recommend that duration of feed removal period for commercial broiler chicken
prior to slaughter must not exceed 12 h. The negative impacts of pre-slaughter fasting in female
broiler chicken were greater than the males.
Keywords: Preslaughter fasting, Broiler chicken, Live weight loss, Carcass yield, Crop

