
 ايران علوم دامي مجله
)161- 170(2،1390 شماره،42دوره

 E-mail: somoradi@ut.ac.ir 0912- 5489376:تلفن سودابه مرادي: نويسنده مسئول*
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و منابع طبيعي دانشگاه تهران،1،2،3 و استادان پرديس كشاورزي  دانشجوي دكتري
كش هيأتعضاءا،4،5  (ABRII) اورزي كرج علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي

)20/11/89: تاريخ تصويب-10/3/89: تاريخ دريافت(

 چكيده

به هاي خوراك اين آزمايش به منظور بررسي اثرات افزايش تعداد وعده  وعده3يا2دهي

سن در روز بر عملكرد مرغ . هفتگي اجرا گرديد38تا24هاي مادر گوشتي در دوره توليد از

كآزمايش و سه بار خوراك تصادفيامالً در قالب طرح در با سه تيمار آزمايشي يك، دو دهي

شد تكرار4روز با  د. انجام  آزمايشي يكسانيها گروهر همه مقدار خوراك مصرفي در روز

در. در نظر گرفته شد را در يك وعده گروه يكبار خوراكدهي، كل خوراك مورد نياز خود

دو.كردند صبح دريافت 6:15'ساعت را در دو وعده غذايي بار خوراك گروه دهي، خوراك

كل گروه سه بار خوراك. ظهر دريافت كردند12:15'و صبح6:15'در ساعت در روز دهي،

را در سه وعده غذايي در روز در ساعت  و ظهر12:15'ساعت، صبح6:15'خوراك مصرفي

سن گيري از مرغ خون.دريافت كردند عصر18:15' شد38و32ها در دو نتايج. هفتگي انجام

در مرغاين آزمايش نشان داد و را به صورت محدود  وعده3يا2هايي كه خوراك خود

در، سرانه توليد تخمغذايي دريافت كردند هفته طول13مرغ باالتري در مقايسه با گروه كنترل

در تخم2/62 در مقابل2/67و1/67( دوره آزمايش داشتند  گروه كنترل،مرغ به ازاء هر مرغ

01/0<P(.كل دار وزن تخم دهي سبب افزايش معني هاي خوراكه افزايش تعداد وعد مرغ در

و سه بار خوراكهاي غذايي رژيم.)P>01/0( دوره آزمايش گرديد  موجبدهي در روز دو

و كاهش سطح كلسترول .ندو گلوكز پالسما گرديديدوتيرونين، تريافزايش ميزان استراديول

خور كلي، افزايش تعداد وعدهبه طو بهراكهاي مي3يا2دهي تواند عملكرد بار در روز

را در شروع توليد تا بعد از اوج توليد بهبود ببخشد مثلي مرغ توليد . هاي مادر گوشتي

.مرغ توليد تخمدهي، مادر گوشتي، تعداد دفعات خوراك مرغ:هاي كليدي واژه

 مقدمه
تي استعداد ژنتيكي براي هاي مادر گوش در مرغ

سرعت رشد باال همراه با دسترسي آزاد به خوراك منجر 
و عملكرد توليد مثلي ضعيف شده است  به افزايش چاقي

)Yu et al, 1992; Robinson et al, 1991.( اعمال 
 درصد مقدار60تا50محدوديت غذايي تا حدود

دسترسي آزاد، يك راهكار مديريتي كارآمد براي كاهش

و بهبود توليد تخمناهنجاري در هاي متابوليكي مرغ
مي مرغ ). Chen et al, 2006(باشد هاي مادر گوشتي

هاي مادر مديريت تغذيه نقش مهمي در عملكرد مرغ
 كه خوراك هايي بطوريكه مرغ،گوشتي بالغ ايفا مي كند

مرغ كنند توليد تخم محدود در دوره توليد دريافت مي
گذاري بيشتر، تر، طول دوره تخميبيشتر، توالي طوالن

و چند تخمك مرغ تخم گذاري هاي غيرطبيعي كمتر
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كه كمتر در يك روز در مقايسه با مرغ هاي مادر گوشتي
 Yu et al., 1992; Heck et)شوند دارند كامل تغذيه مي

al., 2003) .به مرغ هاي مادر گوشتي در دوره توليد،
و يكبار در روز تغذيه شوند، در اينميصورت محدود

و پرندگان روش، خوراك خيلي سريع مصرف مي شود
 بر اساس مطالعات.مانند مدت زيادي از روز گرسنه مي

ها ممكن است قبلي انجام شده، ظرفيت توليد مثلي مرغ
 قرار بگيردتأثيرحتي با گرسنگي كوتاه مدت نيز تحت 

)Spradley et al., 2008 .( 
 دوديت غذايي در بهبودعالوه بر اين، موفقيت مح

در عملكرد مرغ  هاي مادر گوشتي همراه با نگرانيهايي
 ارتباط با آسايش پرنده همانند افزايش نوك زدن به
و افزايش نسبت هتروفيل  اطراف، مصرف بيش از حد آب

