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چكیده
زمینه مطالعاتی :تغذیه اولیه جوجههای گوشتی دارای اهمیت زیادی در کل دوره پرورش جوجهها میباشد .هدف :این
پژوهش جهت ارزیابی اثر روشهای مختلف تغذیه در  48ساعت اول پرورش بر عملكرد ،صفات الشه و پاسخ سیستم ایمنی
جوجههای گوشتی انجام گرفت .روش کار :این آزمایش با تعداد  480قطعه جوجه گوشتی یک روزه راس 308 -در  10تیمار،
 4تكرار و  12قطعه جوجه در هر تكرار در قالب طرح کامالً تصادفی اجرا شد .تیمارها شامل ) 1 :تغذیه بر اساس مواد مغذی
توصیه سویه راس ) 2 ،استفاده از آب بدون دسترسی به خوراك )3،استفاده از  5درصد محلول آب شكر )4 ،استفاده از 200
میكرولیتر در لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم )5 ،استفاده از محلول مولتیویتامین و الكترولیت در آب )6 ،استفاده از  10درصد
مواد مغذی بیشتر از توصیه سویه راس )7 ،تغذیه با آرد ذرت )8 ،تغذیه با آرد ذرت و محلول  5درصد شكر آب )9 ،تغذیه با
آرد ذرت و محلول  5درصد شكر آب  +مولتیویتامین و الكترولیت و )10تغذیه با آرد ذرت و محلول  5درصد شكر آب +
مولتیویتامین و الكترولیت  200 +میكرولیتر در لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم بودند .نتايج :برنامههای مختلف تغذیهای در
 48ساعت اول پرورش جوجهها دارای اثرات معنیدار بر عملكرد و صفات الشه میباشند ( .)P>0/05بیشترین مقدار خوراك
مصرفی و افزایش وزن در تیمار  1در حالی که کمترین مقدار خوراك مصرفی و بهترین ضریب تبدیل خوراك ،بیشترین وزن
بدن ،بیشترین شاخص تولید و کمترین هزینه خوراك و بیشترین درصد الشه در تیمار  8مشاهده شد .برنامههای مختلف
تغذیهای اثرات معنیداری بر سیستم ایمنی ایمنی جوجهها نداشت ( .)P>0/05نتیجهگیري نهايی :به طور کلی تغذیه با آرد ذرت
و  5درصد محلول آب شكر در  48ساعت اول پرورش جوجههای گوشتی در مقایسه با سایر روشهای تغذیهای بهترین اثر
را بر عملكرد و صفات الشه جوجههای گوشتی داشت.
واژگان کلیدي :جوجه گوشتی ،روش تغذیه ،تغذیه اولیه ،عملكرد ،سیستم ایمنی
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مقدمه

جوجهها دارای اثرات معنیداری بر وزن نهایی جوجهها بود،

ساعات اولیه تغذیه و پرورش جوجهها اثر مستقیمی

در حالی که نتوانست مقدار خوراك مصرفی روزانه و ضریب

بر سالمتی و عملكرد نهایی جوجههای گوشتی دارد.

تبدیل غذایی نهایی را بهبود دهد و اثر معنیداری بر صفات

زیرا رشد سلولهای بدن و تكثیر سلولهای ایمنی در

الشه داشته باشد .گرسنه نگه داشتن جوجهها به مدت 24

روزهای اولیه سریعتر از روزهای بعد میباشد .این

ساعت باعث افزایش سطح ترییدوترونین در خون آنها ()T3

در حالی است که جوجهها بعد از خروج از تخم

شد .استفاده از محلول الكترولیت  +مولتیویتامین موجب

خوراکی دریافت نمیکنند و تغذیه آنها صرفاً محدود به

افزایش وزن کبد و  T3شد (هوشمند  .)2006بر اساس گزارش

زرده تخم باقی مانده در محوطه شكمی میباشد

دیگری تغذیه جوجهها در  4تا  8روز اول با جیره پر انرژی

(ساکی  .)2005پژوهشهای اولیه نشان داده است که

در مقایسه با جوجههایی که آب خالی دریافت نموده بودند،

دسترسی سریع جوجهها به غذا بعد از خروج از تخم

موجب افزایش وزن بیشتر جوجهها شد و در زمان فروش

باعث بهبود عملكرد ،بهبود کیفیت گوشت سینه ،بهبود

جوجههایی که از خوراك با انرژی باال استفاده کرده بودند7 ،

مورفولوژی روده و عملكرد سیستم ایمنی میگردد

تا  10درصد وزن بیشتر و  7تا  9درصد گوشت سینه

(یونی و همكاران ،.1999ساکی  .)2005ارتباط

بیشتری از آنهایی داشتند که آب خالی مصرف کرده بودند

مستقیمی بین وزن  6روزگی با وزن  6تا  7هفتگی

(نوی و اسكاالن  .)1998استفاده از جیره با انرژی و سطح

گزارش شده است (نیر  .)1995تأخیر  1روز در تغذیه

لیزین باالتر در  10روز اول پرورش جوجههای گوشتی

جوجهها ،اثر نامطلوبی بر رشد در مراحل بعد خواهد

نسبت به شاهد موجب بهبود عملكرد گردید در حالی که اثرات

داشت (کارجی و همكاران  .)2005هر گونه تأخیر در

معنیداری بر صفات الشه و مورفولوژی سلولهای روده

تغذیه اولیه موجب کاهش وزن نهایی جوجهها شده

نداشت (اوال و همكاران  .)2012تغذیه بعد از هچ در مقایسه با

(کید و همكاران  .)2007عدم دریافت خوراك در  6تا

گرسنه نگه داشتن ،باعث وزن نهایی بیشتر و نیز رشد

 12ساعت بعد از جوجه درآوری اثرات منفی در وزن

اندامهای داخلی جوجهها شد (رحیمی و همكاران .)1386

 40روزگی جوجهها نداشت ولی باعث تضعیف

تغذیه مناسب سطوح مواد مغذی در روزهای اول میتواند بر

سیستم ایمنی آنها شد (رامونوز و همكاران .)2011

کارآیی گله تأثیرگذار باشد .گزارش شده است که در  4روز

تأمین مواد مغذی کافی در  48ساعت اولیه پرورش

اول استفاده از سدیم به مقادیر  0/38تا  0/40درصد باعث

جوجه های گوشتی اثرات مثبتی بر عملكرد آنها در کل

بهبود عملكرد میشود در حالی که افزایش آن به  0/48درصد

دوره پرورش خواهد داشت (دیبنر و همكاران .)1998

اثر عكس بر عملكرد نهایی جوجهها داشت (وییرا و همكاران

مطالعات مختلف نشان داده است که جوجهها و

 .)2003تزریق کربوهیدرات به داخل تخممرغها در دوره

نیمچههایی که بالفاصله بعد از خروج از تخم به

جنینی موجب بهبود عملكرد جوجهها بعد از خروج از تخم

خوراك دسترسی داشته باشند ،از رشد بیشتری در

شد ،در حالی که استفاده از کربوهیدرات اضافی بعد از خروج

مراحل بعد برخوردار خواهند شد (موران  ،1990نوی

از تخم و یا گرسنه نگه داشتن جوجهها به مدت  12ساعت

و پانچاسو  ،1993نوی و اسكاالن  .)1997استفاده از

بعد از خروج از تخم اثرات معنیداری بر عملكرد نهایی

برنامههای مختلف تغذیهای در  3روز اول پرورش

جوجهها نداشت (موسوی و همكاران .)1387
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با توجه به اهمیت تغذیه اولیه در عملكرد و سطح

