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 چکیده

 خهو   ههای بر عملكرد، ترکیب الشهه و رراسهن ه  محدوديت غذايي  مختلف اعمالهای اين آزمايش به منظور بررسي روش

 ،روزگهي  41تها   7 سهن  روز اول پرورش به صورت آزاد تغذيه شدند. در 7های گوشتي ان ام شد. پرندگا  در طي جوجه

-بهه  آزمايشهي  تیمهار چههار  واحد آزمايشي توزيع و تحت تأثیر  41 در 803قطعه جوجه خروس گوشتي سويه راس  411

ههر  د. قهرار گررتنه  سهاعت   3غذايي روزانه  ترومیي و محتغذيه آزاد، محدوديت غذايي کمي، محدوديت غذايي کیف صورت

روزگي بهه صهورت آزاد تغذيهه     14تا  41 سن ازبود. تمام پرندگا   پرندهقطعه  6تكرار متشكل از 6تیمار آزمايشي شامل 

 نتهاي  آزمهايش نشها  داد اعمهال محهدوديت     های آزمايش در قالب طرح کامال تصادري ت زيه واريانس شدند. داده شدند.

(. پرنهدگاني کهه تحهت    >00/0P) دار وز  پرندگا  در دوره آغازين نسبت به گروه تغذيه آزاد شدغذايي سبب کاهش معني

دارای ارهزايش وز  و مصهر     داریمعنهي بهه طهور   در پايها  آزمهايش   یر محدوديت غذايي کیفي و کمي قرار گررتنهد  أثت

(. اعمال محدوديت غهذايي کمهي و کیفهي    >00/0P) آزاد بودندهای محرومیت غذايي و تغذيه خوراك کمتری نسبت به گروه

(. کمتهرين مقهدار چربهي حفهره بطنهي      >00/0P) دار وز  ترکیبات الشه در مقايسه با گهروه شهاهد شهد   سبب کاهش معني

 (. غلظهت >00/0P) داری کمتهر از گهروه تغذيهه آزاد بهود    مربوط به پرندگا  گروه محدوديت کمي بود کهه بهه طهور معنهي    

داری بها يكهدي ر نداشهتند. درصهد     های مختلف تفاوت معنهي خو  در گروه(  4Tو  3Tتیروئید ) هایهورمو  گلوبین وهمو

 داری کمتر از گهروه تغذيهه آزاد بهود   دهیدروژناز در گروه محدوديت کیفي به طور معنيهماتوکريت و غلظت آنزيم الکتات

(00/0P<). های محهدوديت غهذايي کمهي و    ساعت در روز نسبت به روش 3 بر اساس نتاي  اين آزمايش محرومیت غذايي

 های گوشتي است.جوجهتری برای بهبود عملكرد تولیدی روزگي روش مناسب 41تا  7کیفي در سن 

 

 محدوديت غذايي، محرومیت غذايي، عملكرد، جوجه گوشتي کلیدی: واژگان
 

 

 مقدمه

از بیست سال پیش، سرعت رشد و ضريب تبديل غذايي 

های گوشتي بهبود چشم یری يارته است. در هجوج

گذشته اين اهدا  با بهبود در تغذيه، ژنتیك، کنترل 

شد. امروزه حتي ها و مديريت عمومي حاصل ميبیماری

 14های گوشتي در های بزرگ ت اری، جوجهدر گله



 3131/ سال4شماره  42هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                                              دستار، شمس شرق و ...       331

گرم با ضريب تبديل غذايي کیلو 4روزگي وزني بیش از 

های نامطلوب به انتخاب دارند. با اين وجود پاسخ 3/4

 مثل ارزايش شیوع اختالالت متابولیكي )آسیت، اختالالت

اده است عارضه مرگ ناگهاني( نیز اتفاق ارت اسكلتي و

های (. يكي از روش4004 )يوردانتا رينكن و لیسو 

مناسب برای کاهش اختالالت متابولیكي، کند کرد  

تلف های مخسرعت رشد اولیه با استفاده از برنامه

-وقتي محدوديت غذايي بیا  مي محدوديت غذايي است.

های مادر، بويژه مادرا  شود بیشتر توجه به سمت مرغ

گردد. زيرا روش محدوديت غذايي گوشتي جلب مي

زياد و جهت  ارزايش وز جهت جلوگیری از خورد  و 

مرغ و تولید تخم برجلوگیری از اثرات منفي چاقي 

گیرد. اما منظور از مي باروری مورد استفاده قرار

های گوشتي عدم دسترسي محدوديت غذايي در جوجه

کاري به مواد مغذی جهت ن هداری و رشد در مرحله 

لیسو  و همكارا  ) باشدخاصي از دوره پرورش مي

های گوشتي جهت . محدوديت غذايي در جوجه(4994

بهبود ضريب تبديل غذايي و کیفیت الشه و همچنین 

-متابولیكي در سنین مختلف اعمال مي کاهش اختالالت

شود. استفاده از محدوديت غذايي در دوره آغازين با 

است و محققین زيادی از  4تكیه بر پديده رشد جبراني

 اين روش جهت بهبود ضريب تبديل غذايي، کاهش چربي

اند استفاده نموده اختالالت متابولیكي ، کاهشالشه

؛ پا  و 4001كارا  ؛ دمیر و هم4008 نیلسن و همكارا )