 Savory et al., 2000; Hocking) باشد به لنفوسيت مي

et al., 1993).
Nalbandov & Morris (1961)كه گز  ارش كردند

 فقدان ترشح گنادوتروپين از هيپوفيز در پرندگان گرسنه
مي سبب كاهش توليد تخم در. شود مرغ  همچنين

 به طورLH، غلظت Scanes et al. (1976) آزمايش
12 هفته كه به مدت6هاي داري در جوجه خروس معني

 ساعت گرسنه بودند در مقايسه با گروه كنترل كاهش
ب. يافت  گذار گرسنه، غلظت هاي تخمر اين، در مرغعالوه
LH و48 بعد از و غلظت استراديول  ساعت گرسنگي

با24پروژسترون بعد از  ساعت گرسنگي در مقايسه
 ).Tanabe et al., 1981(گروه تغذيه آزاد كاهش يافت

كل توليدCave (1981)در تحقيق  تفاوتي در
سن تخم  تغذيههاي هفتگي در مرغ63تا24مرغ از

و سه وعده در روز ديده نشد، اما افزايش  شده با دو
و تعداد دفعات خوراك  دهي سبب كاهش وزن بدن

 .Spradley et al.مرغ گرديد افزايش وزن توده تخم
 گزارش كردند كه Taherkhani et al. (2010)و (2008)

مرغ، تغذيه دو بار در روز، سبب افزايش توليد تخم
و افزايش تخممر افزايش وزن تخم  هاي قابل مرغغ

مي. كشي شده است جوجه  رسد افزايش تعداد به نظر
 هاي مادر گوشتي دهي در دوره توليد مرغ دفعات خوراك

و بهبود آسايش  مي تواند به كاهش استرس گرسنگي
و توليد و بر عملكرد توليدي  تأثيرمثلي پرنده كمك كرده

و پاسخ متعا وضعيت تغذيه. گذار باشد ها قب متابوليتاي

و گلوكاگون،T3هاي پالسمايي نظيرو هورمون  انسولين
عوامل مهمي هستند كه ميزان ليپوژنز در پرندگان را

و نوسانات در هورمون. كنند تعيين مي هاي پالسما
ميها سيگنالسوبستراها،  كند كه وضعيت يي ايجاد

مثلي مربوط سازي سيستم توليد يكي را با فعالمتابول
اين آزمايش با اهداف ). Sun et al., 2006(سازد مي

و سه بار خوراكدهي در مقابل يكبار  بررسي اثرات دو
دردردهي در روز كه شيوه رايجاكخور  دوره صنعت

هاي مادر گوشتي است بر فاكتورهاي توليد مرغ
وو هورمون مورفولوژي تخمدان،عملكردي ها
ا متابوليت شدهاي پالسما در دوره توليد اين. نجام

در فرضيه وجود دارد كه افزايش تعداد وعده هاي غذايي
و دسترسي به  روز منجر به تغيير ساعات گرسنگي

و سطح خوراك و اين تغييرات بر روند متابوليسم شده
و متابوليت هورمون ميتأثيرهاي پالسما ها .باشد گذار

و روش ها مواد
و مديريت  پرورش

ور بررسي اثر افزايش دفعات در اين آزمايش به منظ
هاي مادر خوراكدهي در دوره توليد بر عملكرد مرغ

 500 سويه كاب قطعه پولت مادر گوشتي72گوشتي از 
شد2590±50با ميانگين وزني ها پولت. گرم استفاده

 از يك گله تجاريبر اساس وزن بدن هفتگي22در سن
و به سالن آزمايش منتقل شدند ن. انتخاب وري تحريك

به22در سن  و نور سالن  ساعت15 هفتگي اعمال شد
و تا پايان دوره شددر روز افزايش .آزمايش حفظ

 هفتگي بر روي بستر انجام38تا24آزمايش از سن
به25/1×4واحد هاي آزمايشي به ابعاد. شد و مجهز  متر

و النه تخمدانخوريهاي ها براي مرغگذاري دو طبقه تراف
هر. بود شد6واحد آزمايشي از در . قطعه مرغ استفاده

و سه وعده خوراك در تيمارهاي  آزمايشي شامل يك، دو
شد4 با روز در. تكرار در نظر گرفته خوراك پرندگان

 دهي، به صورت يكجا در ساعت تيمار يكبار خوراك
 پرندگان در گروه. صبح در اختيار آنها قرار گرفت6:15'

اك خود را در دو وعده دهي، كل خور دو بار خوراك
50 صورت كه به اين،غذايي در روز دريافت كردند

و 6:15'درصد خوراك در ساعت  درصد50 صبح
شد12:15'باقيمانده در ساعت كل خوراك. ظهر توزيع
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سه مصرفي پرندگان در گروه سه بار خوراك دهي در
ب  خوراك3/1كه طوريه وعده غذايي در روز توزيع شد،

و 12:15' در ساعت3/1 صبح، 6:15'در ساعت  ظهر
 عصر در اختيار آنها قرار 18:15' آخر در ساعت3/1

