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 چکیده

با و بدون  ،تفریخ از  پسساعت گرسنگی  14و  33، 21، 12تأثیر صفر،  یاین آزمایش با هدف بررس

 ةجوجدر  نهیس عضله ةتوسعبر عملکرد تولیدی و  میکلس گلوکونات تریل یلیم 3/0 یرجلدیتزریق ز

ش وزن جوجه در یو افزا کخ، مصرف خورایپس از تفر یگرسنگاجرا شد.  یروزگ 24گوشتی تا 

م موجب یلسکونات کق گلویاهش داد. تزرک یدارارا به طور معن یروزگ 24مختلف تا  یسن یها دوره

ساعت باعث  33خ تا یتفر از  پس یشدن گرسنگ یدر جوجه نشد. طوالن یردکبهبود صفات عمل

را  یمتأثر از گرسنگ یها درصد تلفات جوجه میکلس گلوکوناتق یشد. تزر ها جوجهش تلفات یافزا

افت یاهش کساعت  33تا  یش زمان گرسنگیبا افزا ی. شاخص راندمان اقتصاد(>00/0P)ش داد یافزا

خ یتفر از پس یق بود. گرسنگیکمتر از گروه فاقد تزر میکلس گلوکونات ةکنند افتیدر یها جوجه یو برا

نه و یس ینه، ابعاد ظاهریس کوچکنه، وزن عضالت بزرگ و یسبر وزن  یدارامعنر یساعت تأث 14تا 

ه کشد  یریگ جهینتاهش داد. کنه را یوزن استخوان س یروزگی نداشت ول 24نه در یس یشناس بافت

 24تا  یگوشت یها جوجه یدیرد تولکبر عمل یر منفیساعت، تأث 21 از  شیبخ یتفر از  پس یگرسنگ

نه یس ةعضل ةو توسع یدیرد تولکعمل ،میکلس گلوکونات تریل یلیم 3/0 یرجلدیزق یدارد. تزر یروزگ

 خ را بهبود نداد. یپس از تفر یمتأثر از گرسنگ یگوشت یها جوجه
 

تفریخ،  از  پسعملکرد تولیدی، گرسنگی  ،نهیس ةگوشتی، عضل ةجوج :های کلیدی واژه

 .میکلس گلوکونات

 

 همقدم

به آب  تر عیسرخ هر چه یتفر ازپس  یدبا یگوشت ةجوج

. (Gonzales et al., 2003b) و خوراک دسترسی پیدا کند

مرتبط با اشتها،  یکارهاشدن سازو فعال یبرا امرن یا

و مصرف  یمنیاستم یانال گوارش، رشد سک ةتوسع

است  یجوجه ضرورة زرد ةسیکموجود در  موادمؤثر 

(Gonzales et al., 2003b; Khosravinia, 2010.)  در

از  ها جوجهبر صنعت پرورش طیور، شرایط عملی حاکم 

 64زمان تفریخ تا رسیدن به سالن پرورش ممکن است 

 5تا  6ساعت گرسنه بمانند که این زمان حدود  62تا 

ر یخأت .(Khosravinia, 2010) هاست نآدرصد از عمر 

در  ریتأخمنجر به  تواند یم یدر مصرف آب و مواد مغذ

. در دشو ین بعدیدر سنوزن جوجه اهش کرشد و 

 یها جوجه ی، عدم دسترسRoberson (2003) ةمطالع

اهش کساعت باعث  64تا  کشده به خورا خیتازه تفر

ر یتأثو  یگوشت یها جوجهرد کعملو نه یگوشت س

پرورش  دورةان یدر پا یدیتول یر پارامترهایسابر  یمنف

 یو آب برا کر در مصرف خوراین تأخیهمچن .دش

ستم ینش سکاهش واکشده موجب   خیتازه تفر ةجوج

انال کدر  یو اختالل در هضم و جذب مواد مغذ یمنیا
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شده در ساعات  جذب یمواد مغذ قدارد. میگوارش گرد

