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چکيده
این آزمایش به منظور بررسي تأثير سطوح مختلف محدودیت غذایي تحت شرایط تنش گرمایي بر عملكرد و دماي بدن
جوجههاي گوشتي انجام پذیرفت و از  042قطعه جوجه خروس گوشتي یک روزه از سویه تجاري راس در قالب یک طرح
کامال تصادفي استفاده شد .جوجه ها  4ساعت از روز تا  02روزگي ،تحت تنش گرمایي )(53 ± 0

قرار

ميگرفتند .تيمارها شامل سطوح مختلف محدودیت غذایي ( 72،02و 02درصد خوراک گروه شاهد) از  7تا  24روزگي و
سطوح 02و  02درصد خوراک گروه شاهد از  7تا  02روزگي بودند .در  40روزگي سطح مصرف خوراک ،وزن بدن و
ضریب تبدیل بين تيمارهاي مختلف با گروه شاهد هيچ اختالف معنيداري را نشان ندادند ،اما در فاصله  7تا  02روزگي
مصرف خوراک و وزن بدن براي جوجههاي تحت محدودیت غذایي به طور معنيداري کمتر( )P>2/22از گروه شاهد
بودند ،همچنين ضریب تبدیل در تيمارهایي که محدودیت غذایي آنها تا  02روزگي ادامه داشت کمتر از گروه شاهد بود
( .)P>2/22وزن دوازدهه جوجه هاي تحت محدودیت 02درصد خوراک شاهد تا 02روزگي ،کمتر از بقيه گروهها بود
( .) P>2/23سطوح مختلف محدودیت غذایي در شرایط تنش گرمایي ،تأثيري بر درصد خاکستر و طول استخوان درشت
ني نداشتند .در مقایسه قبل و هنگام تنش ،سطح گلوکز و اسيداوریک خون جوجهها به طور معنيداري ( )P>2/22قبل از
تنش بيشتر از هنگام تنش بود .درحاليكه سطح تريگليسرید ( )P>2/22و  ، )P>2/23( HDLدر هنگام تنش مقدار آنها به
طور معنيداري افزایش یافت .در مقایسه دماي کلوآک قبل و هنگام تنش در  24روزگي ،گروه شاهد بعد از اعمال تنش
گرمایي بيشترین دماي کلوآک را نشان داد ( .)P>2/22در حالي که در  02روزگي،در تيمارهایي که از  24روزگي به بعد
اعمال محدودیت غذایي آنها برداشته شده بود ،بيشترین دماي کلوآک مشاهده شد ( .)P>2/22به طور کلي از این تحقيق
مي توان نتيجه گرفت اعمال محدودیت غذایي در شرایط تنش گرمایي عالوه بر اثرات مفيد خود به دليل رشد جبراني
جوجهها ،باعث کاهش هزینه خوراک و تا حدودي تعدیل آثار سوء تنش حرارتي نيز ميشود.
واژههاي کليدي :محدودیت غذایي ،تنش گرمایي ،جوجه گوشتي ،عملكرد
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Abstract
An experiment was conducted to investigate the effects of different levels of feed restriction on
performance and body temperature of broiler chickens under heat stress condition. A total number
of 240 cockerels from Ross 308 commercial strain were used as a completely randomized design.
Chickens were kept under heat stress condition (35±2 °C) for 4 hours a day from 7 to 21 days of
age. Treatments were different levels of feed restriction (70, 80 and 90 percent of control bird) from
7 to 14 days of age and (80 and 90 percent of control bird) from 7 to 21 days of age. At 42 days of
age no differences were found between treatments for feed intake, body weight gain and feed
conversion rate but for 7 to 21 days of age feed intake and body weight gain were significantly
lower in feed restricted birds, also in feed restricted birds till 21 days of age feed conversion was
lower than control birds. Duodenum weight in birds under 80 percent feed restriction till 21 days of
age was the lowest. Different levels of feed restriction under heat stress condition didn’t have any
effect on length and ash percent of tibia. In comparison before and during heat stress uric acid and
glucose levels were lower after heatstress. Whereas triglyceride and HDL were increased during
heat stress. At 14 days of age, control group was shown the highest rectal temperature after
exposure to heat stress. But during heat stress at 21 days of age the highestrectal temperature was
observed in feed restriction birds till 14 days of age. Finally we concluded that feed restriction
under heat stress conditions moreover its useful effects due to chicken’s compensatory growth, also
causes a decrease in feed cost and almost adjustment of harmful impacts of heat stress.
Keywords: Broiler chicken, Feed restriction, Heat stress, Performance
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مقدمه

 محدودیت.بهبود ضریب تبدیل به کار برده ميشود

به محروم کردن پرندگان به ویژه جوجههاي گوشتي با

غذایي زود هنگام در جوجههاي گوشتي براي تحریک

رشد سریع از دسترسي کامل به مواد مغذي مورد نياز

رسيدن به رشد و راندمان استفاده از خوراک به کار

 محدودیت غذایي گفته ميشود که به دو،رشد طبيعي

 در حالي که پاسخ به محدودیت غذایي،برده شده است

دسته محدودیت غذایي کمي و کيفي طبقه بندي شده

.به مدت زمان اعمال محدودیت غذایي بستگي دارد

ال براي حل مشكالتي
ً  محدودیت مواد مغذي معمو.است

 پتانسيل رشد جبراني را،طوالني شدن محدودیت غذایي

که با سرعت رشد سریع در اوایل زندگي جوجههاي

 اصطالح تنش.)0220 کم ميکند (ختاني و همكاران

،گوشتي همراه هستند مثل افزایش ذخيره چربي بدن

گرمایي براي شرح شرایطي که جوجهها در آب و هواي

 افزایش شيوع،افزایش شيوع بيماريهاي اسكلتي
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گرم تحت تأثير قرار ميگيرند به کار برده ميشود .تنش

نيست ،اما در هنگام بعدازظهر بيشترین زمان توليد

گرمایي در طيور به صورت حاد یا مزمن دیده ميشود.