کاك و و؛ ا4007 ؛ خواجعلي و همكارا 4000همكارا  

(. محدوديت 4009 وول و همكارا ن و 4003 سیوری

غذايي در انتهای دوره نیز جهت کاهش چربي الشه و 

گیرد. برای چربي محوطه بطني مورد استفاده قرار مي

های گوشتي به ( با تغذيه جوجه4993مثال بني و هابي )

روز در هفته  0درصد حد اشتها به مدت  30و 70میزا  

نشا  دادند که بیشترين کاهش چربي در تیمار تغذيه 

درصد حد اشتها در مقايسه با شاهد  70شده به میزا 

ها با باشد. آنها نشا  دادند که اين نوع محدوديتمي

                                                 
1 Compensatory growth 

وجود کاهش وز  بد  نسبت به گروه شاهد، سبب 

چربي محوطه بطني  بهبود ضريب تبديل غذايي و کاهش

های ثیر روشأمطالعات متعددی در مورد ت شوند.مي

 میزا  وقوعمتفاوت محدوديت غذايي بر عملكرد و 

های گوشتي ان ام شده است. اختالالت متابولیكي جوجه

حتیاجات ن هداری )صالح و تغذيه پرندگا  بر اساس ا

(، 4006 ازکا  و همكارا ( و يا رشد )4000 همكارا 

پرندگا  بصورت درصدی از خوراك مصرري تغذيه 

( و 4004 وردانتارينكن و لیسو يگروه تغذيه آزاد )

گرسن ي پرندگا  در طي روزهايي از دوره پرورش يا 

-( معمولي4004 دوزيئر و همكارا محرومیت غذايي )

-ترين روشهای محدوديت غذايي کمي هستند. در برنامه

ا غلظت کم های بهای محدوديت غذايي کیفي از جیره

( و يا 4004 کاماچو ررناندز و همكارا مواد مغذی )

لیسو  و رقیق کرد  جیره با مواد ح یم کننده )

( به منظور کاهش دريارت مواد مغذی 4994 همكارا 

شود. بررسي نتاي  اين گزارشات پرنده استفاده مي

های محدوديت غذايي بر ثیر برنامهأدهد که تنشا  مي

ی مربوط به اختالالت متابولیكي هاعملكرد و شاخص

رسد که اين تناقص بست ي باشد. بنظر ميمتناقص مي

به نوع، شدت و مدت زما  محدوديت غذايي دارد. از 

آزمايش حاضر به منظور مقايسه سه روش  رواين

محدوديت غذايي کمي، کیفي و محرومیت غذايي روزانه 

بر عملكرد، کیفیت  روزگي 41تا  7در سن  ساعت 3

های گوشتي ان ام جوجهخو  های الشه و رراسن ه

  شد.

 

 هامواد و روش

جوجهه خهروس   قطعهه   411 اين آزمايش بها اسهتفاده از  

گله مرغ سن  .ان ام شد 803گوشتي سويه ت اری راس 

و وز  اولیهه  هفتهه   17مادر به هن هام تولیهد تخهم مهرغ     

سیسهتم  گرم بهود. شهرايپ پهرورش )دمها،      10ها جوجه

در کل دوره آزمهايش   ساير عوامل پرورش(روشنايي و 

راهنمهای پهرورش   مقادير توصیه شهده درترچهه   مطابق 
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 7. تمههام پرنههدگا  تهها (4009) گرديههد راس ان ههام سههويه

کن اله سويا تغذيه شدند.  -ذرتبر پايه روزگي با جیره 

جههت تخلیهه    قبهل از تهوزين   روزگي پرندگا  7در پايا  

گیری دقت در اندازهو ارزايش محتويات دست اه گوارش 

سهاعت گرسهنه    44در طهي شهب بهرای مهدت     وز  بد  

گهروه آزمايشهي    1بهه  ن هداشته شدند. سپس پرنهدگا   

واحد آزمايشي توزيع  41بصورت تصادري در تقسیم و 

ای کهه میهان ین وز  اولیهه تمهام تیمارهها      شدند به گونه

گهروه اول بهه عنهوا     ود. مشابه به گرم(  449/0±7/449)

کن الهه   -ذرت یبهر پايهه  ی غهذايي  د با جیهره تیمار شاه

سويا تغذيه و همواره دسترسي آزاد به خوراك داشهتند.  