 دورة یجوجه تا انتها یمان زندهپس از هچ، بر  ةیاول

 (.Dibner et al., 1988پرورش مؤثر است )

 از پس یگرسنگ یمنف تأثیراتاز  یریجلوگ منظور به

مورد  ین مواد مغذیمأت یبرا بسیاری یها روش، خیتفر

 یموادمغذتزریق  از جوجه در بدو تولد ارائه شده است.ین

 Gonzales et) جنین در حال رشد یبرا مرغ تخمداخل  به

al., 2003)تلفیق هچ و تغذیه در هچری ، (Van de van 

& Wagenberg, 2009) تغذیه در داخل کارتن ،(Asgari, 

جوجه بدن موادمغذی به  و تزریق یا تلقیح (2006

(Schaefer et al., 1997)  ةیاول ةیتغذ یها روشاز جمله 

تمام  پرورش هستند.تا قبل از رسیدن به سالن  جوجه

مورد  یموادمغذاز  یردن مقدارک فوق با فراهم یها روش

 یدسترسدن به سالن پرورش و یهنگام رساز جوجه تا ین

ر نامطلوب یاهش وزن و تأثکو آب، مانع  کآن به خورا

 شوند یم یه بر رشد جوجه در مراحل بعدیاول یگرسنگ

(Asgari, 2006; Khosravinia, 2010) ةیتغذ. هر روش 

 یکش جوجهع و قابل اجرا در واحد یارزان، سر دیه بایاول

 یرجلدیزثیر تزریق أبررسی ت منظور باشد. این آزمایش به

رد کعملکلسیم بر  و منبع گلوکز عنوان به میکلس گلوکونات

متأثر از  یگوشت ةجوجنه در یس عضلة توسعةو  یدیتول

 . تفریخ اجرا شد از پسساعات مختلف گرسنگی 

 

 ها مواد و روش

راس  ةیسو ةروز کی ةجوجقطعه  461ش ین آزمایدر ا

ت زربال، ک)شر یتجار یکش جوجهواحد  یکاز  914

قه به سالن یدق 31 یو ط هیبروجرد، لرستان( ته

 گرم 69±4/9ها  متوسط وزن جوجه .نتقل شدمپرورش 

هفته اخذ  66مرغ مادر با سن  ةگل یها و از تخمبود 

 ها جوجهرسیدن به سالن، بالفاصله  از  پسشده بودند. 

 یک یو براشدند م یتقس یا قطعه 921به دو گروه 

پشت ر پوست یز میکلس گلوکونات تریل یلیم 4/1گروه، 

زمان  ،ه سالنب ها جوجهورود  لحظة. ق شدیتزرگردن 

ش در نظر گرفته شد. در زمان یشروع آزما یصفر برا

با و بدون  یها گروهاز  یکاز هر قطعه جوجه 46 ،صفر

قطعه  14)هر پن با پن  6در  یکش وزن از پسق یتزر

در  انهآزاد کو بالفاصله آب و خورا شدند عیجوجه( توز

مانده به دو یباق یها جوجهها قرار داده شد.  ار آنیاخت

و شدند م یتقس قیافت تزریبا و بدون در یروه اصلگ

بر  یساعت گرسنگ 64ا ی 94، 26، 12تحمل  از پس

ن و یتوز یا قطعه 14 یها گروهدر  شده گفتهاساس روند 

بر اساس  یروزگ 24ند و تا داده شد یجا ها پندر 

ة شد تیپل ةریه از سه نوع جیج و با تغذیرا یاستانداردها

 21تا  6دان ) شی(، پیروزگ 6تا  1سوپر استارتر )