گرماي حاصل از هضم و متابوليسم توسط پرنده مي-

تنش گرمایي حاد به درجه حرارت با شدت باال براي یک

باشد ،بنابراین اغلب توصيه ميشود که قبل از شدت

دوره کوتاه و ناگهاني اشاره دارد در حالي که تنش

گرفتن دماي محيط ،جهت کاهش توليد حرارت توسط

گرمایي مزمن به دورههاي طوالني افزایش درجه

پرنده ،خوراک حذف شود .مثالً حذف خوراک در ساعت

حرارت مربوط ميشود (ابودیه  .)0222به بيشتر

 22صبح و تغذیه مجدد در ساعت  3بعدازظهر ،بنابراین

پرندگان در دماي باال هنگامي تنش بيشتري وارد مي-

پرندگان در ساعات خنکتري از روز تغذیه ميکنند

شود که اختالف دماي شب و روز زیاد باشد .صرف

(گليان و همكاران  .)2500هدف از انجام این طرح،

نظر از سيستم نگهدراي ،شرایط محيطي نظير دماي

بررسي تأثير محدودیت غذایي بر عملكرد ،دماي بدن،

بيش از  50درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي باالي 32

رشد استخوان ،پارامترهاي خوني و وزن اجزاي الشه

درصد ميتوانند سبب درجات مختلفي از تنش گرمایي

در جوجه خروسهاي گوشتي تحت شرایط تنش

شوند (گليان و همكاران .)2500در دامنه حرارتي خنثي،

گرمایي بود .چراکه مزارع پرورش جوجههاي گوشتي

توليد حرارت توسط طيور در کمترین مقدار ميباشد.

بسياري از مناطق کشور در فصل تابستان با تنش

در این هنگام انرژي الزم براي تنظيم دماي بدن کم و

گرمایي مواجه هستند و اعمال محدودیت غذایي از نظر

انرژي خالص که صرف توليد ميشود ،زیاد است.

بهرهگيري از فواید آن نظير رشد جبراني و هم از نظر

هنگامي که دماي محيط به باالتر از نقطه بحراني باال

مقابله با تنش گرمایي ميتواند مورد توجه باشد.

افزایش ميیابد توليد حرارت در بدن پرنده نيز افزایش
یافته و در این شرایط پرنده تحت تنش گرمایي قرار
ميگيرد .افزایش دماي بدن سبب تغيير هموستاز و
کاهش عملكرد پرنده ميگردد .راهكارهاي تغذیهاي
متعددي نظير استفاده از نمکهاي آنيوني-کاتيوني
(آرشامي و حسابي نامقي  ،)2577استفاده از چربي در
جيره غذایي (قيصري و همكاران  ،)2500شوک حرارتي
زود هنگام(دي باسيليو و همكاران  )0220و اعمال
محدودیت غذایي (زولكفيلي و همكاران  )0222جهت
کاهش اثرات سوء ناشي از تنش گرمایي ارائه شدهاند.
گزارش شده است که اعمال محدودیت غذایي در ساعات
گرم روز سبب کاهش توليد گرماي افزایشي و تلفات
ميشود و به عنوان یكي از راهكارهاي تغذیهاي در
شرایط تنش گرمایي نيز توصيه شده است .در شرایطي
که تلفات نگراني اصلي است ،بهترین راه حذف خوراک
در ساعات گرم و کاهش توليد حرارت توسط پرنده
است .بيشترین تلفات ناشي از تنش گرمایي در
بعدازظهر است که با گرمترین ساعات روز منطبق

مواد و روشها
در این مطالعه از تعداد  042قطعه جوجه خروس
گوشتي یک روزه از سویه تجاري راس  520استفاده
شد .تا سن  7روزگي همه جوجهها در شرایط یكسان
پرورش داده شدند و سپس در  7روزگي در گروههاي
مختلف به نحوي تقسيم شدند که ميانگين وزن در تمام
تكرارها به یكدیگر نزدیک باشد .شرایط آزمایش به
گونهاي بود که  4ساعت از شبانه روز ( از ساعت  20تا
 )22جوجهها تحت تنش گرمایي(دماي  53 ± 0درجه
سلسيوس) قرار ميگرفتند که تا  02روزگي به طور
یكسان براي همه گروههاي آزمایشي اعمال ميشد.
نحوه اعمال تنش گرمایي با استفاده ازگرماتابهاي
الكتریكي سقفي بود به طوري که سریعاً و به طور
یكنواخت دماي مورد نظر را تأمين مي کرد .تيمارهاي
مختلف که در این طرح استفاده شدند عبارت بودند از :
)2گروه شاهد; تغذیه آزاد جوجهها; )0محدودیت غذایي
در سطح  02درصد خوراک شاهد از  7تا  24روزگي;)5

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  32شماره  /3سال2233

 32مروت و ساالرمعینی

محدودیت غذایي در سطح  02درصد خوراک شاهد از 7

از  7تا  02روزگي .این آزمایش در قالب طرح کامال

تا  24روزگي ; )4محدودیت غذایي در سطح  72درصد

تصادفي با  2تيمار و  4تكرار انجام شد که در هر تكرار

خوراک شاهد از  7تا  24روزگي;  )3محدودیت غذایي

تعداد  22قطعه جوجه خروس گوشتي قرار گرفت.

در سطح  02درصد خوراک شاهد از  7تا  02روزگي;

ترکيب جيرههاي آزمایشي (دوره آغازین و دوره رشد)

 )2محدودیت غذایي در سطح  02درصد خوراک شاهد

در جدول  2آورده شده است.