بعااد از  48ساااعت اسااتفاده از جیرههااای آزمایشاای ،در بقیااه

سالمتی طیور ،در آزمایش حاضر اثرات روشهای

دوره پرورش همگی جیرههای بار پایاه ماواد مغاذی توصایه

مختلف تغذیه در  48ساعت اول پرورش بر عملكرد،

راس دریافاات کردنااد .جیرهنویساای بااا اسااتفاده از برنامااه

کیفیت الشه و سطح ایمنی جوجههای گوشتی در

نرمافزاری  UFFDAصورت گرفت (جدول .)1

مراحل مختلف پرورش مورد ارزیابی قرار گرفت.

سانتیگراد کاهش پیدا کرد و در هفته  ،6به  20درجه

مواد و روشها

سانتیگراد کاهش یافته و تا آخر دوره در این درجه حرارت

این آزمایش از بهمن ماه سال  1393تاا فاروردین مااه

تنظیم گردید .توزین خوراك مصرفی و وزن جوجهها در

سال  1394باا تعاداد  480قطعاه جوجاه گوشاتی یاک

پایان دورهها صورت گرفته و با در نظر گرفتن تلفات و تعیین

روزه سویه تجاری راس 308 -در  10تیماار 4 ،تكارار

روزمرغ ،ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردید .برای محاسبه

و  12قطعه جوجه (مخلوط نر و ماده) در هر تكارار در

هزینه خوراك به ازای هر کیلوگرم از افزایش وزن ،ضریب

سه دوره پرورشی شامل آغاازین ( 1تاا  10روزگای)،

تبدیل خوراك به قیمت هر کیلوگرم از خوراك ضرب گردید.

رشد ( 11تا  24روزگی) و پایاانی ( 25تاا  42روزگای)

عملكرد کلی جوجهها میانگین عملكرد در دورههای آغازین،

در قالب طرح کامالً تصادفی اجراء شد .تغذیه جوجاهها

رشد و پایانی بود.

در  48ساااعت اولیااه پاارورش باار اساااس تیمارهااای
آزمایشی زیر صورت گرفت .تیمارها شاامل )1 :تغذیاه
بر اساس سطح مواد مغذی توصایه ساویه راس و آب
آشامیدنی معمول )2 ،اساتفاده از آب بادون دسترسای
به خوراك )3 ،تغذیاه بار اسااس ماواد مغاذی توصایه
سویه راس و  5درصد محلول آب شاكر )4 ،تغذیاه بار
اسااااس ماااواد مغاااذی توصااایه ساااویه راس و 200
میكرولیتر در لیتار آب عصااره گیااه شااه اساپرم)5 ،
تغذیه بر اسااس ماواد مغاذی توصایه ساویه راس باه
همااراه محلااول مولتیویتااامین و الكترولیاات در آب)6 ،
استفاده از  10درصاد ماواد مغاذی بیشاتر از توصایه
سااویه راس )7 ،تغذیااه بااا آرد ذرت )8 ،تغذیااه بااا آرد
ذرت و محلااول  5درصااد شااكر آب )9 ،تغذیااه بااا آرد
ذرت و محلول  5درصاد شاكر آب  +مولتیویتاامین و
الكترولیت و )10تغذیه با آرد ذرت و محلاول  5درصاد
شااااكر آب  +مولتیویتااااامین و الكترولیاااات 200 +
میكرولیتر در لیتر عصاره گیاه شااه اساپرم .جوجاهها
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جدول  -1ترکیب جیرههاي غذايی پايه (درصد) در مراحل مختلف آزمايش ( 42-3روزگی)
)Table 1- Basal diets composition (percent) in different experiment period (3-42 days
مواد خوراکی

دورههاي تغذيهاي

Feed ingredients

پايانی ( 25تا  42روزگی)

Feeding periods
رشد ( 11تا  24روزگی)

)Finisher (25-42 days

)Grower (11-24 days

56.37

54.76

)Starter (3-10 days
52.08

35.95

37.44

40.01

Corn
کنجاله سویا

4.19

4.38

4.05

Soybean meal
روغن کلزا

0.24

0.27

0.25

Canola oil
پوسته صدف

2.14

2.06

2.25

Oyster shell
پودر استخوان

0.40

0.37

0.47

Bone meal
نمک طعام

0.25

0.25

0.25

Salt
1
مكمل ویتامینی

0.25

0.25

0.25

Vitamin premix
2
مكمل مواد معدنی

0.21

0.23

0.30

Mineral premix
دی ال -متیونین

0

0

0.10

DL- Methionine
ال -لیزین هیدروکلراید

1495

1681

1700

)Nutrients calculated (percent
قیمت هر کیلوگرم (تومان)

3150

3150

3100

)Feed price (kg/toman
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر کیلوگرم)

20.18

20.67

21.65

)Metabolisable energy (Kcal/kg
پروتئین خام

0.84

0.84

0.89

Crude protein
کلسیم

0.41

0.41

0.44

Calcium
فسفر در دسترس

0.18

0.18

0.22

Available phosphorus
سدیم

1.06

1.07

1.22

Sodium
لیزین

آغازين ( 3تا 10
روزگی)
ذرت

L-Lysine hydrochloride
مواد مغذی محاسبه شده (درصد)

Lysine
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0.32

0.38

0.49

متیونین

0.82

0.85

0.94

Methionine
متیونین  +سیستین

0.25

0.25

0.26

Methionine + Cystine
تریپتوفان
Tryptophan

 1ترکیب مكمل مواد ویتامینیهای استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل:
ویتاامین  ،22500 (IU) Aویتاامین  ،5000 (IU) D3ویتاامین  ،45 (IU) Eویتاامین  ،5 (mg) Kویتاامین  ،4/3 (mg) B1ویتاامین ،16/5 (mg) B2
ویتامین  ،0/04 (mg) B12اسید پانتوتنیک ) ،24/5 (mgاسید فولیک ) ،2/5 (mgنیاسین ) ،74 (mgپیریدوکسین ) ،7/3 (mgبیوتین )0/04 (mg
 2ترکیب مكمل مواد معدنی استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل:
سولفات منگنز ) ،248 (mgساولفات آهان ) ،125 (mgاکساید روی ) ،211 (mgساولفات ماس ) ،25 (mgیادات کلسایم ) ،25 (mgسالنیوم )،0/5 (mg
کولین ) ،625 (mgآنتیاکسیدان )2/5 (mg

برنامه نوردهی سالن در سه روز اول به صورت

الشه محاسبه گردید .نمونههای خونی حاصله در لولههای

پیوسته و از روز چهارم به صورت  23ساعت

حاوی ماده ضد انعقاد  EDTAریخته شده و به آزمایشگاه

روشنایی و  1ساعت تاریكی بود .دمای سالن در روز

منتقل و با استفاده از میكروسكپ نوری درصدهای هتروفیل

اول  34درجه بوده و از هفته اول به بعد به ازای هر

و لمفوسیت تعیین شدند (نظیفی  .)1376در پایان نتایج

هفته دو درجه

حاصله با استفاده از نرمافزار ( (SAS 2005نسخه  9/1و در

شاخص تولید با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید

قالب طرح کامالً تصادفی آنالیز شدند .مقایسه تیمارها با هم با

(فرخوی و همكاران :)1373

استفاده از آزمون چند دامنهای دانكن (ولیزاده و مقدم )1373

({/10طول دوره پرورش × ضریب تبدیل غذایی)(/میانگین وزن

در سطح احتمال  5درصد انجام گردید.