و. گرفت مقدار خوراك مصرفي بر اساس توليد تخم مرغ
و در همه وزن بدن مرغ . با هم برابر بودها گروهها تنظيم

و آناليز  نشان1ي دريافتي در جدولها جيرهتركيب
.داده شده است

و آناليز جيره مرغت-1جدول  هاي مادر گوشتي ركيب
 در دوره توليد

 جيره مرغ مادر مواد خوراكي
57/67 ذرت

86/22 كنجاله سويا
53/0 سبوس گندم

87/1 دي كلسيم فسفات
13/6 كربنات كلسيم

18/0 بي كربنات سديم
27/0 نمك

و معدنيتأمينمكمل وي 50/0ه
09/0 متيونين-ال-دي

د مغذيتركيب موا
 Kcal/Kg 2750انرژي قابل متابوليسم

37/15%پروتئين خام
88/2%كلسيم

43/0%فسفر قابل جذب
18/0%سديم

20/0%كلر
70/0%*ليزين قابل هضم

31/0%متيونين قابل هضم
54/0%سيستين قابل هضم+ متيونين

50/0%ترئونين قابل هضم
يدها بر اساس قابليت هضم ايلئومي استاندارد مقادير قابل هضم آمينواس*

.اند محاسبه شده) SID(شده 
1: Post Ovulatory Follicles (POF) 
2: Repeated Measurement 

هر مرغكشي وزن از2ها  هفته يكبار در صبح قبل
و در روزهاي خوراك ، خوراك با يك كشي وزندهي انجام

عملكردي از سن فاكتورهاي. گرديد ساعت تاخير توزيع
و توليد تخم. هفتگي ركوردبرداري شدند38 تا 26 مرغ

و روزانه در سالن وزن تخم مرغ به صورت انفرادي
و در صورت وجود تلفات در واحدهاي گيري اندازه شد

و كالبدگشايي مرغ وزن زرده تخم. گرديد آزمايشي، ثبت
.شدگيري هفتگي اندازه34و27،31در سنين 

و كشتارگ خون  يري
گيري دو بار در طول دوره در زمان پيك توليد خون

شد) هفتگي38(و در پايان دوره) هفتگي32( در. انجام
در هر بار، خون  زمان مختلف در روز شامل قبل4گيري

 14:30' صبح،10:30' دهي در صبح، ساعت از خوراك
و  ساعت يكبار4 عصر به فواصل 18:30' بعد از ظهر

يكcc5در زمان خونگيري،. انجام شد  خون از وريد بال
و هاي استريل به لولهپرنده از هر واحد آزمايشي گرفته

يخو سريعاً منتقل EDTAحاوي ماده ضد انعقاد  قرار در
از1هاي خون در حدود نمونه. شدندداده  ساعت پس

با15گيري به مدت خون  دور در دقيقه 3000 دقيقه
و پس از جداسازي پالسما، به دو قسمت سانتريفيوژ

و به فريزر  . منتقل شدندگراد سانتي درجه-20تقسيم
و تري آسيل گليسرول با روش آنزيمي - غلظت گلوكز

هاي تجاري شركت سنجي با استفاده از كيت رنگ
و   با Greiner, Bahlingen, Germanyپارس آزمون

و%8/1 به ترتيب1سنجشي پراكنش درونضريب
شدهانداز6/2% هاي پالسما غلظت هورمون. گيري

يدوتيرونين، استراديول، پروژسترون، تريβ-17 شامل
 ELISA, Diagnostics)تترايدوتيرونين با روش االيزا 

Biochem Canada Inc. Ontario, Canada) و با ضريب
و2/6 درصد،8/7 درصد،1/7پراكنش به ترتيب  درصد

شد درصد اندازه8/5 ك.گيري لسترول با روش غلظت
و-آنزيمي  نورسنجي با كيت تجاري شركت پارس آزمون

شد اندازه%2/3ضريب پراكنش درون سنجشي . گيري
ز و در مان اوجدر  توليد دو مرغ از هر واحد آزمايشي

پايان دوره آزمايش چهار مرغ از هر واحد آزمايشي
و وزن بدن قبل از كشتار، وزن كبد، وزن  كشتار شدند

م وزچربي و مجراي تخمداني حوطه بطني، ن تخمدان
شد اندازه هاي تخمداني پس از جداسازي فوليكول. گيري

 به صورت زير Gilbert et al. (1983)بر اساس روش 
هاي داخل سلسله مراتب فوليكول)1: بندي شدند تقسيم

هاي زرد بزرگ با قطر بيش فوليكولي كه شامل فوليكول
8-2اي زرد كوچك با قطر بينه، فوليكولمتر ميلي8از 

1. Intraassay CV 
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5-2هاي سفيد بزرگ با قطر بينو فوليكولمتر ميلي
هاي هاي آترتيك يعني فوليكول فوليكول)2 متر؛ ميلي

اي متمايل چروكيده كه رنگ آنها به زرد تيره تا قهوه
با تخمدان(هاي تحليل رفته تخمدان)3؛باشد مي هايي