جدول  -1ترکيب جيره ها در دوره هاي آغازين و رشد.
 2-5هفتگي (درصد)

 5-2هفتگي (درصد)

اجزا جيره (درصد)
ذرت

34/7

20/03

پودر ماهي

5/2

0/22

کنجاله سویا

53/3

00/75

روغن گياهي

5/3

5/22

پودر صدف

2/0

2/032

DCP

2/20

2/022

نمک یددار

2/50

2/522

2/242

2/27

دي ال متيونين
2

مكمل ویتاميني  +مواد معدني

0

2/32

2/32

ترکيب شيميایي محاسبه شده
انرژي قابل سوخت وساز ()kcal/kg

5222

5202

پروتئن خام()%

02/20

20/02

ليزین()%

2/257

2/025

متيونين()%

2/472

2/522

متيونين  +سيستئين()%

2/040

2/205

کلسيم()%

2/045

2/027

فسفر قابل استفاده()%

2/404

2/557

سدیم()%

2/200

2/244

5/2

0/00

اسيد لينولئيک()%

 -2در هر کيلوگرم از مكمل ویتاميني مقادیر IU 5222222 :ویتامين  722 ،Aميلي گرم ویتامين  0242 ،B1ميلي گرم ویتامين  5002 ،B2ميلي گرم اسيد پنتوتنيک،
 22002ميلي گرم اسيد نيكوتينيک 2272 ،ميلي گرم ویتامين  422 ،B6ميلي گرم اسيد فوليک 2 ،ميلي گرم ویتامين  IU 02222 ،B12ویتامين  IU 7022 ،D3ویتامين
 022 ،Eميلي گرم ویتامين  42 ،K3ميلي گرم بيوتين.
 -0در هر کيلوگرم از مكمل معدني مقادیر 50202 :ميلي گرم منگنز 55002 ،ميلي گرم روي0222 ،
ميلي گرم آهن 4222 ،ميلي گرم مس 502 ،ميلي گرم ید 02 ،ميلي گرم سلنيم 022222 ،ميلي گرم کولين کلراید.

جيرهها با استفاده از نرم افزار جيره نویسي UFFDA

جوجههاي گروه شاهد در روز قبل محاسبه و اعمال

و بر اساس جدول احتياجات غذایي انجمن ملي تحقيقات

گردید .جمعآوري دادههاي مربوط به وزن و مصرف

آمریكا ( )2004 ،NRC2تنظيم شد (گليان و ساالرمعيني

خوراک جوجهها هر  7روز یكبار انجام شد .در 24

 .)2574مصرف خوراک روزانه تيمارهاي تحت

روزگي و  02روزگي به طور تصادفي از هر قفس،

محدودیت غذایي بر اساس ميزان مصرف خوراک

دماي کلوآک دو جوجه از هر تكرار ،در دو نوبت قبل از
تنش گرمایي و هنگام تنش گرمایي با استفاده از یک
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دماسنج دیجيتال با دقت  2/2ثبت شد .همچنين در 02

مصرف خوراک گروه شاهد بيشترین و مصرف

روزگي ،هم قبل از تنش و هم هنگام تنش گرمایي از 0

خوراک در تيمار  02درصد محدودیت تا  02روزگي

جوجه به ازاء هر تكرار که عالمت گذاري شده بودند از

کمترین بود ( .)P<2/22جالب توجه است که با برداشتن

طریق ورید زیر بال خونگيري انجام گرفت تا تأثير

محدودیت غذایي ،سطح مصرف خوراک جوجهها با

تيمارها بر پارامترهاي خوني مورد بررسي قرار گيرد.

گروه شاهد هيچ اختالف معنيداري را نشان نداد و

در سن  40روزگي یک جوجه از هر تكرار ذبح شد

جوجه هایي که در مرحله رشد جبراني قرار گرفته بودند

واجزاء الشه و امعاء و احشاء آنها شامل قلب ،کبد،

به اندازه گروه شاهد ،خوراک مصرف کردند .سلطان

سنگدان ،بورس ،طحال ،دوازدهه ،ایلئوم تحتاني ،ایلئوم

محمود و همكاران ( ) 0223مشاهده کردند که محدودیت

فوقاني ،سكومها ،سينه ،رانها ،بالها و چربي محوطه

غذایي براي مدت زمان طوالنيتر باعث ميشود که

شكمي جدا شده و توزین شدند .همچنين پس از کشتار

مقدار مصرف خوراک جوجهها در پایان دوره پرورش

استخوان درشت ني چپ را از الشه جدا کرده و پس از

ال ممكن است به
مثل پرندگان گروه شاهد شود که احتما ً

تميز کردن ،طول استخوان بوسيله کوليس اندازهگيري

علت قابليت عادت پذیري پرندگان به محدودیت غذایي

شد و همچنين بعد از استخراج چربي ،خاکستر استخوان

طوالنيتر باشد .در حالي که گزارش شده است که

با سوزاندن آن در کوره الكتریكي اندازهگيري شد.

محدودیت غذایي به مدت  20ساعت در روز،در کل

سپس دادههاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار

دوره آزمایشي مقدار کل خوراک مصرفي را کمي

 SASدر طي یک طرح کامال تصادفي مورد تجزیه و

کاهش داد و گروههاي داراي محدودیت غذایي و بدون

تحليل آماري قرار گرفتند و مقایسه ميانگينها با

محدودیت غذایي کمي ،در مقدار خوراک مصرفي تفاوت

استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن انجام گرفت .

معنيداري داشتند که ممكن است به علت درجه حرارت

نتايج و بحث

باالي هوا در آن آزمایش و شدت زیاد محدودیت باشد

نتایج به دست آمده از تأثير سطوح مختلف
محدودیت غذایي در شرایط تنش گرمایي بر عملكرد

(صباح الخير و همكاران .)0220
ميانگين افزايش وزن

رشد ،اجزاي الشه ،پارامترهاي استخوان ،پارامترهاي

مقدار افزایش وزن جوجهها در سن  7تا  24روزگي

خوني ،دماي کلوآک و برآورد اقتصادي جيره جوجه

در تيمارهاي تحت محدودیت غذایي  72و  02درصد به

هاي گوشتي در جداول  0تا  7ارائه شده است.