زنده به گرم × درصد ماندگاری)}= شاخص تولید

در پایان دوره آزمایش در  42روزگی از هر تكرار 2

نتايج و بحث

قطعه جوجه ،یكی نر و دیگری ماده انتخاب شده و

تأثیر برنامههای مختلف تغذیه در  48ساعت اول پرورش بر

برای تعیین صفات الشه کشتار شدند .الزم به ذکر

عملكرد جوجههای گوشتی در دوره آغازین در جدول  2ارایه

است که قبل از کشتار از جوجههای انتخاب شده

شده است .استفاده از برنامههای تغذیهای مختلف در 48

خونگیری به عمل آمد .این کار برای تعیین سلولهای

ساعت اول پرورش دارای اثرات معنیداری بر عملكرد

خون انجام شد .خونگیری از جوجهها به صورت

جوجهها در دوره آغازین بوده است.

ناشتا ( 5ساعت گرسنگی قبل از خونگیری) انجام
شده و قبل از کشتار نیز حدود  6-9ساعت به آنها
گرسنگی داده شد .بعد از کشتار درصد الشه نسبت به
وزن زنده و درصد روده ،چربی بطنی ،سنگدان ،کبد،
طحال ،بورس فابریسیوس ،سینه و ران نسبت به وزن
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جدول  -2اثر برنامههاي مختلف تغذيه در  48ساعت اول پرورش بر عملكرد جوجههاي گوشتی در دوره آغازين ( 10-3روزگی)
Table 2- The effect of different feeding programs in first 48 hour breeding on performance of broilers in starter
)period (3-10 days
هزينه خوراك

وزن بدن

ضريب تبديل خوراك

افزايش وزن

(تومان /کیلوگرم

(گرم)

وزن)

Body
)weight (g

Feed conversion
ratio

(گرم/روز/جوجه)

(گرم/روز/جوجه)

Weight
)gain(g/day/chick

Feed intake
)(g/day/chick

Feed price
)(kg/toman
2425.33b
2487.67a
2414.00b
2391.33b
2391.33b
2227.00c
2482.00a
2408.33b
2402.67b
2431.00b
17.00

154.81
143.48
158.27
160.11
159.17
165.75
166.01
155.06
156.53
154.97
17.00

1.43abc
1.47a
1.42abc
1.41c
1.41c
1.28d
1.46ab
1.41abc
1.42bc
1.43abc
0.02

19.99c
20.30bc
21.35a
20.52abc
20.42abc
21.10ab
20.07c
20.01c
20.16bc
20.18bc
0.30

0.0492
0.0001
0.1559
0.0001
 :a-dدر هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند (.)P>0/05

خوراك مصرفی

تیمارها
Treatments

28.48c
29.75ab
30.32a
28.82bc
28.71bc
28.48c
29.21bc
28.37c
28.46c
28.84bc
0.35

*1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SEM

0.0002

P Value

a-d: Values in the same column not sharing a common superscript different significantly (P<0.05).
* تیمارها شامل )1 :تغذیه بر اساس مواد مغذی توصیه سویه راس )2 ،استفاده از آب بدون دسترسی باه خاوراك )3،اساتفاده از  5درصاد محلاول آب
شكر )4 ،استفاده از  200میكرولیتر در لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم )5 ،استفاده از محلول مولتیویتامین و الكترولیت در آب )6 ،استفاده از  10درصاد
مواد مغذی بیشتر از توصیه سویه راس )7 ،تغذیه با آرد ذرت )8 ،تغذیه با آرد ذرت و محلاول  5درصاد شاكر آب )9 ،تغذیاه باا آرد ذرت و محلاول 5
درصد شكر آب  +مولتیویتامین و الكترولیت و )10تغذیه با آرد ذرت و محلول  5درصد شكر آب  +مولتیویتاامین و الكترولیات  200 +میكرولیتار در
لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم.
*

Treatments included: 1) diets containing Ross 308 nutrient recommendation, 2) only drinking water, 3) adding 5% of sugar

in drinking water, 4) adding 200 ppm/l of costmary (Tanacetum balsamits) extract, 5) adding electrolyte + multivitamin in
drinking water, 6) diets containing 10% nutrients more than Ross recommendation, 7) corn meal, 8) group fed with corn
meal + 5% of sugar solution, 9) group fed with corn meal + 5% of sugar solution + electrolyte + multivitamin and 10) group
fed with corn meal + 5% of sugar solution + electrolyte + multivitamin + 200 ml/l of costmary extract.

در این دوره بیشترین مقدار خاوراك مصارفی روزاناه

درصد شكر آب استفاده کرده بود ،مشااهده گردیاد در حاالی

( 30/32گاارم) در گااروه آزمایشاای  3کااه عااالوه باار

که کمترین مقدار افزایش وزن روزانه ( 20/01گارم) در گاروه

خوراك معمول از محلول  5درصاد آب شاكر اساتفاده

 8بدست آمد .بهترین ضریب تبادیل خاوراك ( )1/28در گاروه

کرده باود ،مشااهده گردیاد در حاالی کاه کمتارین آن

آزمایشی  6باا اساتفاده از  10درصاد ماواد مغاذی بیشاتر از

( 28/37گرم) در گروه  8که آرد ذرت به همراه محلاول

توصیه ساویه راس مشااهده شاد در حاالی کاه بیشاترین آن

 5درصااد شااكر آب دریافاات کاارده بااود ،بدساات آمااد.

( )1/47متعلق به گروه آزمایشی  2که در  48ساعت اول بدون

بیشترین مقدار افازایش وزن روزاناه ( 21/35گارم) در

دسترسی به خاوراك فقاا از آب خاالی اساتفاده کارده باود،

گروه آزمایشی  3کاه عاالوه بار خاوراك از محلاول 5

مشاهده شاد .کمتارین هزیناه خاوراك باه ازای هار کیلاوگرم

اثر روشهاي مختلف تغذیه ابتدایی بر عملكرد رشد ،صفات الشه و سیستم ایمنی جوجههاي گوشتی
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افاازایش وزن ( 2227تومااان) در گااروه آزمایشاای  6و

نیازمندیهایی رو به تزاید جوجههای گوشتی به ماواد مغاذی

بیشترین آن ( 2476/67تومان) به گاروه  2اختصاا

در اوایل دوره پرورش به علت رشاد و تكثیار سالولی ساریع

داشت .وزن پایانی دوره تحت تأثیر نحوه تغذیه در 48

نسبت به دورههای بعدی (فرخوی و همكاران  )1373میباشد

ساعت اول قرار نگرفت (.)P>0/05

که موجب گردیده علایرغم خاوراك مصارفی کمتار ،افازایش

استفاده از محلول  5درصد شكر آب بالفاصله بعاد از

وزن بیشتری حاصال و ضاریب تبادیل خاوراك بهباود یاباد.