گروه دوم به عنوا  تیمار محرومیهت غهذايي مشهابه بها     

سويا تغذيهه  کن اله  -ذرت یبر پايه یگروه اول با جیره

 3روزگهي روزانهه بهه مهدت      41تها   7شدند، اما در سهن  

دند. گهروه سهوم بهه عنهوا      داشته شه ساعت گرسنه ن ه

مشهابه بها گهروه اول بها      ،تیمار محهدوديت غهذايي کمهي   

در سهن  و سويا تغذيه شدند-ذرت ی غذايي بر پايهجیره

روزگي براساس احتیاجات ن هداری روزانهه بهه    41تا  7

گرم در روز بهه ازای ههر پرنهده تغذيهه شهدند       40مقدار 

ا  (. گههروه چهههارم بههه عنههو4990 پالونیههك و هههورويتز)

روزگهي بها    41تا  7تیمار محدوديت غذايي کیفي در سن 

و به صورت آزاد تغذيهه  با پوسته برن  جیره رقیق شده 

روزگهي، در سهاير روزههای     41تها   7به استثنای شدند. 

خهوراك بصهورت    های آزمايشهي در تمام گروه پرورش

ی دوره. در طههي گررههتآزاد در اختیههار پرنههدگا  قههرار  

نیز آب وی بستر پرورش يارتند و پرندگا  بر رآزمايش 

 قرار داشت.   آنهابصورت آزاد در اختیار 

ابتهدا مقهادير کهاري از مهواد      غذايي برای تهیه جیره های

بهها  هههای غههذاييجیههره خههوراکي خريههداری شههد. سههپس

توسههپ  توصههیه شههدهر مههواد مغههذی يدااسههتفاده از مقهه

(4991 )4NRC تها   4های آغهازين ) برای هر يك از دوره

و بها اسهتفاده از   روزگي(  14تا  44وزگي( و رشد )ر 44

                                                 
1  National Research Council 

تهیهه شهد. بهرای تهیهه      4UFFDAبرنامه جیره نويسهي  

ی محهدوديت غهذايي کیفهي، جیهره     ی غهذايي گهروه  جیره

با پوسته برن  رقیق شد. برای اين منظور مقهدار   آغازين

درصههد از مههواد خههوراکي انههرژی زا شههامل ذرت،     00

رن  جهاي زين شهد.   کن اله سويا و روغهن بها پوسهته به    

گهزارش   4در جهدول  آزمايشهي  های غذايي ترکیب جیره

 شده است. 

روزگهي ان هام شهد.     80 سهن  گیری از پرندگا  درخو 

مقدار  هر واحد آزمايشيی پرنده 1تعداد  ين منظور ازبد

های آزمايشي حاوی داخل لوله وگررته  لیتر خو میلي 1

هماتوکريهت بها    مقهدار . هپارين تخلیه شد انعقادماده ضد

، های میكروهماتوکريت سهانتريفوژ شهده  استفاده از لوله

غلظهههت هموگلهههوبین بههها اسهههتفاده از روش سهههیانومت 

رعالیهت آنهزيم   ، (4991ريتشهي و همكهارا    هموگلوبین )

کامب مكالکتات دهیدورژناز از طريق اسپكتورتومتريك )

بهها  4Tو  3Tهههای هورمههو غلظههت و ( 4976و همكههارا  

رنهههد  و ) ز کیهههت و روش راديوايمنواسهههياسهههتفاده ا

روزگي پس  14در سن  .گیری شد( اندازه4991همكارا  

 دو پرنههده از هههر واحههد آزمايشههي از کشههتار و پرکنههي 

و  های مختلف بهد  شهامل الشهه قابهل طهبخ، را      قسمت

 ساق، سینه و چربهي حفهره بطنهي جهدا و تهوزين شهدند      

 (.4000 )پتك 

تصههادري بهها  ح کههامأهههای آزمههايش در قالههب طههر داده

و ت زيهه واريهانس    SAS (4991)استفاده از نهرم ارهزار   

 ها با استفاده از آزمو  دانكهن در سهطح  مقايسه میان ین

 درصد ان ام شد. 0احتمال اشتباه 
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 آزمایشی غذایی های ترکیب جیره -1جدول 

)درصد  مواد خوراکي

 هوا خشك(

 4-44) دوره آغازين

 روزگي(

 دوره رشد 

(14-44 

 (روزگي

ههههای گهههروه 

، تغذيههههه آزاد

محرومیهههههت 

و  غهههههههذايي 

محهههههدوديت  

 غذايي کمي

گهههههههههههروه 

محهههههدوديت 

 غذايي کیفي

-تمههام گههروه

ههههههههههههای 

 آزمايشي

 63/09 34/46 68/08 ذرت

 19/84 84/49 61/83 کن اله سويا

 14/1 39/4 79/8 سويا روغن

 ---- 08/13 ---- پوسته برن 

 41/4 49/4 49/4 کربنات کلسیم

 09/4 17/4 17/4 کلسیم رسفات دی

 10/0 11/0 11/0 طعام نمك

 40/0 40/0 40/0 4ويتامیني مواد مكمل

 40/0 40/0 40/0 4معدنيمواد مكمل 

 40/0 46/0 46/0 متیونین -ال -دی

 00/0 00/0 00/0 سالینومايسین

 E 08/0 08/0 08/0ويتامین 

    :)بر حسب درصد( محاسبه شده ترکیب شیمیايي

رژی قابهههههههل انههههههه

 (Kcal/Kgمتابولسیم)