طور معنيداري از گروه شاهد کمتر بود ( )P>2/22اما

ميانگين خوراک مصرفي

مقدار افزایش وزن در تيمار  02درصد محدودیت،

مصرف خوراک جوجهها در کل دوره آزمایشي

اختالف معنيداري با گروه شاهد نداشت (جدول .)0در

تحت تأثير سطوح مختلف محدودیت غذایي در شرایط

سن  24تا  02روزگي نيز مقدار افزایش وزن در همه

تنش گرمایي قرار نگرفت (جدول  .)0در سن  7تا 24

تيمارهاي تحت محدودیت کمتر از گروه شاهد بود

روزگي با افزایش سطح محدودیت ،مصرف خوراک به

( .)P>2/22روند مشابهي نيز در دوره  7تا  02روزگي

نحو معنيداري کاهش نشان داد (.)P<2/22مصرف

مشاهده شد .اما در بقيه هفتهها و تا پایان دوره هيچ

خوراک در جوجههایي که تحت تيمارهاي  02و 02

اختالف معنيداري براي افزایش وزن روزانه بين

درصد محدودیت تا سن  02روزگي قرار گرفته بودند

جوجههاي گروه شاهد و جوجههاي تحت سطوح

در فاصله سني  24تا  02روزگي ،از سایر تيمارها کمتر

مختلف محدودیت غذایي مشاهده نشد (جدول  .)0با

بود ( .)P<2/22همچنين در دوره  7تا  02روزگي،

توجه به این نتایج مشخص ميشود که محدودیت غذایي
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در شرایط تنش گرمایي در دوره قبل از  02روزگي،

در تيمارهاي تحت محدودیت غذایي است .در سایر

افزایش وزن روزانه را تحت تأثير قرار داده است اما

سنين اختالف معنيداري مشاهده نشد .در پایان دوره

بعد از  02روزگي به همان دليل رشد جبراني جوجهها،

نيز تيمارهایي که تا  02روزگي تحت محدودیت بودند

هيچ تفاوتي بين تيمارهاي آزمایشي به چشم نميخورد.

کمترین ضریب تبدیل را نشان دادند که البته اختالف

نتایج آزمایش ما با نتایج ختاني و همكاران ( )0220و

معنيداري با گروه شاهد نداشت .محققين گزارش کردند

تيموري و همكاران ( )0223مطابقت داشت ،براساس

که در پایان دورهپرورش ،ضریب تبدیل خوراک گروه-

مشاهدات آنها پرندگاني که در زمانهاي مشخصي از

هاي تحت محدودیت غذایي و گروه شاهد مشابه بوده و

روز و براي دوره طوالنيتري از خوراک محروم بودند

اختالف درضریب تبدیل خوراک پرندگان تغذیه شده در

قادرند در مراحل بعدي ،رشدشان را جبران کنند و به

حد اشتها و پرندگاني که از ساعت  0صبح تا 5

وزن فروش مساوي با جوجههایي که در حد اشتها

بعدازظهر بدون خوراک بودند ،معنيدار نشد .براساس

تغذیه شده اند برسند .همچنين آن ها بيان کردند که

مشاهداتآن ها تأخير رشدي که در طي مراحل

پرندگان تحت محدودیت غذایي دو هفتهاي ،سرعت رشد

محدودیت غذایي زود هنگام

اتفاق افتاده است ،با

کمتري در طي محدودیت غذایي نسبت به پرندگان تحت

افزایش وزن سریع بدن جبران ميشود و این به معني

محدودیت غذایي یک هفتهاي و پرندگان تغذیه شده در

کاهش هزینههاي نگهداري و نيز بهبود پتانسيل استفاده

حد اشتها ،داشتند .اما بعد از رفع محدودیت غذایي،

از خوراک در پرندگان است (ختاني و همكاران ،0220

پرندگان با محدودیت غذایي  0هفتهاي مانند دیگر

سلطان محمود و همكاران  0223و رینكون و ليسون

پرندگان در سن یكساني به وزن فروش رسيدند .در

 .)0220در حالي که گروهي دیگر گزارش کردند ضریب

صورتي که سلطان محمود و همكاران ( )0223بيان

تبدیل خوراک پرندگان داراي محدودیت غذایي از

کردند که پرندگان تحت محدودیت غذایي طوالنيتر

پرندگان تغذیه شده در حد اشتها کمتر است (ابودیه

(0صبح تا  7بعدازظهر) ،افزایش وزن بيشتري نسبت به

 0222و پالوینک و یاهاو .)2000

پرندگان با محدودیت غذایي کوتاهتر وپرندگان گروه

اجزاي الشه

شاهد با تغذیه کامل داشتند که این نتيجه به مصرف

اثر سطوح مختلف محدودیت غذایي بر وزن دوازدهه

خوراک بيشتر این گروه در طي ساعات خنک روز

معنيدار بود (  .)P>2/23به این صورت که وزن

نسبت داده شده است.

دوازدهه جوجههایي که تحت محدودیت  02درصد

ضريب تبديل غذايي
ضریب تبدیل در تيمارهاي تحت محدودیت در سن
 7تا 24روزگي به طور معنيداري کمتر از شاهد بود
(.)P>2/22در سن  24تا  02روزگي نيز تيمارهایي که
در این دوره تحت محدودیت بودند ،کمترین ضریب
تبدیل را نسبت به گروه شاهد و گروه هایي که تا 24
روزگي تحت محدودیت بودند ،نشان دادند (.)P>2/22
روند مشابهي نيز در سن  7تا  02روزگي مشاهده شد
(جدول ،)0که این کاهش به دليل کاهش مصرف خوراک

خوراک گروه شاهد تا سن  02روزگي بودند کمتر از
بقيه گروهها بود و با بقيه گروهها به جزء گروه تحت
محدودیت غذایي  72درصد تا  24روزگي ،تفاوت داشت
(جدول .)5ميتوان چنين نتيجهگيري کرد که اندازه
قسمتهاي مختلف دستگاه گوارش ميتواند تحت تأثير
سطح مصرف خوراک قرار گيرد.وزن سایر قسمتهاي
دستگاه گوارش جوجهها با افزایش سطح محدودیت و
همچنين مدت زمان اعمال محدودیت غذایي ،از نظر
عددي کمتر شدهاند و این اثر در گروهي که  02درصد
محدودیت غذایي تا  02روزگي داشته ،واضحتر است.