پ). گرم20وزن زير  نيز2س از تخمگذاريتعداد فوليكول
 ).Liu et al., 2001(براي هر مرغ ثبت گرديد 

و تحليل داده ها تجزيه
 اين آزمايش در قالب طرح كامال تصادفي با

افزار ها با نرم داده. انجام شد3گيري تكرار شونده اندازه
SAS)V آماري و Mixedو رويه ) 9.1  مورد تجزيه

ها گين اين فراسنجهتفاوت بين ميان. گرفتند تحليل قرار
شد با استفاده از . روش ميانگين حداقل مربعات تعيين

شد05/0ي دار معنيسطح . در نظر گرفته

 نتايج
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه افزايش

به داد دفعات خوراكتع  در روز در دوره وعده3و2دهي
م توليد مرغ داري بر درصد عنيهاي مادر گوشتي اثر

38 تا پايان26سنازو سرانه توليد مرغد تخمتولي

به مرغ.)2جدول(هفتگي دارد هايي كه خوراك خود را
و دو يا سه بار در روز دريافت كردند در  صورت محدود

به27سن  گروه سه بار. درصد توليد رسيدند50 هفتگي
 هفتگي31 توليد خود را در سن اوجدهي خوراك

ازو تداوم اوج توليدن دادنشا) درصد12/90(  باالتر
 دهي توليد در گروه دو بار خوراك اوج. بودها گروهساير

گروهي.شدمشاهده) درصد4/88( هفتگي33در سن
ها كه خوراك خود را يكبار در روز در صبح از مرغ

به28دريافت كردند در سن   توليد درصد50 هفتگي
و اوج 6/88(ي هفتگ32 توليد خود را در سن رسيدند

كل دوره آزمايش).1شكل(نشان دادند) درصد ،در
در ميانگين درصد توليد تخم مرغ بر اساس روز مرغ

در مرغ  غذايي وعده3يا2هايي كه خوراك خود را
داري باالتر از گروه كنترل دريافت كردند به طور معني

و سه بار خوراك.)P>01/0( بود در تيمارهاي دو دهي
به تخم عدد8/4روز  مرغ بيشتر به ازاء هر مرغ نسبت

 بين.دهي در روز توليد كردند گروه يكبار خوراك
و سه بار خوراكها گروه دهي تفاوتي آزمايشي دو

. داري از نظر ميزان توليد وجود نداشتنيمع

 SEM)±(Meanهاي مادر گوشتي اثر تيمارهاي غذايي بر عملكرد توليدي مرغ-2جدول
 دهيكيكبار خورا

 در روز
 دهي دو بار خوراك

 در روز
 دهي سه بار خوراك

 در روز
احتمال

(P.value) 

 (%)مرغ در كل دوره توليد تخم
 مرغ در كل دوره سرانه توليد تخم

51/1±b12/71
33/1±b25/62

26/1±a07/76
33/1±a12/67

25/1±a96/77
33/1±a2/67

01/0
04/0

b27/5728/0±a32/5928/0±a78/590008/0±28/0)گرم(مرغ ميانگين وزن تخم
)گرم(ميانگين وزن زرده

 (%)وزن نسبي زرده
 (%)هاي دو زرده مرغ تعداد تخم

28/0±54/17
51/0±3/31
34/0±42/1

28/0±73/17
51/0±7/30
34/0±97/0

28/0±06/18
51/0±8/30
34/0±15/0

43/0
69/0
09/0

.اند ارائه شدهSE±ها به صورت ميانگين داده).P<05/0(داري به لحاظ آماري ندارند يا بدون حرف در هر رديف، اختالف معنيهاي با حروف مشابهميانگين

كه وزن بدن مرغداري بين اختالف معني هايي
 وعده دريافت كردند با گروه3يا2خوراك خود را در 

در كنترل وجود نداشت، با اين حال، وزن بدن مرغ ها
و سه بار خوراك از گروه دو دهي در پايان آزمايش كمتر

.گروه كنترل بود
كه مرغ در مرغ وزن تخمدر طول دوره آزمايش، هايي

 وعده غذايي در روز دريافت3يا2خوراك خود را در 
 داري بيشتر از گروه يكبار كردند به طور معني

در البته وزن تخم).P>01/0(خوراكدهي در روز بود  مرغ

و سه بار خوراك  دهي اختالف بين تيمارهاي دو
و وزن وزن زرده تخم. داري با هم نداشت معني مرغ

 در بين تيمارهاي34و27،31نسبي زرده در سنين 
 تيمارهاي تأثير. داري نداشت آزمايشي اختالف معني

دار نگرديد، هاي دو زرده معني مرغ آزمايشي بر تعداد تخم
و سه بار اما از نظر عددي، رژيم  هاي غذايي دو

دو مرغ دهي در روز موجب كاهش تعداد تخم خوراك  هاي
 ).P>09/0(زرده گرديدند

اثر تيمارهاي آزمايشي بر غلظت استراديول،
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و)T4(پروژسترون، تترايدوتيرونين آسيل تري، كلسترول
م32پالسما در سن  .)3جدول( نبود دار عني هفتگي