تخلیه جوجاهها باه ساالن توصایه معماول در شارو

مشاهده بیشترین ضریب تبدیل خوراك در گروهی کاه باه آب

جوجااههای گوشااتی میباشااد (فرخااوی و

آشامیدنی بدون غذا در  48ساعت ابتدایی دسترسای داشاتند،

پاارورش

همكاران  .)1373استدالل بر این است کاه آب شاكر باا

میتواند ناشی از عدم تاأمین نیازمنادیهایی ماواد مغاذی در

تااأمین راح ات و سااریع بخشاای از اناارژی مااورد نیاااز

روزهای اولیه شده که این به نوباه خاود باعاث افازایش وزن

جوجهها ،باعاث سارزندگی و رفاع خساتگی ناشای از

کمتر و باال رفتن ضریب تبدیل خوراك شده است .از آنجا کاه

تنش حمال و نقال شاده و جوجاهها در اولاین فرصات

ارتباط مستقیمی بین ضریب تبدیل و هزیناه خاوراك باه ازای

شرو به مصرف خاوراك خواهناد کارد لاذا قاادر باه

هر کیلاوگرم از افازایش وزن وجاود دارد لاذا ،چاون بهتارین

مصرف مقدار بیشتر خاوراك در پایاان دوره خواهناد

ضریب تبدیل خوراك در گروه آزمایشی  6بدست آمده اسات،

شد که این مصارف نیاز منجار باه افازایش وزن زیااد

کمترین هزینه خوراك به ازای هر کیلوگرم از افزایش وزن نیز

خواهد شد کاه در ایان دوره شااهد آن هساتیم .وقاو

در این گروه آزمایشای حاصال گردیاد .یافتاههای حاضار باا

کمترین مقدار خوراك مصرفی در گروه  8که صرفاً از

نتایج یونی و همكاران ( )1999و سااکی ( )2005مطابقات دارد

آرد ذرت به عنوان جیره به همراه  5درصد محلول آب

که دسترسی سریع به غذا و به خصو

مناابع انارژی را در

شكر دریافت کرده بود هام احتمااالً مرباوط باه ساطح

شرو پرورش از جمله عوامل بهبود دهنده عملكارد جوجاهها

انرژی دریاافتی میباشاد .از آنجاا کاه طیاور خاوراك

تلقی کرده بودند ،میباشد .در حالی که مخالف نظار موساوی

مصرفی خود را با اساتفاده از انارژی دریاافتی تنظایم

و همكاران ( )1387مبنای بار اینكاه گرسانه نگاه داشاتن و یاا

میکننااد (فرخااوی و همكاااران  )1373در ایاان گااروه

استفاده از کربوهیادرات اضاافی در جیاره در  12سااعت اول

آزمایشی نیاز هار دو منباع اساتفاده شاده ذرت و آب

پرورش اثرات معنیداری بر عملكرد جوجههای گوشتی ندارد،

شكر (که منابع خوب و سهلالوصول انرژی میباشند)،

میباشد.

موجب گردیده نیاز به انرژی با مصرف خاوراك کمتار

تأثیر برنامههای مختلف تغذیه در  48ساعت اول پارورش بار

تأمین شود که احتماالً به علت عدم دریافت مواد مغاذی

عملكرد جوجههای گوشتی در دوره رشاد در جادول  3آورده

کافی به نوبه خود باعث کمترین افازایش وزن روزاناه

شااده اساات .اسااتفاده از برنامااههای تغذیااهای مختلااف در 48

نیز شده است .ارتبااط مثبات باین مصارف خاوراك و

ساعت اول پرورش اثرات معنیداری بر عملكارد جوجاهها در

افاازایش وزن اصاالیترین دلیاال وزن بیشااتر در گااروه

دوره رشد بوده است (.)P>0/05

آزمایشی  3میباشاد .حصاول بهتارین ضاریب تبادیل
خوراك در تیمار  6با استفاده از  10درصد سطح مواد
مغذی بیشاتر از توصایه ساویه راس حااکی از تاأمین

1395 سال/4  شماره26  جلد/نشریه پژوهشهاي علوم دامی
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) روزگی24-11(  ساعت اول پرورش بر عملكرد جوجههاي گوشتی در دوره رشد48  اثر برنامههاي مختلف تغذيه در-3 جدول
Table 3- The effect of different feeding programs in first 48 hour breeding on performance of broilers in growing
period (11-24 days)
تیمارها
Treatments

خوراك مصرفی

افزايش وزن

ضريب تبديل خوراك

وزن بدن

هزينه خوراك

)جوجه/روز/(گرم

)جوجه/روز/(گرم

)(گرم

) کیلوگرم وزن/(تومان

Feed intake
(g/day/chick)

Weight gain
(g/day/chick)

Feed conversion
ratio

Feed price
(kg/toman)

1*

61.34

42.40ab

1.45a

Body
weight
(g)
902.17

2

59.10

40.38b

1.47a

946.06

2460.00

3

60.84

42.55ab

1.43a

949.60

2303.67

4

61.27

42.37ab

1.45a

907.43

2431.67

5

57.96

41.71ab

1.39ab

922.99

2336.67

6

58.52

43.77a

1.34b

912.47

2252.67

7

59.66

41.16ab

1.45a

943.84

2432.00

8

60.50

42.40ab

1.43a

924.70

2398.67

9

60.80

42.27ab

1.44a

904.32

2398.33

10

61.31

42.39ab

1.45a

930.71

2426.33

SEM

1.43

0.96

0.03

34.11

48.23

0.6617

0.0445

0.0389

0.9751

0.1163

P Value

2431.67

.)P>0/05(  در هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند:a-b
a-b: Values in the same column not sharing a common superscript different significantly (P<0.05).
 درصاد محلاول آب5 ) اساتفاده از3،) استفاده از آب بدون دسترسی باه خاوراك2 ،) تغذیه بر اساس مواد مغذی توصیه سویه راس1 :* تیمارها شامل
 درصاد10 ) استفاده از6 ،) استفاده از محلول مولتیویتامین و الكترولیت در آب5 ، میكرولیتر در لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم200 ) استفاده از4 ،شكر
5 ) تغذیاه باا آرد ذرت و محلاول9 ، درصاد شاكر آب5 ) تغذیه با آرد ذرت و محلاول8 ،) تغذیه با آرد ذرت7 ،مواد مغذی بیشتر از توصیه سویه راس
 میكرولیتار در200 +  مولتیویتاامین و الكترولیات+  درصد شكر آب5 ) تغذیه با آرد ذرت و محلول10 مولتیویتامین و الكترولیت و+ درصد شكر آب
.لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم
*