تأثیر سطوح مختلف محدودیت غذایی بر عملکرد و دماي بدن جوجه هاي گوشتی در شرایط تنش گرمایی

در حالي که براي وزن دیگر اندامهاي بدن و چربي
محوطه شكمي در بين جوجههاي تحت سطوح مختلف
محدودیت غذایي کمّي و تنش گرمایي از لحاظ آماري
تفاوت معنيداري مشاهده نشد ،اما مقدار چربي بطني
در پرندگان تحت سطوح مختلف محدودیت غذایي از
نظر عددي کمي کمتر از گروه شاهد بود( جدول .)5نتایج
مربوط به چربي محوطه شكمي با یافته هاي اوزبي و
اوزسيليک ( )0224موافق بود که گزارش کردند درصد
چربي بطني جوجههاي گوشتي تحت محدودیت غذایي
کمتر از گروه شاهد بود ،اما از نظر آماري معنيدار
نبود .همچنين تغذیه براساس انرژي مورد نياز نگهداري
از  4تا  22روزگي ،منجر به کاهش چربي الشه و توليد
چربي شكمي گردید و دليل این کاهش ،محدودیت رشد
سلولهاي چربي بود (گليان و همكاران  .)2500در حالي
که برخي محققين گزارش کردند که برنامههاي
محدودیت غذایي هيچ اثري بر مقدار چربي الشه ندارد و
این اختالفات ممكن است در نتيجه اختالف در سطح
محدودیت غذایي ،سن پرندگان ،شرایط سالن پرورش و
سن کشتار پرندگان باشد ( ليپنز و همكاران 0222و ژان
و همكاران  .)0227از این نتایج مي توان دریافت که
کاهش مصرف خوراک جوجهها در شرایط تنش
گرمایي هيچ گونه تأثير قابل توجهي بر پارامترهاي
مربوط به اجزاء الشه جوجهها نداشته است.
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جدول - 2تأثير سطوح مختلف محدوديت غذايي در شرايط تنش گرمايي بر ميانگين خوراک مصرفي ،ضريب تبديل و افزايش وزن جوجهها
ميانگين مصرف خوراک (گرم)
تيمار

ميانگين ضریب تبدیل

ميانگين افزایش وزن (گرم)

7-24

24-02

7-02

02-40

7-40

7-24

24-02

7-02

02-40

7-40

7-24

24-02

7-02

02-40

7-40

روزگي

روزگي

روزگي

روزگي

روزگي

روزگي

روزگي

روزگي

روزگي

روزگي

روزگي

روزگي

روزگي

روزگي

روزگي

شاهد

54/00a

02/20a

22/42a

220/50 240/27

00/02a

22/03a

44/23a

27/50 00/52

2/02a

2/42a

2/53a

2/70

2/22

 %02خوراک تا  24روزگي

52/22b

02/27a

32/25b

00/30ab 222/00 254/05

33/23bc

42/00b

2/22b 22/00 00/00

2/42a

2/55a

2/73

2/24

 %02خوراک تا  24روزگي

07/02c

70/42a

07/05bc 222/27 255/54 35/52bc

35/22bc

42/20b

2/00b 20/23 77/27

2/40a

2/50a

2/05

2/20

 %72خوراک تا  24روزگي

05/00d

70/74a

32/05c

222/25 244/25

04/07d

33/70bc

42/20b

2/24b 24/33 02/02

2/00ab 2/40a

2/02

2/27

 %02خوراک تا  02روزگي

52/42b

72/43b

32/70c

220/35 245/20

52/20a

32/02b

45/42a

2/02b 2/23b 23/02 70/72

2/02b

2/02

2/22

 %02خوراک تا  02روزگي

07/02c

37/40c

40/34d

222/25 242/02

02/40c

30/22c

50/34b

2/25b 2/20b 25/22 70/75

2/20c

2/02

2/20

SEM

2/02

0/05

2/25

4/22

0/02

2/47

2/00

2/70

0/50

2/35

2/25

2/24

2/25

2/25

2/20

احتمال

**

**

**

NS

NS

**

**

**

NS

NS

**

**

**

NS

NS
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تأثیر سطوح مختلف محدودیت غذایی بر عملکرد و دماي بدن جوجه هاي گوشتی در شرایط تنش گرمایی
جدول - 3وزن اجزا الشه جوجههاي تغذيه شده با سطوح مختلف محدوديت غذايي در شرايط تنش گرمايي (درصدي از وزن زنده بدن).
وزن

وزن

وزن

وزن

وزن

وزن

وزن

چربي

وزن

ایلئوم

ایلئوم

وزن

زنده

قلب

کبد

طحال

پانكراس

بورس

سنگدان

بطني

دوازدهه

فوقاني

تحتاني

سكومها

شاهد

0/42

2/22

0/24

2/22

2/02

2/22

2/02

2/40

2/33a

2/02

2/02

2/52

20/20

 %02خوراک تا  24روزگي

0/43

2/72

0/24

2/25

2/04

2/20

2/00

2/02

2/22a

2/02

2/07

2/52

20/40

05/05

 %02خوراک تا  24روزگي

0/55

2/70

0/22

2/24

2/00

2/22

2/74

2/37

2/33a

2/05

2/04

2/53

20/05

05/24

3/00

 %72خوراک تا  24روزگي

0/42

2/22

0/22

2/22

2/02

2/22

2/07

2/34

2/32ab

2/02

2/02

2/42

20/35

05/50

3/73

 %02خوراک تا  02روزگي

0/45

2/70

0/07

2/25

2/02

2/24

2/02

2/42

2/34a

2/20

2/03

2/50

20/57

00/53

3/50

 %02خوراک تا  02روزگي

0/52

2/77

0/22

2/22

2/20

2/20

2/72

2/05

2/42b

2/22

2/07

2/55

20/00

05/22

3/33

SEM

2/20

2/23

2/20

2/22

2/22

2/22

2/20

2/22

2/25

2/22

2/22

2/20

2/40

2/22

2/00

احتمال

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

*

NS

NS

NS

NS

NS

NS

تيمار

 :SEMانحراف استاندارد از ميانگين
* :معنيدار در سطح  %3؛ ** :معنيدار در سطح  %2؛:nsميانگين ها از لحاظ آماري با هم اختالف معنيداري ندارند.
 :abميانگينهاي با حروف غير مشابه در هر ستون با هم اختالف معنيدار دارند.