8000 4000 8400 

 41/49 73/40 06/44 پروتئین خام  

 09/8 90/16 39/8 ریبر خام  

 90/6 01/1 41/6 چربي خام

 34/0 33/0 91/0 کلسیم

 81/0 80/0 14/0 رسفر قابل دسترس  

 47/0 40/0 49/0 سديم

 08/4 09/0 43/4 لیزين

 14/0 88/0 13/0 متیونین

 78/0 00/0 38/0 ن+ سیستئین  متیونی

 المللي بین واحد 8000000: دارای مواد ويتامیني مكملهر کیلوگرم -4

 المللي بین واحد D3، 9000 ويتامین المللي بین واحد A، 4000000 ويتامین

 ،B1 ويتامین گرم میلي K3، 900 ويتامین گرم میلي E، 4000 ويتامین

 میلي B3، 40000 ويتامین گرم میلي B2، 0000 ويتامین گرم میلي 8800

 ،B9 ويتامین گرم میلي B6، 000 ويتامین گرم میلي B5، 400 ويتامین گرم

 گرم میلي 000 کولین، گرم میلي B12، 400000 ويتامین گرم میلي 0/7

 .بیوتین

 من نز، گرم میلي  00000: دارایمعدني  مواد هر کیلو گرم از مكمل-4

 000 مس، گرم میلي 0000 روی، گرم يمیل 00000 آهن، گرم میلي 40000

 .سلنیوم گرم میلي 400 د،ي گرم میلي

 

 نتایج و بحث

های گوشهتي  تأثیر تیمارهای آزمايشي بر عملكرد جوجه

نشا  داده شده است. بررسي ارهزايش وز    4در جدول 

روزگهي( نشها  داد پرنهدگاني     44تا  4در دوره آغازين )

 داریمعنهي طور بهکه تحت تأثیر محدوديت غذايي بودند 

 دارای سههرعت رشههد کمتههر از گههروه تغذيههه آزاد بودنههد 

(00/0P<( درطهههي دوره رشهههد .)14تههها  44  )روزگهههي

پرندگاني که تحت تأثیر محدوديت غهذايي کمهي و کیفهي    

دارای سرعت رشد کمتری نسبت بهه گهروه    قرار گررتند

تها   7(. در کل دوره پهرورش ) >00/0P) تغذيه آزاد بودند

اعمال محدوديت غذايي کمهي و کیفهي سهبب    روزگي(  14

رشد پرندگا  نسبت به گروه تغذيه آزاد  دارمعني کاهش

 نتهاي  مطالعهه  (. >00/0Pو گروه محرومیت غذايي شد )

ههای محهدوديت   وز  گهروه  ارزايش که داد نشا  حاضر

آغههازين کمتههر از گههروه   غههذايي کمههي وکیفههي در دوره 

  بیها  کهرد کهه    تهوا محرومیت غذايي بود. بنابراين مهي 

محهدوديت غهذايي   ههای  شدت محدوديت غذايي در گروه

کمي و کیفي بیشتر از گهروه محرومیهت غهذايي بهوده و     

 محهدوديت  تحهت  گوشتي هایجوجه باعث شده است تا

 رسند. ايهن ب شاهد گروه وز  ارزايشبه  ديرتر شديدتر،

 ؛ پهالو وهمكهارا   4990و و همكهارا   يتحقیقات ) با نتاي 

 ؛ صهالح و همكهارا   4999 و همكارا  گاور ؛ مك 4990

ههای  گهروه  بد  وز  کاهش ( مطابقت دارد. میزا 4000

 توانهد بهه دلیهل   مهي در دوره آغهازين   محدوديت غهذايي 

بهد    وز  . ارهزايش باشهد هها  آ خوراك  مصر  کاهش

 از ررع محهدوديت  پس غذايي محدوديت تحت هایگروه

رزايش يارت ا دسترسي آزاد پرندگا  به خوراك و غذايي

تا اينكه به ارزايش وز  بدني گروه شاهد نزديهك شهدند.   

روزگههي(  7-14در عههین حههال در کههل دوره آزمههايش )  

ارزايش وز  بهرای تیمارههای محهدوديت کمهي و کیفهي      

های دي هر بهود و در نتی هه باعهث کهاهش      کمتر از گروه

ها گرديد که نشان ر کامهل  وز  بدني در اين گروهبیشتر 

باشهد. بهرخال    ها مهي راني در اين گروهنشد  رشد جب

پرنههدگا  گههروه ، هههای محههدوديت کمههي و کیفههي گههروه
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محرومیت غذايي توانستند به رشد جبراني کامل برسند. 