Treatments included: 1) diets containing Ross 308 nutrient recommendation, 2) only drinking water, 3) adding 5% of sugar

in drinking water, 4) adding 200 ppm/l of costmary (Tanacetum balsamits) extract, 5) adding electrolyte + multivitamin in
drinking water, 6) diets containing 10% nutrients more than Ross recommendation, 7) corn meal, 8) group fed with corn
meal + 5% of sugar solution, 9) group fed with corn meal + 5% of sugar solution + electrolyte + multivitamin and 10) group
fed with corn meal + 5% of sugar solution + electrolyte + multivitamin + 200 ml/l of costmary extract.
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جدول  -4اثر برنامههاي مختلف تغذيه در  48ساعت اول پرورش بر عملكرد جوجههاي گوشتی در دوره پايانی ( 42-25روزگی)
Table 4-The effect of different feeding programs in first 48 hour breeding on performance of broilers in finishing
)period (25-42 days
هزينه خوراك

وزن بدن

ضريب تبديل

افزايش وزن

(تومان /کیلوگرم

(گرم)

خوراك

(گرم/روز/جوجه)

(گرم/روز/جوجه)

وزن)

Body
weight
)(g

Feed conversion
ratio

Weight gain
)(g/day/chick

Feed intake
)(g/day/chick

2117.00a
2221.33ab
2274.33ab
2190.00b
2256.00ab
2191.33b
2245.67ab
2321.67a
2253.67ab

1.76ab
1.86a
1.87a
1.91a
1.88a
1.81a
1.90a
1.64b
1.81a

77.76a
71.96b
71.90b
71.37b
73.89b
70.71b
71.53b
71.70b
72.40b

Feed price
)(kg/toman
2851.00ab
3008.00a
3029.70a
3088.70a
3045.70a
2926.70a
3067.00a
2651.34b
2926.70a

72.10b
1.75ab
2261.67ab
2835.00a
0.0074
0.3032
34.91
76.56
0.0181
0.0163
0.0478
0.0162
 :a-bدر هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند (.)P>0/05

خوراك مصرفی

136.57ab
133.55abcd
134.42abcd
135.78abc
139.07a
127.52cd
135.26abc
116.89c
130.12bcd
126.14d
0.2753
0.0004

تیمارها
Treatments

*1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
SEM
P Value

a-b: Values in the same column not sharing a common superscript different significantly (P<0.05).
* تیمارها شامل )1 :تغذیه بر اساس مواد مغذی توصیه سویه راس )2 ،استفاده از آب بدون دسترسی باه خاوراك )3،اساتفاده از  5درصاد محلاول آب
شكر )4 ،استفاده از  200میكرولیتر در لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم )5 ،استفاده از محلول مولتیویتامین و الكترولیت در آب )6 ،استفاده از  10درصاد
مواد مغذی بیشتر از توصیه سویه راس )7 ،تغذیه با آرد ذرت )8 ،تغذیه با آرد ذرت و محلاول  5درصاد شاكر آب )9 ،تغذیاه باا آرد ذرت و محلاول 5
درصد شكر آب  +مولتیویتامین و الكترولیت و )10تغذیه با آرد ذرت و محلول  5درصد شكر آب  +مولتیویتاامین و الكترولیات  200 +میكرولیتار در
لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم.
*

Treatments included: 1) diets containing Ross 308 nutrient recommendation, 2) only drinking water, 3) adding 5% of sugar

in drinking water, 4) adding 200 ppm/l of costmary (Tanacetum balsamits) extract, 5) adding electrolyte + multivitamin in
drinking water, 6) diets containing 10% nutrients more than Ross recommendation, 7) corn meal, 8) group fed with corn
meal + 5% of sugar solution, 9) group fed with corn meal + 5% of sugar solution + electrolyte + multivitamin and 10) group
fed with corn meal + 5% of sugar solution + electrolyte + multivitamin + 200 ml/l of costmary extract.

علیرغم نبود تفاوت معنیدار در مقدار خوراك

خوراك نداشت ،مشاهده شد .از آنجا که در دوره آغازین نیز

مصرفی ،بیشترین مقدار افزایش وزن روزانه در دوره

جوجههای گروه آزمایشی  6بیشترین افزایش وزن و بهترین

رشد ( 43/77گرم) و بهترین ضریب تبدیل خوراك

ضریب تبدیل غذایی را به علت دریافت مواد مغذی بیشتر

( )1/34در گروه آزمایشی  6با دریافت  10درصد مواد

داشتهاند ،لذا این اثرات در دوره رشد نیز ادامه یافته است.

مغذی بیشتر از توصیه سویه راس ،در حالی که

برعكس ،جوجههای که فقا به آب دسترسی داشتهاند ،به علت

کمترین مقدار افزایش وزن روزانه ( 40/38گرم) و

عدم دریافت مواد مغذی کافی جهت رشد ،در این دوره نیز

باالترین ضریب تبدیل خوراك ( )1/45در گروه

کمترین مقدار افزایش وزن را در بین تیمارها داشتهاند که به

آزمایشی  2که در  48ساعت اول پرورش دسترسی به

علت عدم تفاوت در مقدار خوراك مصرفی روزانه ،باالترین
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ضریب تبدیل خوراك نیز در این گروه آزمایشی

مقدار خوراك مصرفی در گروه آزمایشی  8علت اصلی بهبود

همانند دوره قبل بدست آمد .نتایج خاصل مطابق

ضریب تبدیل غذایی در این گروه در این دوره آزمایشی بوده

یافتههای یافتههای موران ( ،)1990نوی و پانچاسو

است .از آنجا که خوراك مصرفی در دوره پایانی بیشترین

( ،)1993نوی و اسكاالن ( ،)1997کارجی و همكاران

مقدار را نسبت به کل دورهها به خود اختصا

میدهد ،لذا

( ،)2005اوال و همكاران ( )2012میباشد .خوراك

کاهش در خوراك مصرفی ضریب تبدیل خوراك را بهبود

مصرفی ،وزن نهایی دوره و هزینه خوراك به ازای هر

داده است .با توجه به اینكه این گروه بیشترین مقدار وزن

کیلوگرم از افزایش وزن در این دوره تحت تأثیر

نهایی را در دوره قبل داشته است در این دوره نیز بیشترین
داده است .از آنجا که هزینه

تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (.)P>0/05

وزن نهایی را به خود اختصا

اثر برنامههای مختلف تغذیه در  48ساعت اول

خوراك به ازای هر کیلوگرم از افزایش وزن حاصل ضرب

پرورش بر عملكرد جوجههای گوشتی در دوره پایانی

خوراك مصرفی در ضرب تبدیل خوراك میباشد ،چون

در جدول  4ارایه شده است .استفاده از برنامههای

خوراك مصرفی در گروه  8کمترین مقدار را به خود

تغذیهای مختلف در  48ساعت اول پرورش اثرات

اختصا

داده است ،لذا کمترین هزینه خوراك نیز در این

معنیداری بر عملكرد جوجهها در دوره پایانی داشته

گروه آزمایشی بدست آمده است .نتایج حاضر با یافتههای

است (.)P>0/05

موجود در این زمینه مطابقت دارد (نیر  ،1995رحیمی و

در دوره پایانی کمترین مقدار خوراك مصرفی

همكاران .)1386

( 116/89گرم ،بهترین ضریب تبدیل خوراك (،)1/64

تأثیر برنامههای مختلف تغذیه در  48ساعت اول پرورش بر

بیشترین وزن نهایی ( 2321/67گرم) و کمترین هزینه

عملكرد جوجههای گوشتی در کل دوره پرورش در جدول 5

خوراك به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن (2651/34

آورده شده است .استفاده از برنامههای تغذیهای مختلف در

تومان) در گروه آزمایشی  8با استفاده از آرد ذرت و

 48ساعت اول پرورش اثرات معنیداری بر عملكرد جوجهها

 5درصد محلول شكر آب مشاهده شد .در حالی که

در کل دوره پرورش داشته است (.)P>0/05

بیشترین مقدار خوراك مصرفی ( 139/07گرم) در

در کل دوره پرورش کمترین مقدار خوراك مصرفی (68/59

گروه  5با مصرف خوراك بر اساس توصیه راس و

گرم) ،بهترین ضریب تبدیل خوراك ( ،)1/54بیشترین وزن

محلول الكترولیت  +مولتیویتامین در آب آشامیدنی

نهایی ( 2321/67گرم) ،کمترین هزینه خوراك به ازای هر

مشاهده شد .باالترین ضریب تبدیل خوراك (،)1/91

کیلوگرم از افزایش وزن ( 2486/11تومان) و بیشترین

کمترین وزن نهایی دوره ( 2190/00گرم) و بیشترین

شاخص تولید ( )309/33در گروه آزمایشی  8تغذیه شده با

هزینه خوراك به ازای هر کیلوگرم از افزایش وزن

آرد ذرت و محلول  5درصد شكر آب در  48ساعت اول دوره

( 3088/70تومان) در گروه آزمایشی  4با استفاده از

پرورش مشاهده شد .بیشترین مقدار افزایش وزن روزانه

 200میكرولیتر در لیتر از عصاره شاه اسپرم مشاهده

( 46/78گرم) در گروه  1که از جیره دارای مواد مغذی مطابق

شد .علت کاهش عملكرد با استفاده از عصاره شاه

توصیه سویه استفاده کرده بود ،بدست آمد .کمترین مقدار

اسپرم میتواند با کیفیت اسانس ،مقدار و نحوه

افزایش وزن روزانه ( 44/26گرم) ،باالترین ضریب تبدیل

مصرف آن ارتباط داشته باشد .کاهش قابل توجه

خوراك ( )1/69و بیشترین هزینه خوراك به ازای هر کیلوگرم

اثر روشهاي مختلف تغذیه ابتدایی بر عملكرد رشد ،صفات الشه و سیستم ایمنی جوجههاي گوشتی

افزایش وزن ( 2660/33تومان) در گروه آزمایشی 7
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استفاده کرده بودند ،مشاهده شد.

که جوجهها تنها از آرد ذرت در طول  48ساعت اولیه
جدول  -5اثر برنامههاي مختلف تغذيه در  48ساعت اول پرورش بر عملكرد جوجههاي گوشتی در کل دوره پرورش ( 42-1روزگی)
Table 5- The effect of different feeding programs in first 48 hour breeding on performance of broilers in whole
)breeding period (1-42 days
تیمارها
خوراك مصرفی
افزايش وزن
ضريب تبديل
وزن بدن
ماندگاري
شاخص تولید
هزينه خوراك
(تومان/
کیلوگرم وزن)

Production
index

(درصد)

(گرم)

خوراك

(گرم/روز/جوجه)

(گرم/روز/جوجه)

Livability
)(%

Body
weight
)(g

Feed
conversion
ratio

Weight gain
)(g/day/chick

Feed intake
)(g/day/chick

Feed price
)(kg/toman
46.78a
1.62abc
2317.00a
86.12b
298.00ab
2669.33bc
b
ab
ab
b
c
44.22
1.68
2221.33
86.12
272.00
2651.88ab
b
ab
ab
ab
abc
45.27
1.67
2274.33
88.89
289.32
2615.78abc
b
ab
b
ab
abc
44.76
1.68
2190.00
94.46
293.67
2637.22abc
45.36ab
1.66ab
2256.00ab
91.67ab
297.67ab
2591.22abc
45.20b
1.58cd
2191.33b
97.22a
310.00a
2487.00d
b
a
ab
ab
bc
44.26
1.69
2245.67
88.89
281.67
2660.33a
b
d
a
b
a
44.67
1.54
2321.67
86.12
309.33
2486.11d
b
abc
ab
ab
ab
44.84
1.63
2253.67
91.67
301.00
2575.89abc
b
bcd
ab
ab
ab
44.92
1.61
2261.67
91.67
306.67
2564.11c
0.42
0.02
34.91
2.17
7.80
25.60
0.0506
0.0024
0.0478
0.0509
0.0444
0.0003
 :a- dدر هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند (.)P>0/05

74.49a
74.12ab
75.19ab
75.29ab
75.25ab
70.99cd
74.71ab
68.59d
73.13abc
72.14bc
0.95
0.0005

Treatments

*1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SEM
P Value

a-d: Values in the same column not sharing a common superscript different significantly (P<0.05).
* تیمارها شامل )1 :تغذیه بر اساس مواد مغذی توصیه سویه راس )2 ،استفاده از آب بدون دسترسی باه خاوراك )3،اساتفاده از  5درصاد محلاول آب
شكر )4 ،استفاده از  200میكرولیتر در لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم )5 ،استفاده از محلول مولتیویتامین و الكترولیت در آب )6 ،استفاده از  10درصاد
مواد مغذی بیشتر از توصیه سویه راس )7 ،تغذیه با آرد ذرت )8 ،تغذیه با آرد ذرت و محلاول  5درصاد شاكر آب )9 ،تغذیاه باا آرد ذرت و محلاول 5
درصد شكر آب  +مولتیویتامین و الكترولیت و )10تغذیه با آرد ذرت و محلول  5درصد شكر آب  +مولتیویتاامین و الكترولیات  200 +میكرولیتار در
لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم.
*

Treatments included: 1) diets containing Ross 308 nutrient recommendation, 2) only drinking water, 3) adding 5% of sugar

in drinking water, 4) adding 200 ppm/l of costmary (Tanacetum balsamits) extract, 5) adding electrolyte + multivitamin in
drinking water, 6) diets containing 10% nutrients more than Ross recommendation, 7) corn meal, 8) group fed with corn
meal + 5% of sugar solution, 9) group fed with corn meal + 5% of sugar solution + electrolyte + multivitamin and 10) group
fed with corn meal + 5% of sugar solution + electrolyte + multivitamin + 200 ml/l of costmary extract.