و سه بار)T3(يدوتيرونين ميزان تري در گروه دو
 در زمان دهي تر از گروه يكبار خوراك دهي پائين خوراك

 ميزان،در پايان آزمايش).P>01/0( بود اوج توليد
و تري آسيل گليسرول  بين تيمارهايدر پروژسترون

ميزان استراديول . داري نداشت آزمايشي تفاوت معني
با پالسما در مرغ ر در هايي كه خوراك خود را دو يا سه

داري باالتر از گروه، به طور معنيروز دريافت كردند
 هفتگي،38سن در ).P>05/0(دهي بود يكبار خوراك

T4 و سه بار خوراكها گروه در دهي باالتر از گروهي دو
در هر گلوكز پالسما ).P>05/0(دهي بود يكبار خوراك

 هفتگي نسبت به گروه كنترل كاهش38و32دو سن 

 همچنين ميزان كلسترول پالسما نيز.)P>05/0(يافت
و سه بار خوراك دار نسبت دهي كاهش معني در گروه دو

.)P>01/0(به گروه كنترل داشت 
در داده هاي حاصل از بررسي صفات مربوط به الشه

و در پايان دوره آزمايش در سن پيكزمان  38 توليد
از نظر. نشان داده شده است5هفتگي در جدول

و دسته بندي فوليكولمورفولو در،ها ژي تخمدان  تنها
قطر(هاي سفيد بزرگ پايان دوره آزمايش تعداد فوليكول

و سه بارها گروهدر) متر ميلي5-2بين  ي دو
دهي بود تر از گروه يكبار خوراك دهي پائين خوراك

)05/0<P(و وزن چربي ، ساير صفات مانند وزن كبد
مايشي تفاوت محوطه بطني در بين تيمارهاي آز

.ي نداشتدار معني
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B
 مرغ در طول دوره توليد ميانگين وزن تخم:B، قسمت)روز مرغ(مرغ توليد تخمميانگين:A قسمت-1شكل



 2،1390، شماره42دوره ايران علوم دامي مجله 166

 هاي مادر گوشتي ميايي خون در مرغدهي بر تركيبات بيوشي اثر تيمارهاي خوراك-3 جدول
 يكبار
 دهي خوراك

 دوبار
 دهي خوراك

 بار سه
 دهي خوراك

 احتمال
(P.Value) 

 اوج توليد
mg/dl(27/1±3/146 27/1±3/137 2/1±9/135 05/0(گلوكز

ng/dl(a5/9±7/117 b10±8/61b9±3/80002/0(يدوتيرونين تري
ng/dl(12/0±11/212/0±83/111/0±93/128/0(تترايدوتيرونين

pg/ml(7/17±4/423 6/18±8/368 7/16±3/407 12/0(استراديول
ng/ml(35/0±34/336/0±37/233/0±14/316/0(پروژسترون

mg/dl(21±2/642 1/21±2/690 9/19±9/690 19/0(گليسريد تري
mg/dl(6/11±3/120 6/11±3/120 9/10±3/125 93/0(كلسترول

 هفتگي38
mg/dl(a1/1±09/162 b89/0±4/159 c2/1±3/154 05/0(گلوكز

ng/dl(71/5±4/898/6±6/103 2/4±1/9949/0( تري يدوتيرونين
ng/dl(b13/0±97/1a12/0±15/2a14/0±34/241/0( تترايدوتيرونين

pg/ml(c1/3±3/351 b5/3±7/368 a5/2±9/386 05/0(استراديول
ng/ml(45/0±66/242/0±59/247/0±73/297/0(پروژسترون

mg/dl(7/6±2/718 7/6±3/710 9/6±1/713 71/0(گليسريد تري
mg/dl(a5/14±4/179 b2/13±2/133 b9/14±4/119 01/0(كلسترول

.اند ارائه شدهSE±ميانگين ها به صورت داده).P>05/0(دار است تفاوت اعداد با حروف غير مشابه در هر رديف مربوط به هر سن، معني

و مورفولوژي تخمدان در مرغ اثر تعداد دفعات خوراك-4جدول  هاي مادر گوشتي دهي در روز بر خصوصيات الشه
) هفتگي38(پايان دوره آزمايش) هفتگي32(اوج توليد

 يكبار
 دهي خوراك

 دوبار
 دهي خوراك

 بار سه
 دهي خوراك

 يكبار
 دهي خوراك

 بار دو
 دهي خوراك

 بار سه
 دهي خوراك

 3777±1/63 3707±8/65 3814±8/65 3370±7/79 3561±7/79 3556±7/79)گرم(وزن بدن
4/67±2/7102/3±9/691/3±8/561/3±3/689/4±6/699/4±9/4)گرم(وزن كبد

 5/103±7/963/7±6/7 2/102±6/796/7±843/11±6/793/11±3/11)گرم(وزن چربي محوطه بطني
67±7/697/3±4/739/3±7/649/3±889/6±1/719/6±9/6)گرم(وزن تخمدان