 های زوبیرحاضر گفته تحقیق در جبراني مشاهده رشد

کهه بیها    را  (4990) (، پهالو و همكهارا   4991لیسو  ) و

شهد امكها  رشهد    داشتند اگر محدوديت غذايي شهديد نبا 

 کند.تأيید مي را داشت خواهد وجودجبراني 

های بررسي مصر  خوراك پرندگا  در طي دوره

مختلف پرورش نشا  داد که اعمال محدوديت غذايي 

روزگي سبب  14تا  7روزگي و  44تا  7کمي و کیفي در 

های مصر  خوراك نسبت به گروه دارمعني کاهش

تا  44(. در>00/0P) تغذيه آزاد و محرومیت غذايي شد

روزگي رقپ اعمال محدوديت غذايي کیفي سبب  14

مصر  خوراك نسبت به گروه تغذيه  دارمعني کاهش

که با  دادنشا   آزمايش نتاي  (.>00/0P) آزاد شد

ارزايش شدت محدوديت، مصر  خوراك کاهش يارت و 

کمي و کیفي  غذاييمحدوديت های تحت گروه پرندگا 

وراك خود را برای جبرا  کاهش نتوانستند مصر  خ

وز  از دست ررته در طول دوره محدوديت ارزايش 

دهند. در گروه محرومیت غذايي به علت شدت کم 

غذايي، مصر   محرومیتاز دوره  پسمحدوديت 

ارت. يخوراك برای جبرا  وز  از دست ررته ارزايش 

های محدوديت داده کاهش مصر  خوراك در جوجه

باشد. ه علت کم بود  وز  بد  ميشده به روش کمي، ب

( آزمايشي برای بررسي اثر 4933پالونیك و هورويتز )

 های گوشتي نر به محدوديت غذاييسن بر پاسخ جوجه

در اين غذايي ان ام دادند. زما  شروع محدوديت  کمي

روزگي بود. آنها مشاهده کردند که  7و  0، 8آزمايش 

شده در  های محدوديت دادهمصر  خوراك در جوجه

داری کاهش يارت. در کل دوره سنین مختلف بطور معني

آزمايش اعمال محدوديت غذايي کمي و کیفي باعث 

کاهش مصر  خوراك نسبت به گروه شاهد شد که با 

و همچنین  ( 4004وردانتا رينكلن و لیسو  )ينتاي  

-( مطابقت ولي متناقض با يارته4000صالح و همكارا  )

های جوجه باشد.( مي4006  )های ازکا  و همكارا

گوشتي که در گروه محدوديت غذايي کیفي بودند در 

روزگي با جیره غذايي که با پوسته برن   41تا  7سن 

سازی سبب شد تا رقیق شده بود تغذيه شدند. اين رقیق

درصد  00مقدار انرژی قابل متابولیسم جیره غذايي 

خوراك کاهش يابد. در اين وضعیت به دلیل ح یم شد  

 م دست اه گوارش مصر  خوراك حو محدوديت 

کاهش و به تبع آ  ارزايش وز  پرندگا  نیز کاهش 

 (.4937يارت )ا  آر سي 

بررسههي ضههريب تبههديل غههذايي نشهها  داد کههه در دوره  

روزگي( گهروه محهدوديت کمهي دارای     44تا  7آغازين )

هها  ضريب تبديل غذايي کمتری در مقايسه با ساير گروه

روزگهههي( گهههروه  14تههها  44در دوره رشهههد )بودنهههد. 

محرومیههت غههذايي داری کمتههرين مقههدار ضههريب تبههديل 

دار ها تفهاوت معنهي  غذايي بودند که نسبت به ساير گروه

 14تههها  7(. در کهههل دوره پهههرورش )>00/0Pداشهههت )

روزگي( بیشترين مقدار ضريب تبديل غذايي مربهوط بهه   

با گهروه   گروه محدوديت غذايي کیفي بود که اختال  آ 

(. پهايین  >00/0Pباشهد ) دار مهي محرومیت غهذايي معنهي  

ل غهذايي در تیمهار محرومیهت غهذايي     يبود  ضريب تبد

-وجود پديده رشد جبراني را در اين پرندگا  نشا  مهي 

دهد. پس از اتمام دوره محدوديت غذايي و شروع تغذيهه  

آزاد، مقدار خهوراك مصهرري در ايهن پرنهدگا  ارهزايش      

از طر  دي ر با ارزايش هورمهو  رشهد در   ابد ولي يمي

اين پرندگا ، رشد ناگهاني بعد از اتمام دوره محهدوديت  

(. ارهزايش ايهن   4990 پیوندد )پالو وهمكهارا  ه وقوع ميب

هورمو  به داليل وجود مراکز تنظیم کننهده خودکهار در   

باشد. ايهن رشهد   يبد  حیوا  برای جبرا  کاهش رشد م

حالت عادی بیشتر بهوده و   نسبت به خوراك مصرري در

باعث بهبود ضريب تبديل غذايي مي شهود. در کهل دوره   

روزگي( ضريب تبهديل غهذايي در بهین     14تا  7پرورش )