بیشترین درصد ماندگاری ( 97/22درصد) در گروه

از این محلول به همراه آرد ذرت (که روش رایج تغذیه در

آزمایشی  6با استفاده از  10درصد مواد مغذی بیشتر

جوجه های گوشتی در روزهای اول پرورش میباشد) است.

از توصیه سویه مشاهده شد .کاهش عملكرد مشاهده

محلول شكر آب با راهكارهای مختلفی از جمله تأمین سریع

شده در تیمار  7دریافت کننده آرد ذرت تنها و برعكس

انرژی مورد نیاز جوجه ،تأمین انرژی اضافی مورد نیاز برای

بهبود عملكرد در تیمار دریالفت کننده آرد ذرت +

روزهای اولیه و تكمیل نواقصات انرژی ذرت توانسته است

محلول  5درصد شكر آب حاکی از اثرات مؤثر استفاده

نسبت به جیره بدون آب شكر مزیت نسبی خود را بر عملكرد
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و شاخص تولید در جوجههای گوشتی نشان داده و

آزمایشی  8بیشترین عملكرد و وزن نهایی را داشتهاند لذا،

موجب گردیده علیرغم خوراك مصرفی کمتر ،ضریب

درصد الشه بیشتری نیز داشتند .بر عكس با توجه به عملكرد

تبدیل بهبود ،هزینه خوراك کاهش و وزن نهایی و

ضعیف و پایینترین وزن نهایی مشاهده شده در گروه

شاخص تولید افزایش یابند .وقو حداکثر ماندگاری در

آزمایشی  ،4جوجهها در پایان دوره از درصد الشه پایینتری

گروه آزمایشی  6حاکی از اثر مواد مغذی ضروری

نیز برخوردار بودند .گزارشهای قبلی (موران  ،1990نوی و

تأمین شده جهت ارتقا سطح سالمتی با استفاده از

پانچاسو  ،1993نوی و اسكاالن  ،1997اوال و همكاران ،2012

 10درصد مواد مغذی بیشتر از توصیه سویه راس در

رحیمی و همكاران  )1386نیز اثرات مثبت استفاده از

جیره میباشد .پروتئین و اسیدهای آمینه ،اسیدهای

برنامههای غذایی مختلف در اوایل دوره پرورش را بر صفات

چرب ،بعضی از امالح و ویتامین ها اثرات

الشه مثبت گزارش نموده بودند .به غیر از درصد الشه ،بقیه

انكارناپذیری در افزایش سطح ایمنی و سالمتی طیور

صفات الشه تحت تأثیر برنامههای متعدد غذایی در  48ساعت

دارند (فرخوی و همكاران  .)1373یافتههای حاضر با

اول پرورش قرار نگرفتند .نبود معنیداری میتواند ناشی از

گزارشات دیبنر و همكاران  ،1998هوشمند ،2006

کوتاه بودن طول دوره استفاده از جیرههای آزمایشی و

رحیمی و همكاران  )1386مطابق و با نتایج موسوی و

تشابه عملیات تغذیه و پرورش در بقیه طول دوره پرورش

همكاران ( )1387مطابقت ندارد.

بوده باشد .که این یافتهها بر خالف یافتههای هوشمند

تأثیر برنامههای مختلف تغذیه در  48ساعت اول

( )2006میباشد که گزارش نموده است استفاده از محلول

پرورش بر صفات الشه جوجههای گوشتی در انتهای

الكترولیت  +مولتیویتامین در  24ساعت اول دوره پرورش

دوره پرورش ( 42روزگی) در جدول  6آورده شده

جوجههای گوشتی موجب افزایش وزن کبد میگردد.

است .استفاده از برنامههای تغذیهای مختلف در 48

اثر استفاده از برنامههای مختلف تغذیه در  48ساعت اول

ساعت اول پرورش اثرات معنیداری بر صفات الشه

پرورش بر درصد هتروفیل ،درصد لنفوسیت و نسبت

جوجهها در پایان دوره پرورش داشته است (.)P>0/05

هتروفیل به لنفوسیت جوجههای گوشتی در انتهای دوره

در پایان دوره پرورش بیشترین درصد الشه (74/22
درصد) در گروه آزمایشی  8با استفاده از آرد ذرت +
محلول  5درصد شكر آب و کمترین درصد الشه
( 69/18درصد) در گروه آزمایشی  4با استفاده از
 200میكرولیتر عصاره شاه اسپرم در هر لیتر از آب
آشامیدنی مشاهده شد .همچنین بیشترین درصد ران
نیز در گروه آزمایشی بدست آمد .در درصد الشه
ارتباط مستقیمی با سرعت رشد و وزن نهایی جوجهها
دارد (فرخوی و همكاران  .)1373از آنجا که عملكرد و
وزن نهایی جوجههای دریافت کننده خوراك گروه

پرورش در جدول  7آورده شده است .استفاده از برنامههای
تغذیهای مختلف در  48ساعت اول پرورش اثرات معنیداری
بر سطح ایمنی جوجهها در پایان دوره پرورش نداشته است
(.)P >0/05
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اثر روشهاي مختلف تغذیه ابتدایی بر عملكرد رشد ،صفات الشه و سیستم ایمنی جوجههاي گوشتی
جدول  -6اثر برنامههاي مختلف تغذيه در  48ساعت اول پرورش بر صفات الشه جوجههاي گوشتی در  42روزگی (درصد)

)Table 6- The effect of different feeding programs in first 48 hour breeding on carcass traits of broilers in 42 days (%
روده

چربی

سنگدان

کبد

طحال

بورس

عضالت

رانها

الشه

Intestine

Fat

Gizzard

Liver

Spleen

فابريسیوس

سینه

Thighs

Carcass

Bourse
fabrisiouse

Breast
muscles

تیمارها
Treatments

7.59

2.94

2.82

3.84

0.18

0.36

42.63

34.39abc

74.24ab

*1

8.14
8.32

3.61
3.77

3.38
3.42

3.38
3.95

0.22
0.19

0.38
0.35

42.63
42.28

34.16ab
32.43bc

73.10ab
72.84ab

2
3

8.26

3.44

3.37

3.45

0.16

0.30

42.67

35.37a

69.18c

4

7.18
7.60
9.34

3.40
3.94
3.28

3.19
3.26
3.42

3.46
3.90
3.37

0.20
0.21
0.21

0.29
0.31
0.34

45.49
42.16
43.65

31.34bc
32.44bc
33.31abc

73.95a
74.23a
70.58bc

5
6
7

7.80
7.56
7.59
0.66
0.5734

3.74
3.22
3.33
0.25
0.2423

3.07
2.59
3.21
0.24
0.2676

3.47
3.60
3.91
0.39
0.9569

0.21
0.21
0.27
0.04
0.7950

0.28
0.27
0.33
0.04
0.4627

41.98
43.20
39.18
1.82
0.6697

31.88bc
31.19c
31.22c
0.86
0.0374

74.22a
71.67abc
73.20ab
0.90
0.0112

8
9
10
SEM
P Value

 :a-cدر هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند (.)P>0/05
a-c: Values in the same column not sharing a common superscript different significantly (P<0.05).
* تیمارها شامل )1 :تغذیه بر اساس مواد مغذی توصیه سویه راس )2 ،استفاده از آب بدون دسترسی باه خاوراك )3،اساتفاده از  5درصاد محلاول آب
شكر )4 ،استفاده از  200میكرولیتر در لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم )5 ،استفاده از محلول مولتیویتامین و الكترولیت در آب )6 ،استفاده از  10درصاد
مواد مغذی بیشتر از توصیه سویه راس )7 ،تغذیه با آرد ذرت )8 ،تغذیه با آرد ذرت و محلاول  5درصاد شاكر آب )9 ،تغذیاه باا آرد ذرت و محلاول 5
درصد شكر آب  +مولتیویتامین و الكترولیت و )10تغذیه با آرد ذرت و محلول  5درصد شكر آب  +مولتیویتاامین و الكترولیات  200 +میكرولیتار در
لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم.
*