2/63±08/602/2±01/603/2±2/613/2±2/596/2±8/586/2±6/2)گرم(وزن مجراي تخمداني
5/6±07/64/0±2/742/0±12/842/0±75/87/0±5/77/0±7/0 هاي زرد بزرگتعداد فوليكول
21/9±74/92/1±09/113/1±1/133/1±1/97/0±7/107/0±7/0ك هاي زرد كوچتعداد فوليكول
1/21a8/1±1/20b8/1±1/15b7/1±1/14±8/198/3±6/218/3±8/3 بزرگ هاي سفيدتعداد فوليكول

55/3±98/226/0±27/327/0±87/227/0±5/338/0±5/338/0±38/0 گذاري تعداد فوليكول پس از تخم
 ).P>05/0(دار است مشابه در هر رديف مربوط به هر سن، معنيتفاوت اعداد با حروف غير

 بحث
اعمال برنامه محدوديت غذايي به صورت يكبار

هاي مادر گوشتي، دهي در روز در دوره توليد مرغ خوراك
اگر. كند نميتأمينمواد مغذي را همزمان با نياز مرغ 

مواد مغذي در زماني كه مورد تقاضاي بافت هستند، 
 گردند با كارايي بيشتري مورد استفاده قرار گرفتهينتأم

بر). Cave, 1981(يابدو عملكرد توليدي بهبود مي  عالوه
هاي غذايي سبب كاهش طول اين، افزايش تعداد وعده

 ,Morris & Nalbandov)شود دوره گرسنگي در روز مي

به.(1961  يك فرضيه هم وجود دارد كه نياز مواد مغذي
و در ويژه آمينو اسيدها در طول شبانه روز يكسان نبوده

همچنين. گذاري بيشتر است ساعت پس از تخم8زمان 
اي در سرعت گرفتن ثابت شده كه تغييرات دوره

و سنتز پروتئين در مگنوم وجود دارد نتايج. آمينواسيدها
 هاي تحقيق حاضر نشان داد كه افزايش تعداد وعده

 هاي در دوره توليد مرغ در روزغذايي به دو يا سه وعده
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و وزن مادر گوشتي سبب بهبود سرانه توليد تخم مرغ
شر تخم ميمرغ از .شود وع توليد تا بعد از اوج توليد

Cave (1981) گزارش كرد كه تغذيه سه بار در روز 
و دو بار مرغ هاي مادر گوشتي در مقايسه با تغذيه يك

م در روز، ميزان توليد تخم 10رغ را در مرغ بر اساس روز
 هفته10دهد اگر چه، براي هفته اول توليد افزايش مي

كل دوره توليد، بين يكبار، دو و و سه بار بعد از آن بار
داري از نطر ميزان توليد دهي تفاوت معنياكخور

در. گزارش نشد عالوه بر اين، در تحقيق ديگري تفاوتي
كه هايي هفتگي بين مرغ66كل توليد تخم مرغ تا سن 

 De Avila) در روز تغذيه شدند مشاهده نشدو دوباريك

et al., 2003).
Spradley et al. (2008) گزارش كردند كه افزايش 

 دهي به دو بار در روز سبب بهبود تعداد دفعات خوراك
سن توليد تخم  هفتگي66مرغ در كل دوره توليد تا

ر دوباTaherkhani et al. (2010)در آزمايش. شود مي
 هاي مرغ بيشتر در مرغ دهي منجر به توليد تخم خوراك

به. مادر گوشتي گرديد در تحقيق حاضر، تقسيم خوراك
دو يا سه بار در روز سبب بهبود توليد تخم مرغ تا سن 

نظ38 ر اقتصادي هم بسيار قابل هفتگي گرديد كه از
دهي هچنين افزايش تعداد دفعات خوراك. باشد توجه مي

م  درصد برسند50ها زودتر به توليدرغسبب شد كه
سهو مرغ) هفتگي27سن( هايي كه خوراك خود را در

31(تر وعده دريافت كردند اوج توليد را در سن پائين
در. در مقايسه با گروه كنترل نشان دادند) هفتگي
دهي سبب دوبار خوراك Spradley et al. (2008)تحقيق

تحقيق، ميزان تلفات در افزايش تلفات گرديد كه در اين 
احها گروه  سويهماالًتي آزمايشي اختالف نداشت كه

. مورد استفاده دليل تلفات باال در آزمايش آنها بوده است
مي انتخاب ساعات خوراك هاي تواند بر عملكرد مرغ دهي

 را در دو يا چند وعده مادر گوشتي كه خوراك خود
 Spradleyايش در آزم.گذار باشد تأثيركنند دريافت مي

et al. (2008) ،به دليل مواجه شدن با فصل گرما 
و)30/6'ساعت( در صبح40به60خوراك به نسبت

مي)00/15'ساعت(بعد از ظهر در آزمايش.شد تغذيه
De Avila et al. (2003)دهي وه دو بار خوراك در گر

در30/6' در ساعت نصف خوراك و نصف ديگر را  صبح
مي30/15'ساعت  Cave (1981)، همچنينشد تغذيه