تیمارهای شاهد و محهدوديت داده شهده دارای اخهتال     

داری نبههود، کههه بهها مشههاهدات شههیدلر و بههوهمن  معنههي

تها  (، يوردان4000(، پتك )4990(، آکار و همكارا  )4998)

( 4006ا  )( و ازکهها  و همكههار4004ريههنكن و لیسههو  )

 مطابقت دارد.
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ثیر تیمارهای آزمايشهي بهر ترکیهب و رانهدما  الشهه      أت

گهزارش شهده اسههت.    8ههای گوشهتي در جهدول    جوجهه 

 اعمال محدوديت غذايي بصورت محرومیت غهذايي و يها  

کمي و کیفي سبب کاهش وز  الشه قابل طبخ  محدوديت

(. وز  >00/0Pآنها در مقايسه با گروه تغذيه آزاد شهد ) 

غهذايي  های محدوديت سینه و را  بعالوه ساق در گروه

(. >00/0Pکمي و کیفي کمتهر از گهروه تغذيهه آزاد بهود )    

کمتههرين مقههدار چربههي حفههره بطنههي مربههوط بههه گههروه  

محدوديت غذايي کمي بود که تفاوت آ  بها گهروه تغذيهه    

 با حاضر تحقیق (. نتاي >00/0Pباشد )دار ميآزاد معني

دارد ولههي  ( مطابقههت4000همكههارا  ) و نتههاي  صههالح

شد. کاهش باي( م4006همكارا  ) برخال  نتاي  ازکا  و

ممكن غذايي در وز  اجزای الشه در پرندگا  محدوديت 

کهاهش مصهر  خهوراك و بهه تبهع آ       اسهت در نتی هه   

اسیدآمینه کمتر باشد )يوردانتا ريهنكن  و  مصر  انرژی

 (.4004و لیسو  

به علت رشد جبراني تها حهدودی   گروه محرومیت غذايي 

توانسته وز  سینه و را  بعالوه ساق مشابهي با گهروه  

در  غهذايي  محهدوديت  تغذيهه آزاد داشهته باشهد. اجهرای    

 شهود مهي  رشد کاهش باعث که اين وجود با رشد اوايل

رشهد   تنظهیم  بها  پرنهده  آنهاتومیكي  رشهد  سیسهتم  ولهي 

 مختلهف  ههای انهدام  همهاهن ي  باعث مختلف، هایقسمت

. ايهن نتهاي    (4990يو و همكهارا   ) شودمي هم به نسبت

غهذايي بهه روش محرومیهت     دهد که محدوديتنشا  مي

 ههای قسهمت  رشهد  تنظهیم  در اختالل غذايي باعث اي اد

شود. وقتي پرندگا  قادر بهه جبهرا  در   نمي بد  مختلف

رشد به دنبال يهك دوره محهدوديت غهذايي )تغذيهه کهم(      

ی خصوصهیات الشهه کهه از    باشند، پس اثهر کمتهری رو  

لحههاا اقتصههادی اهمیههت دارنههد، خواهنههد داشههت. اگههر   

به وز  بدني بازار نرسهیدند نشها    مطابق سن پرندگا  

دهنده آ  است که ايهن پرنهدگا  گوشهت نسهبتا کمتهری      

 چربهي  کهه  آن ا از(. 4004خواهند داشت )لي و لیسو ، 

 عوامل ثیرأتتحت شكمي محوطه چربي خصوصبه بد 

 و دمها  جهنس،  ،ی غهذايي جیهره  سهويه،  قبیهل  زا زيهادی 

 ههای برنامهه  ثیرأته  مورد در دارد، قرار پرورش سیستم

 شكمي محوطه چربي مقدار بر غذايي محدوديت مختلف

گاور  و همكارا  مك است. شده ارائه مختلفي گزارشات

 محدوديت اثر در را شكمي محوطه چربي کاهش (4999)

مهده در ايهن تحقیهق    دادند که بها نتهاي  بدسهت آ    گزارش

محققها    از بعضهي دي هر   وجهود  ايهن  مطابقهت دارد. بها  

( 4009 نوول  و همكهارا   و 4007خواجعلي و همكارا  )