Treatments included: 1) diets containing Ross 308 nutrient recommendation, 2) only drinking water, 3) adding 5% of sugar

in drinking water, 4) adding 200 ppm/l of costmary (Tanacetum balsamits) extract, 5) adding electrolyte + multivitamin in
drinking water, 6) diets containing 10% nutrients more than Ross recommendation, 7) corn meal, 8) group fed with corn
meal + 5% of sugar solution, 9) group fed with corn meal + 5% of sugar solution + electrolyte + multivitamin and 10) group
fed with corn meal + 5% of sugar solution + electrolyte + multivitamin + 200 ml/l of costmary extract

از تعداد لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت به

در  48روز اول تأثیر معنیداری بر سطح ایمنی جوجهها

عنوان یكی از شاخصههای ارزیابی سطح ایمنی بدن

نداشته است که این نبود اثر معنیداری در خصو

سایر

استفاده میشود بدین صورت که هر چقدر تعداد

فاکتورها از قبیل درصد تلفات ،وزن بورس فابریسیوس،

لنفوسیت کمتر و نسبت هتروفیل به لنفوسیت بیشتر

طحال و کبد نیز حاکی از عدم تأثیر برنامههای مختلف غذایی

باشد ،حاکی از کاهش قدرت سیستم ایمنی است

در مدت  48ساعت اول پرورش بر سطح ایمنی جوجهها را

(استورکی  .)1995استفاده از برنامههای مختلف غذایی

تقویت میکند .علت نبود اثر معنیدار احتماالً ناشی از طول
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جیرهها و

وضعیت سالمت عمومی گله باشد.
جدول  -7ثر برنامههاي مختلف تغذيه در  48ساعت اول پرورش بر درصد هتروفیل ،لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت
جوجههاي گوشتی در  42روزگی
Table 7: The effect of different feeding programs in first 48 hour breeding on heterophile and lymphocyte
)percentages and heterophile to lymphocyte ratio of broilers in 42 days (%
نسبت هتروفیل به لنفوسیت

لنفوسیت (درصد)

هتروفیل (درصد)

تیمارها

Treatments
)Heterophile (%
)Lymphocyte (%
Hetetophile to Lymphocyte ratio
*1
38.00
87.67
0.126
2
20.33
79.00
0.262
3
17.67
82.34
0.215
4
9.67
89.67
0.108
5
23.00
76.33
0.337
6
28.00
72.00
0.396
7
28.67
70.67
0.423
8
24.00
75.34
0.352
9
24.00
75.00
0.350
10
16.67
82.00
0.204
SEM
9.64
6.86
0.10
P Value
0.7486
0.1506
0.2959
* تیمارها شامل )1 :تغذیه بر اساس مواد مغذی توصیه سویه راس )2 ،استفاده از آب بدون دسترسی به خاوراك )3،اساتفاده از  5درصاد محلاول آب
شكر )4 ،استفاده از  200میكرولیتر در لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم )5 ،استفاده از محلول مولتیویتامین و الكترولیت در آب )6 ،استفاده از  10درصاد
مواد مغذی بیشتر از توصیه سویه راس )7 ،تغذیه با آرد ذرت )8 ،تغذیه با آرد ذرت و محلاول  5درصاد شاكر آب )9 ،تغذیاه باا آرد ذرت و محلاول 5
درصد شكر آب  +مولتیویتامین و الكترولیت و )10تغذیه با آرد ذرت و محلول  5درصد شكر آب  +مولتیویتاامین و الكترولیات  200 +میكرولیتار در
لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم.
*

Treatments included: 1) diets containing Ross 308 nutrient recommendation, 2) only drinking water, 3) adding 5% of sugar

in drinking water, 4) adding 200 ppm/l of costmary (Tanacetum balsamits) extract, 5) adding electrolyte + multivitamin in
drinking water, 6) diets containing 10% nutrients more than Ross recommendation, 7) corn meal, 8) group fed with corn
meal + 5% of sugar solution, 9) group fed with corn meal + 5% of sugar solution + electrolyte + multivitamin and 10) group
fed with corn meal + 5% of sugar solution + electrolyte + multivitamin + 200 ml/l of costmary extract.
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برخوردار شوند و روش رایج تغذیه در روزهای اولیه

به طور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که

پرورش جوجهها را تأیید میکند.

استفاده از آرد ذرت  5 +درصد محلول شكر آب در
 48ساعت اول دوره پرورش (که روش رایج تغذیه در
روزهای اول پرورش جوجههای گوشتی میباشد)
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Abstract
BACKGROUND: Early feeding of broilers is very important in whole breeding period. ABJECTIVE:

This experiment was conducted to evaluate the effects of different early nutrition methods on
performance, carcass traits and immune responses of broiler chickens. METHODS: This experiment
was carried out with 480-day old Ross- 308 broilers in 10 treatments, 4 replicates and 14 birds per each
in a completely randomized design. Treatments included: 1) diets containing Ross 308 nutrient
recommendation, 2) only drinking water, 3) adding 5% of sugar in drinking water, 4) adding 200
ppm/l of costmary (Tanacetum balsamits) extract, 5) adding electrolyte + multivitamin in drinking
water, 6) diets containing 10% nutrients more than Ross recommendation, 7) corn meal, 8) group fed
with corn meal + 5% of sugar solution, 9) group fed with corn meal + 5% of sugar solution +
electrolyte + multivitamin and 10) group fed with corn meal + 5% of sugar solution + electrolyte +
multivitamin + 200 ml/l of costmary extract. RESULTS: Different methods of feeding programs in frist
48 hours of brooding period had significant effects on performance and carcass traits of broilers
(P>0.05). The highest feed intake and weight gain were observed in group 1, whereas the lowest, the
best feed conversion ratio, the highest final weight, the highest carcass percentage and the lowest feed
price were obtained in group 8. Different early nutrition programs had not significant effects on
immune system of broilers (P>0.05). CONCLUSION: The overall results indicated that in first 48 hours
of brooding period of broilers, feeding with corn meal + 5% of sugar solution in contrast to other
feeding methods had the best effect on their performance and carcass traits.
Key words: Broilers, Carcass traits, Feeding programs, Performance, Immune system.