وزن رانها

وزن

وزن

سينه

بالها

05/02

3/22
3/00
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پارامترهاي استخوان

در شرایط تنش گرمایي اندکي باعث افزایش درصد

با توجه به نتایج به دست آمده از پارامترهاي استخوان

خاکستر استخوان شد که البته از نظر آماري هيچ

درشت ني در جدول ،4سطوح مختلف محدودیت غذایي

اختالفي با گروه شاهد نداشت.

جدول  - 4درصد خاکستر و طول استخوان درشت ني جوجه هاي تغذيه شده با سطوح مختلف محدوديت غذايي در شرايط تنش گرمايي
درصد خاکستر

طول استخوان (ميلي متر)

تيمار
شاهد

40/20

05/73

 %02خوراک تا  24روزگي

40/57

04/70

 %02خوراک تا  24روزگي

40/55

05/20

 %72خوراک تا  24روزگي

40/75

04/20

 %02خوراک تا  02روزگي

40/52

03/32

 %02خوراک تا  02روزگي

40/05

00/77

SEM

2/074

2/20

احتمال

NS

NS

 :SEMانحراف استاندارد ميانگين :NSميانگين ها از نظر آماري با هم اختالف معني دار ندارند.

همچنين محدودیت غذایي در شرایط تنش گرمایي هيچ

است که تأثير محدودیت غذایي و تنش گرمایي بر

تأثير منفياي بر طول استخوان درشتني جوجهها

استخوان تابع شدت و مدت زمان اعمال آنها ميباشد.

نداشت ،که نشان دهنده این است که ميزان ابقاء و

پارامترهاي خوني

ذخيره مواد معدني در استخوانهاي بدن جوجههاي

از مقایسه پارامترهاي خوني در قبل و هنگام تنش

گوشتي تحت تأثير محدودیت غذایي در شرایط تنش

مشخص شد که سطح گلوکز خون جوجهها به طور

گرمایي قرار نگرفت .محققين گزارش کردند که طول و

معنيداري ( )P>2/22در قبل از تنش بيشتر از هنگام

عرض استخوانهاي ران ،بازو و درشتني تحت تأثير

تنش است (جدول .)3این کاهش ،در تيمارهایي که اعمال

برنامه غذایي قرار نگرفتند ،همچنين رشد استخوانهاي

محدودیت غذایي داشتهاند بيشتر از گروه شاهد است.

درشتني ،ران و بازو تحت تأثير درجه حرارت محيط

این در حالي بود که پيشبيني ميشد به دليل ایجاد تنش

قرار نگرفتند و پرندگان تحت درجه حرارتهاي سرد در

و توليد بيشتر هورمونهاي فوقکليوي ،سطح گلوکز

مقایسه با پرندگان تحت درجه حرارتهاي گرم و یا

خون افزایش یابد .شاید علت این اتفاق کاهش مصرف

تحت تعادل حرارتي ،هميشه وزن استخوان کمتري

خوراک در جوجههاي داراي محدودیت غذایي باشد

داشتند و نيز هيچ اثر متقابل معنيداري بين برنامه

(زین الدیني و دیرنده  .)2500همچنين محققين دیگري

تغذیه و درجه حرارت محيط یا بين برنامه تغذیه و سن

بيان کردند که مقادیر متوسط گلوکز پالسما درطي

یافت نشد (برونو و همكاران  .)0227در صورتي که در

دوره آزمایش در گروه تحت تنش گرمایي کمتر بود

مطالعه دیگري در جوجههاي گوشتي تحت شرایط تنش

(ویسرک و همكاران  .)0220در حالي که زولكفيلي و

گرمایي ،عرض و طول استخوانهاي درشتني ،ران و

همكاران ( )0222بيان کردند که صرفنظر از جيره

بازو کاهش یافتند (برونو و همكاران  .)0222بدیهي

غذایي ،اعمال تيمار گرما از  4تا  2روزگي  ،غلظت گلوکز
سرم را افزایش داد.
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تأثیر سطوح مختلف محدودیت غذایی بر عملکرد و دماي بدن جوجه هاي گوشتی در شرایط تنش گرمایی
جدول - 5مقايسه پارامتر هاي خوني جوجههاي تغذيه شده با سطوح مختلف محدوديت غذايي قبل و هنگام تنش گرمايي در سن  21روزگي
تيمار

قبل از تنش

هنگام تنش

گلوکز

شاهد

ab

اسيداوریک
ab

تري گليسرید
bc

HDL
bc

هموگلوبين

هماتوکریت

003/27

4/23

05/03

 %02تا  24روزگي

005/22ab

4/43ab

00/32abc

20/73c

 %02تا  24روزگي

004/73ab

4/32ab

73/73c

22/73c

22/27

a

a

bc

75/32

25/07

53/32

25/02

53/22
52/20

abc

75/73

20/00

57/57

20/33

52/37
54/70

 %72تا  24روزگي

052/22

4/07

02/03

 %02تا  02روزگي

020/73ab

5/42ab

00/22abc

70/32bc

 %02تا  02روزگي

055/22a

5/02ab

70/22bc

72/22bc

20/27

شاهد

200/03bc

5/70ab

227/55ab

00/32abc

22/70

50/72

 %02تا  24روزگي

272/22c

5/02b

220/32a

00/03abc

22/02

54/22

 %02تا  24روزگي

270/22c

4/22ab

220/73a

02/27abc

20/27

53/47

 %72تا  24روزگي

027/22ab

5/43ab

227/22ab

02/22abc

20/52

52/23

 %02تا  02روزگي

273/22c

2/00c

32/03d

00/32ab

22/27

54/07

 %02تا  02روزگي

220/73c

5/30ab

47/22d

225/22a

20/22

55/23

SEM

22/04

2/42

0/30

7/22

2/22

2/70

احتمال

**

**

**

*

NS

NS

 :SEMانحراف استاندارد از ميانگين
* :معني دار در سطح  %3؛ ** :معنيدار در سطح  %2؛  : NSميانگينها از لحاظ آماري با هم اختالف معنيداري ندارند.
 :a,bميانگين هاي با حروف غير مشابه در هر ستون با هم اختالف معنيدار دارند.
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مروت و ساالرمعینی