 نكردند. مشاهده را شكمي محوطه چربي کاهش

های خوني تأثیر تیمارهای آزمايشي بر غلظت رراسن ه 

گزارش شده است.  1های گوشتي در جدول جوجه

تأثیری بر غلظت هموگلوبین و های آزمايشي تیمار

نداشت. کمترين مقدار  4Tو  3Tهای هورمو 

دهیدروژناز مربوط به هماتوکريت و غلظت آنزيم الکتات

گروه محدوديت غذايي کیفي بود که تفاوت آ  با گروه 

سرعت رشد،  (.>00/0Pباشد )دار ميتغذيه آزاد معني

کاهش ضريب تبديل غذايي، مصر  دا  پلت شده، 

تیمارهای 

 آزمايشي

 ضريب تبديل غذايي مصر  خوراك )گرم( ارزايش وز  )گرم(

 44تا  7

 روزگي

 14تا  44

 روزگي

  14تا  7

 روزگي

 44تا  7

 گيروز

  14تا  44

 روزگي

 14تا  7

 روزگي 

  44تا  7

 روزگي

 14تا  44

 روزگي

  14تا  7

 روزگي

 a 606 3/10±a 4004  0/17±a 4707  6/3±a 4046  4/99±a 8634  6/94±a 1703  01/0±b 03/4  01/0±a 34/4 08/0±ab 70/4±1/48 تغذيه آزاد

 b 964  3/81±ab 4049  0/14±a 3460  7/49a 4000  8/407±ab 8106  1/430±a 1164  00/0±b  64/4  10/0±b 74/4  08/0±b 69/4±6/41 4محرومیت غذايي

 c 166  4/48±bc 4909  0/74±b 4147 4/41±b 676  1/80±ab 8197  6/00±b 1147  80/0±c 16/4 04/0±ab79/4  04/0±ab 78/4±4/6 محدوديت کمي

 d 914  6/44±c 8494  3/41±b 8144 0/9±b748 7/14±b 8180  9/18±b 1413 08/0±a 74/4 04/0±ab79/4 04/0±a 73/4±7/6 محدوديت کیفي
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به ويژه اگر منبع ) ی غذاييايش مقدار انرژی جیرهارز

هیپرتیروئیديسم )ارزايش  و (انرژی آ  چربي باشد

رعالیت تیروئید( از جمله مواردی هستند که باعث 

شوند. در بعضي از ارزايش رشار خو  ريوی مي

جاندارا  مانند پستاندارا  و پرندگا ، در پي اي اد 

كي مختلفي برای های ریزيولوژيهیپوکسي مكانیسم

شوند که يكي از مهمترين جبرا  کمبود اکسیژ  رعال مي

-های جبراني، ترشح هورمونهای کاتكولاين مكانیسم

 .کلیه و انتهای اعصاب سمپاتیك استآمین از غده روق 

های آلفا آدرينرژيك ها با اثر بر گیرندهاين هورمو 

های عضالت صا  جدار عروق موجود در سطح سلول

شوند. انقباض اين ، سبب انقباض آ  عروق ميريوی

های بارتي برای اي اد عارضه عروق، شروع آسیب

ارزايش رشار خو  ريوی است. انقباض عروق باعث 

شود که خو  در آ  ناحیه به مدت بیشتری در بستر مي

ها و در م اورت م اری مويین هوايي باقي مويرگ

یژ  و تبادالت جايي اکسبماند تا ررصت کاري برای جابه

گازی وجود داشته باشد. از سوی دي ر ادامه روند 

ها، موجب تحريك کلیه برای ترشح هیپوکسي در جوجه

شود. تأثیر اريتروپوئتین بر مغز اريتروپوئتین مي

سازی و تولید استخوا ، موجب ارزايش رعالیت خو 

(. ارزايش 4998شود )جولیا  های قرمز جوا  گلبول

سايتمي و ارزايش های قرمز که با پليتعداد گلبول

شود، در واقع مكانیسم جبراني هماتوکريت مشخص مي

دي ری است، که به منظور ارزايش ظرریت حمل اکسیژ  

پیوندد. در نتی ه اعمال محدوديت در خو  به وقوع مي

شود که سرعت رشد، نیاز به اکسژ  و غذايي باعث مي

نتاي  بدست آمده در مقدار هماتوکريت کاهش يابد که با 

دهیدروژناز باعث آنزيم الکتاتاين تحقیق مطابقت دارد. 

رود شود. بنابراين انتظار ميتبديل پیروات به الکتات مي

با ارزايش غلظت گلوکز خو  مقدار الکتات نیز ارزايش 

نیز ( 4001يابد. اين موضوع توسپ دمیر و همكارا  )

-الکتاتزيم ارزايش غلظت آنها . آ گزارش شده است

را همزما  با ارزايش غلظت گلوکز خو  در  دهیدروژناز

درصد حد گروه تغذيه آزاد  40گروه محدوديت غذايي 

 مشاهده کردند.
 