و در34روش ديگري را به كار برد  درصد خوراك را
را15/6'ساعت و مابقي  ساعت قبل از تاريكي4 صبح

اما در تحقيق حاضر، در گروه دو بار. تغذيه كرد
و15/6' درصد خوراك در ساعت50دهي، خوراك  صبح

كه ظهر يعني زمان15/12' درصد ديگر در ساعت 50 ي
و متابوليسم شده، در اختيار مرغ ها خوراك قبلي هضم

 درصد33دهي، در گروه سه بار خوراك. گرفت قرار مي
 درصد در ساعت33 صبح،15/6'خوراك در ساعت

و15/12' 15/6' درصد باقيمانده در ساعت33 ظهر
در3عصر يعني حدود  ساعت قبل از خاموشي تغذيه شد

غ با گرسنگي درازمدت مواجه نتيجه مدت زماني كه مر
كه احتماال دليل افزايش ميزان شود كاهش يافت مي

هاي غذايي در اين مرغ با افزايش تعداد وعده توليد تخم
آزمايش افزايش بازدهي مورد استفاده قرار گرفتن 

عالوه بر اين، افزايش. باشد خوراك به ويژه انرژي مي
ه گرسنگي هاي غذايي سبب كاهش طول دور تعداد وعده
مي در روز مي تواند به اين دليل شود كه بهبود توليد

.(Morris & Nalbandov, 1961)باشد 
با افزايش وزن تخم مرغ مشاهده شده در اين تحقيق

كه هاي تخم مرغ. آزمايشات قبلي مطابقت دارد گذاري
و در بعد از ظهر دريافت  خوراك خود را يكبار در روز

ي كه خوراك خود را در صبح كنند نسبت به آنهاي مي
 Farmer)مرغ باالتري داشتند كنند وزن تخم دريافت مي

et al., 1983; Brake & Peebles, 1986) .همچنين 

در مرغ در مرغ افزايش وزن تخم هايي كه خوراك خود را
دو وعده دريافت كردند مربوط به اختصاص خوراك در 

وعده دوم ساعات پاياني روز است اما در تحقيق حاضر، 
 ظهر تغذيه شد، كه افزايش 12:15'خوراك در ساعت 

مي وزن تخم تواند مربوط به افزايش بازده مورد مرغ
استفاده قرار گرفتن خوراك در نتيجه افزايش تعداد 

 وزن زرده. (Cave, 1981) دهي باشددفعات خوراك
در تخم همي آزمايشي تفاوت معنيها گروهمرغ داري با

مي يش وزن تخمنداشت كه افزا به مرغ تواند مربوط
و پوسته افزايش وزن ساير قسمت ها از جمله آلبومين

.مرغ باشد تخم
دهي بر پارامترهاي اثر افزايش تعداد دفعات خوراك

هاي شيميايي پالسما نشان داد كه افزايش تعداد وعده بيو
و كلسترول پالسما  غذايي در روز موجب كاهش گلوكز
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كبدي به وسيله نوع متابوليكي سلولهاي فعاليت.شود مي
 قرار تأثيرو مقدار مواد مغذي قابل دسترس تحت 

با افزايش تعداد وعده. گيرد مي  تأمينهاي غذا همراه
مقدار ثابت انرژي در انسان سبب كاهش سطح گلوكز در

و كاهش ميزان تري و كلسترول بيماران ديابتي گليسريد
افرادي كه غذا. شودميسرم در بيماران مبتال به چاقي

و در چند وعده مي به را به صورت كم خورند حساسيت
و ميزانها بافتانسولين در  ي محيطي افزايش يافته

ميگليسر تريسنتز يابد، همچنين يد كبدي كاهش
يد از سرم با كارايي بيشتري به واسطه گليسر تريخروج 

 پاكسازي. شود افزايش حساسيت به انسولين انجام مي
يد از سرم توسط ليپوپروتئين ليپاز انجام گليسر تري
بهها بافتشود كه كاهش حساسيت مي ي محيطي

 Wadhwa)ثير منفي بر فعاليت اين آنزيم داردتأانسولين

et al., 1973) . و گلوكز در اين تحقيق كاهش كلسترول
در با افزايش تعداد وعده  هاي غذايي با نتايج آزمايشات

د هاي چرب باال رفتن ميزان اسيد. اردانسان مطابقت
و گلوكز در انسان هاي گرسنه يك عالمت غير استريفيه

و ابتالء به ديابت است  تشخيصي مقاومت به انسولين
)Chen et al., 2006 .( برخي از محققين پيشنهاد كردند

كه غلظت گلوكز پالسما ممكن است در تنظيم عملكرد 
در اينبه. مثلي نقش داشته باشد توليد  دليل كه

ب مرغ با دهي، عملكرد بهتر توليد ار خوراكهاي با دو مثلي
و  يد همراه بوده گليسر تريكاهش سطح گلوكز، لپتين