سطح اسيداوریک خون جوجهها در مقایسه قبل و هنگام

 HDLخون جوجهها نيز در مقایسه قبل و هنگام تنش

تنش روندي مشابه نتایج مربوط به گلوکز داشت و در

به طور معنيداري ( )P>2/23افزایش یافت .این افزایش

جوجههاي داراي  02درصد محدودیت خوراک در  24و

ميتواند مرتبط با روند افزایشي متابوليسم چربيها

 02روزگي ،مقدار اسيداوریک هنگام تنش گرمایي

باشد .بر طبق مطالعه اونباسيالر وهمكاران ()0220

کمترین مقدار بود (.)P>2/22

سطح کلسترول پالسما به طور معنيداري تحت تأثير

سطح تري گليسرید در مقایسه قبل و هنگام تنش نيز

محدودیت غذایي قرار نگرفت .در حالي که در آزمایشي

روندي مشابه اما عكس داشت به گونه اي که با ایجاد

اثر متقابل معنيداري براي جيره غذایي در مرحله اعمال

تنش مقدار آن به طور معنيداري ( )P>2/22افزایش

حرارت براي کل کلسترول سرم مشاهده کردند که 4

یافت ولي در دو گروهي که درآن زمان تحت محدودیت

روز اعمال حرارت منجر به کم شدن کلسترول خون در

غذایي بودند ،این روند کاهشي بود .پيش بيني ميشد هم

جوجههاي با تغذیه کامل و جوجههاي با محدودیت 02

کاهش سطح مصرف خوراک و هم ایجاد تنش گرمایي

درصد شد ،در حالي که غلظت کلسترول در جوجههاي

باعث افزایش سطح تريگليسرید خون جوجهها شود،

تحت محدودیت  22درصد افزایش یافت و در جوجههاي

در حالي که چنين نشد ،به طور کلي سطح تريگليسرید

تحت محدودیت  42درصد ثابت ماند .ایجاد تنش گرمایي

خون تحت تأثير دو عامل جيرهاي و هورموني قابل

در شرایطي که جوجهها تحت محدودیت غذایي هستند

تغيير است به این صورت که با کاهش مصرف خوراک

هيچ تأثير معنيداري بر سطح هموگلوبين و هماتوکریت

(محدودیت غذایي) سطح ليپوليز داخل بدن افزایش مي-

خون جوجهها نگذاشت (زولكفيلي و همكاران .)0222

یابد و ميزان تريگليسرید در خون افزایش ميیابد،

دماي کلوآک

همچنين ایجاد تنش گرمایي یک عامل محرک و تنش زا

در مقایسه دماي کلوآک جوجهها در قبل و هنگام تنش

براي بدن است و شرایط تنش محيطي باعث افزایش

در جدول  2مشاهده شد که در سن  24روزگي ،گروه

شده

شاهد بعد از اعمال تنش گرمایي بيشترین دماي کلوآک

وگلوکوکورتيكوئيدها باعث افزایش تجزیه چربي از

را نشان داد ( ،)P>2/22ولي در سایر تيمارهاي داراي

بافتها شده و سطح تريگليسرید خون افزایش ميیابد

محدودیت غذایي دماي کلوآک کاهش یافت ،به گونهاي

(زینالدیني و دیرنده  .)2500همانگونه که در نتایج

که در گروه داراي محدودیت غذایي  72درصد ،کمترین

جدول  3مشاهده ميشود با وجود ایجاد تنش گرمایي

ميزان دماي کلوآک در هنگام تنش مشاهده شد ،که این

سطح تريگليسرید خون در تيمارهاي تحت محدودیت

نشان دهنده تأثير کاهش سطح مصرف خوراک بر

غذایي افزایش نيافته است.

تعدیل شرایط تنش گرمایي و کاهش دماي بدن است.

ميتوان چنين نتيجه گرفت که اعمال محدودیت غذایي

این نتایج با گزارشات محققين دیگر سازگار بود که

شاید به گونهاي عادت پذیري به شرایط گرما را براي

گزارش کردند در نتيجه کاهش مصرف خوراک ،توليد

جوجهها تسهيل کرده باشد ،زیرا همان گونه که ميدانيم

حرارت کاهش یافته و دماي کلوآک کمتر مي شود که

مصرف خوراک مستلزم صرف انرژي است و این

این باعث افزایش تحمل گرما ميشود(آلتان و همكاران

انرژي بهگونهاي به توليد اتالف حرارتي ( )HIتوسط

 ،0225اوزبي و اوزسيليک 0224و ابودیه .)0222

جوجهها کمک ميکند .با وجود کاهش مصرف خوراک

همچنين کوه و مكلود()2000گزارش کردند که درجه

از حرارت افزایشي بدن کاسته شده و گرماي محيطي

حرارت کلوآک جوجههاي گوشتي به طور معنيداري با

اثر کمتري بر ایجاد تنش بر پرنده ميگذارد .سطح

افزایش سطح مصرف خوراک ،افزایش ميیابد.