 1های گوشتیبر وزن و راندمان الشه جوجهنوع اعمال محدودیت غذایی ثیر أت -3جدول 

تیمارهای 

 آزمايشي

 نيچربي حفره بط را  و ساق سینه الشه قابل طبخ

 درصد گرم درصد گرم  درصد گرم  درصد گرم

 a4389  86/0±ab4/68 7/46±a3/647 10/0±1/44 7/44±a8/067 46/0±b6/49 1/1±ab9/06 40/0±b37/4±7/88 تغذيه آزاد

 b4769  00/0±a31/68 0/41±a8/037 80/0±0/44  4/4±a3/064 40/0±a1/40  9/8±a8/64 04/0±a49/4±6/44 4محرومیت غذايي

 c4641 08/0±ab39/64  0/3±b4/016 48/0±8/44  4/7±b3/043 07/0±a0/40  6/4±c4/17  6/0±b36/4±1/43 دوديت کميمح

 d4019  41/0±b01/64  9/3±b9/040 40/0±01/40  9/0± 1/048 49/0±a6/40 3/4±bc6/00 07/0±ab08/4±4/40 محدوديت کیفي

 خطای معیار میان ین. ±درصد دارای اختال  آماری معني دار هستند. میان ین  0 با حرو  متفاوت در سطح آماری اعداد هر ستو در  -4

 داشته شدند.ساعت گرسنه ن ه 3روزگي روزانه به مدت  41تا  7اين پرندگا  در سن  -4
 

 1های گوشتیجوجه خونهای بر فراسنجهاعمال محدودیت غذایی ثیر أت -4جدول         

 تیمارهای آزمایشی
T3 

(ng/ml) 

T4 

(ng/ml) 

 هموگلوبین

(mg) 

 هماتوکريت

)%( 

 الکتات دهیدروژناز

(IU/L) 

 a03/80 19/16±a 3/714±038/0  80/9±100/0  00/8±671/0 86/4±048/0 تغذيه آزاد

 a90/88  19/81±b0/098±607/0  08/9±409/0  40/8±447/0  44/4±003/0  4محرومیت غذايي

 a63/88  04/88±ab 6/684±869/0  61/9±413/0  84/8±001/0  18/4±040/0 محدوديت کمي

 b31/84  91/84±b3/079±141/0  00/9±460/0  10/8±168/0  01/4±009/0  محدوديت کیفي

 خطای معیار میان ین. ±درصد دارای اختال  آماری معني دار هستند. میان ین  0با حرو  متفاوت در سطح آماری  اعداد هر ستو در  -4

داشته شدند.ساعت گرسنه ن ه 3روزگي روزانه به مدت  41تا  7در سن اين پرندگا   -4



 3131/ سال4شماره  42هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                                              دستار، شمس شرق و ...       331

 گیرینتیجه

ههای گوشهتي در   اساس نتاي  اين آزمايش اگر جوجهه بر

تأثیر محدوديت غذايي کیفهي و  روزگي تحت 41تا  7سن 

روزگهي دارای وز  بهد  و    14کمي قرار گیرند در سهن  

 گههروه باشههند. پرنههدگا خههوراك مصههرري کمتههری مههي 

محدوديت غذايي دارای وز  چربي الشه کمتری بودنهد،  

داری در اما براساس درصدی از وز  بد  تفاوت معنهي 

های مختلف مشهاهده نشهد. محهدوديت غهذايي     بین گروه

دهیهدروژناز و  کیفي سبب کاهش رعالیت آنهزيم الکتهات   

رسههد بنههابراين بنظههر مههي  درصههد هماتوکريههت شههد.   

تها   7سهاعت در سهن    3مدت محرومیت غذايي روزانه به

و ترکیب الشهه  تأثیر منفي بر وز  بد   بدو  روزگي 41

 باشد.تری ميروش مناسب پرندگا 
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Abstract 

This experiment was conducted to evaluate the effect of different methods of feed restriction on the 

performance, carcass traits and blood parameters of broiler chickens. Birds fed a standard diet as ad 

libitum for the first week after post hatch. One hundred and forty four Ross male broiler chicks were 

distributed in 24 experimental unite and subjected to one of the four experimental groups from 7 to 

14 days of age following quantitative feed restriction, qualitative feed restriction, feed removal 

daily for 8 hours and ad-libitum schedules. Six replicates of 6 birds were allocated to each group. 

All birds had free excess to feed after feed restriction period. Data analyzed in a completely 

randomized design. Results showed that birds were subjected to feed restriction had significantly 

lower body weight than ad libitum group at 14d (P<0.05). Final body weight gain and feed intake 

were significantly lower in quantitative feed restriction and qualitative feed restriction groups than 

feed removal and ad libitum groups (p<0.05). Birds were subjected to quantitative feed restriction 

and qualitative feed restriction had lower carcass traits than ad libitum group (P<0.05). The lowest 

abdominal fat percent was found in quantitative feed restriction group which was significantly 

lower than ad libitum group (P<0.05). The Hemoglobin and thyroid hormone (T3 and T4) 

concentrations did not differ between the experimental groups. Birds were subjected to qualitative 

feed restriction had significantly lower hematocrit value and Lactate dehydrogenized enzyme 

activity than birds feed ad libitum. Based on the results of this experiment, feed removal daily for 8 

hours from 7 to 14 days of age is the better method than quantitative and qualitative feed restriction 

for improving broilers performance. 
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