كه مرغ. (Taherkhani et al., 2010)است   هاي مادري
دسترسي آزاد به خوراك دارند باالرفتن ميزان گلوكز
و سنتز چربي  پالسما سبب افزايش دسترسي گلوكز
بيشتر در كبد، تجمع آن در بافت چربي، تغييرات

و نهايتا مسموميت چربي مي به اندوكرين شود كه منجر
 ,.Chen et al)گردد اختالل در عملكرد تخمدان مي

2006).
 ميزان استراديول پالسما در پايان دوره آزمايش در

و سه بار خوراكها گروه دهي افزايش يافت كه ايني دو
ز.مرغ باشد ند مرتبط با افزايش توليد تخمتوا روند مي

سطوح باالي استروژن براي حساس كردن محور
 هيپوفيز به فيدبك مثبت پروژسترون-هيپوتاالموس

(Wilson & Sharp, 1976)تحريك تشكيل ويتيلوژنين ،
و حفظ تخمدان به در كبد، همچنين براي تحريك

 گزارشSun et al. (2006) فعال ضروري استصورت
دود كه ميزان استراديول در زمان اوجكردن  توليد بين

و تغذيه آزاد تفاوت معنيگروه محدودي بات غذايي داري
، Taherkhani et al. (2010)اما در تحقيق. هم ندارد

سن يول به طور معنيميزان استراد  هفتگي37داري در
 هفتگي در گروه دوبار39و به صورت عددي در سن

. دهي بود تر از يكبار خوراكدهي باال خوراك
مطالعات زيادي نشان داده كه محدوديت غذايي

هاي مادر گوشتي در مرغT4و افزايش T3سبب كاهش 
و T3شود همچنين ميزانمي   در زمان محدوديت غذايي

و بعد از گرسنگي در پرندگان در حال رشد كاهش يافته
 Harver & Klandorf. گرددمي تغذيه به سطح نرمال بر 

 هاي ها در معرض دوره دريافتند كه وقتي جوجه(1983)
و تغذيه بعد از آن قرار مي در گرسنگي گيرند تغييراتي

در زمان گرسنگي ميزان. شود عملكرد تيروئيد ايجاد مي
سطح. يابد افزايش ميT4 متوقف در حاليكه T3ترشح 

T3 بعد از تغذيه افزايش داشته اما به سطح موجود در 
در مطالعه. گردد هاي كامل تغذيه شده بر نميجهجو

Sun et al. (2006) ميزان T3هاي با تغذيه آزاد در مرغ 
هاي با محدوديت غذايي قبل از تحريك باالتر از مرغ

داري بين دو سيستم غذايي نوري بود اما اختالف معني
و در زمان بعد از تحريك نوري، اولين تخم 36گذاري

 در گروه محدود T4همچنين ميزان. هفتگي ديده نشد
باالتر از تغذيه آزاد در زمان بعد از تحريك نوري بود اما

آنها گزارش. بعد از آن تفاوتي بين دو گروه وجود نداشت
در با افزايش سن كاهش ميT3كردند كه ميزان  يابد

در اين. يابد در مدت مشابه افزايش ميT4حاليكه 
ان اوج توليد تغيير يافت، فقط در زمT3تحقيق ميزان 

داري بين اما در پايان دوره آزمايش تفاوت معني
. دهي ديده نشد تيمارهاي خوراك

و محدود بر مورفولوژي تخمدان در اثر تغذيه آزاد
تغذيه. مطالعات زيادي مورد بررسي قرار گرفته است

بيش از مقدار مورد نياز سبب ايجاد تغييراتي در 
 سطح سلسله مراتب فوليكولي موفولوژي تخمدان در

افزايش وزنRenema et al. (1999) 38%. گردد مي
 هايي با تغذيه آزاد نسبت به تغذيه تخمدان در مرغ

محدود در زمان بلوغ جنسي گزارش كردند كه اين
هاي زرد اختالف وزن مربوط به تفاوت در تعداد فوليكول
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داني هاي پس از تخم همچنين تعداد فوليكول،بزرگ بود
در تحقيق حاضر. نيز در گروه تغذيه آزاد بيشتر بود

و كوچك ديده تفاوتي در تعداد فوليكول هاي زرد بزرگ
باها گروهنشد به اين دليل كه همه  ي آزمايشي

. محدوديت غذايي مواجه بودند
 گيري كلي نتيجه

نتايج اين تحقيق نشان داد كه افزايش تعداد
بر روزدر وعدهسهيادوبه هاي دريافت غذا وعده

و تأثيرهاي مادر گوشتي عملكرد توليدي مرغ  مثبت دارد
و وزن تخم توليد تخم پس مرغ  مرغ را در ابتداي توليد تا

همچنين افزايش تعداد. دهد از اوج توليد افزايش مي
با وعده و بر سطح متابوليتتأثيرهاي غذايي در روز ها

 بهبود بازدهي مورد هاي پالسما، موجب هورمون
و ممانعت يا به تعويق استفاده قرار گرفتن خوراك

هاي مادر گوشتي انداختن بروز ليپوتاكسيستي در مرغ
.شود مي
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