سطح

هورمونهاي

فوق

کليوي
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تأثیر سطوح مختلف محدودیت غذایی بر عملکرد و دماي بدن جوجه هاي گوشتی در شرایط تنش گرمایی
جدول  - 6دماي کلوآک جوجههاي تغذيه شده با سطوح مختلف محدوديت غذايي قبل و هنگام تنش گرمايي
تيمار

قبل از تنش

هنگام تنش

مقایسه قبل و هنگام تنش
 24روزگي

 02روزگي

شاهد

42/45c

42/55abc

 %02خوراک تا  24روزگي

42/07c

50/50d

 %02خوراک تا  24روزگي

c

 %72خوراک تا  24روزگي

c

42/52

 %02خوراک تا  02روزگي

42/45c

50/20d

 %02خوراک تا  02روزگي

42/55c

50/73cd

شاهد

a

abc

 %02خوراک تا  24روزگي

ab

42/20

42/22

 %02خوراک تا  24روزگي

42/27ab

42/22ab

 %72خوراک تا  24روزگي

42/00b

42/02a

 %02خوراک تا  02روزگي

ab

42/20

42/43

 %02خوراک تا  02روزگي

42/22ab

42/50abc

SEM

2/23

2/00

احتمال

**

**

42/42

42/42

bcd

50/00

bcd

42/22

42/43

ab

abc

بر اساس آزمایش دیگري وقتي که پرندگان براي مدت

معنيداري ( )P>2/22کمتر از گروه شاهد و سایر

 4ساعت بدون خوراک و تحت دماي  50°cبودند

گروههاي محدودیت غذایي بود .اما در بقيه هفتهها و در

به طور معنيداري درجه حرارت کلوآک آنها کمتر بود

کل دوره هزینه خوراک بين گروه شاهد و سایر تيمارها

(کارمن و همكاران  .)2002اما در سن  02روزگي

معنيدار نشد (جدول .)7در مدت  7تا  02روزگي

جوجهها ،روند کمي متفاوت است ،دماي کلوآک جوجه-

جوجههاي تحت محدودیت غذایي تا  02روزگي به طور

ها در  02روزگي در شرایط تنش افزایش یافت

معنيداري خوراک کمتري نسبت به شاهد و بقيه

( ،)P>2/22ولي در تيمارهایي که از  24روزگي به بعد

تيمارها مصرف کردند در نتيجه سبب کاهش هزینه

اعمال محدودیت غذایي آنها برداشته شده بود ،بيشترین

خوراکشان شده است .محدودیت غذایي در اوایل زندگي

امر

جوجهها مفيد است چون خوراک گرانترین جزء در

ميتواند افزایش مصرف خوراک نسبت به جثه آنها بعد

توليد جوجههاي گوشتي است ،پس در نتيجه محدودیت

از محدودیت غذایي باشد که جوجهها در شرایط رشد

غذایيميتواند باعث کاهش هزینهها شود (سزیرجک

جبراني قرار گرفته واین حالت حرارت افزایشي باال رفته

 .)0220در آزمایش سلطان محمود و همكاران()0223که

و دماي کلوآک نيز افزایش یافته است.

تيمارهاي آن شامل تغذیه آزاد و قطع خوراک براي مدت

برآورد اقتصادي جيره

زمانهاي متفاوت بودند ،جوجههایي که در ساعات گرم

نتایج به دست آمده از برآورد اقتصادي جيره نشان داد

روز و به مدت طوالنيتري ( 0صبح تا  7بعدازظهر)

که هزینه خوراک به ازاي هر یک کيلوگرم وزن زنده

بدون خوراک بودند ،سود حاصل بهازاي هر جوجه

فقط در فاصله سني  7تا  02روزگي در تيمارهاي تحت

گوشتي بيشتر بود

دماي

کلوآک

مشاهده

شد.

علت

این

محدودیت غذایي  02و  02درصد تا  02روزگي به طور
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مروت و ساالرمعینی

جدول  - 7برآورد هزينه خوراک (تومان) بهازاي هر يک کيلوگرم وزن زنده
7-40

تيمار

7-02

02-40

شاهد

240/25a

732/44

 %02خوراک تا  24روزگي

232/70 a

720/33

2005/00

 %02خوراک تا  24روزگي

200/00 a

733/00

2550/02

 %72خوراک تا  24روزگي

220/02 a

704/22

2525/00

 %02خوراک تا  02روزگي

335/02 b

707/00

2552/23

 %02خوراک تا  02روزگي

322/00b

700/70

2520/00

SEM

22/00

03/30

52/74

احتمال

**

NS

NS

2540/23

 :SEMانحراف استاندارد از ميانگين
* :معنيدار در سطح  %3؛ ** :معنيدار در سطح  %2؛  : NSميانگين ها از لحاظ آماري با هم اختالف معنيداري ندارند.

:a,b

ميانگينهاي با حروف غير مشابه در هر ستون با هم اختالف معنيدار دارند.

نتيجهگيري و پيشنهادات

محدودیت خوراک ضریب تبدیل خوراک در تمام گروهها

در این آزمایش وزن نهایي جوجهها بيشترین تغييرات را

مشابه بود .به طور کلي از این تحقيق ميتوان چنين

نشان داد به گونهاي که جوجههایي که تحت محدودیت

برداشت کرد که اعمال محدودیت غذایي حتي در شرایط

غذایي بودند کمترین وزن نهایي را تا سن  53روزگي

تنش گرمایي ،که در بسياري مناطق کشور در فصل

داشتند درحالي که این اختالف بعد از اتمام محدودیت رو

تابستان با آن مواجه هستيم ،تأثير نامطلوبي بر عملكرد

به کاهش بود و در 40روزگي با رشد جبراني جوجهها به

جوجهها نداشت و همچنين باعث شد که آثار سوء ایجاد

وزن کشتار مشابه گروه شاهد رسيدند .جوجههایي که

تنش حرارتي تا حدودي تعدیل شود ،براي مثال محدودیت

دچار محدودیت خوراک بودند نسبت به گروه شاهد

غذایي سبب کاهش دماي بدن جوجههاي تحت شرایط

ضریب تبدیل خوراک بهتري داشتند ولي با اتمام

تنش گرمایي شد.
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