افتند یش ور( پریروزگ 24تا  21دان ) انی( و میروزگ

تعداد و وزن ش رپرو دورةطول  . در(1)جدول 

وزن بدن و مصرف  د.شثبت  روزانه ،شده تلف یها  جوجه

، 4، 5، 2هر پن در پایان روزهای  یها جوجه کخورا

 .شد یریگ اندازهپرورش  ةاز دور 24و  21، 16، 11

))سن  × 111به صورت  یاخص راندمان اقتصادش

×  یماندرصد زنده) /(کمصرف خورا×  به روز شتارک

پرندگان هر  یبرا یروزگ 24در (( زندهگرم وزن لوکی

، یروزگ 24. در (Lup et al., 2010) محاسبه شدپن 

 و سینه ةعضل یبررسی وزن و ابعاد ظاهر یبرا

 طور بهنر  ةجوج دواز هر پن  نهیس ةعضلات یخصوص

د. وزن ین، ذبح گردیتوز از پسو  شد تصادفی انتخاب

وزن استخوان  و نهیس کوچک بزرگ و ةعضلسینه، وزن 

 ,Sartorius AG Gottingen)  تالیجید ینه با ترازویس

BL610 )یگرم و ابعاد ظاهر 11/1و با دقت ، آلمان 

س یولکنه شامل طول، عرض و عمق با استفاده از یس

 11/1دقت  با ن(ی، چ.Aerosapce Coتال )یجید

 1سنج )با دقت   هینه توسط زاویس یةزاوو  متر یلیم

 ةعضل بافت یبررس منظور بهشد.  یریگ اندازهدرجه( 

ساعت  64و  26 ،1متأثر از  یها جوجهنه از یس

 5/1×1/1 به ابعاد یا خ، نمونهیتفر از پس یگرسنگ

 11 نیدر فرمال جدا و نهیس کوچک عضلة از متر یسانت

از آن به ابعاد  یا نمونهر یسپس زس شد. یکف درصد

ل کدر ال، یریآبگ یو براشده جدا  متر یسانت 9/1×5/1

مدت  یب برایلل به ترتی، مطلق و گز34، 31، 41، 61

 از پسساعت قرار داده شد.  5/1و  1، 1، 5/1، 5/1، 1

ن یپاراف ونساعت در 4تا  6مدت ه ب ، نمونهیریآبگ

درون آون قرار  گراد انتیس ةدرج 45 یدما درمذاب 

 توسط دستگاه، یریگ ند قالبایپس از فرگرفت. 

به  ییها برش نمونهز هر ا( ایتالی، اDie Techروتوم )یکم

 51 مخلوط)چسب  باه و یرومتر تهیکم 6ضخامت 

 .س شدیکالم ف یرو (مرغ  تخم ةدیسف 51 :نیریسیگل



 35 ... ة گوشتی متأثرجوجو توسعة عضلة سینه در  تولیدی عملکرد و همکاران: آروان 

 و با یزیآم رنگن یائوز -نیلیسکبه روش هماتو ها الم

 افزار ن و نرمیوپ مجهز به دوربکروسیکاستفاده از م

Motic BA 300مکتراط و یسطح، محن ییتع ی، برا 

از سطح مقطع بافت،  مربع متر یلیمهر برها در یوفیم

ل یتورکش فایشده با آرا یآور جمع یها . دادهشد یابیارز

طول زمان  یتور اصلکر دو فایتأث یبررس یبرا 5×2

 2م در یلسکونات کق گلویزرسطح و ت 5در  یگرسنگ

با استفاده  یامل تصادفک یها کدر قالب طرح بلوسطح 

 SAS 9.2 (2003) یآمار افزار نرم PROC MIXEDاز 

به عنوان  کمورد نظر، اثر بلو یدر مدل آمار ز شد.یآنال

 :دیلحاظ گرد یاثر تصادف

Yijkl =  + Ca-Gi + FTj+ (Ca-G×FT)ij+Bk+ijkl. 

صفت مورد  ین جامعه برایانگیانگر میب µن مدل یدر ا

 گلوکوناتن سطح یماiُ ینشانگر اثر اصل Ca-Giنظر، 

مین طول زمان اjُ ینماد اثر اصل i=1, 2) ) ،FTjکلسیم

انگر اثر یب  ij(Ca-G×FT)، (j=1, 2, 3, 4, 5)گرسنگی 

 Bk، میکلس گلوکوناتق یمتقابل طول زمان گرسنگی و تزر

مربوط به هر  جزء یخطاماد ن ijklمین بلوک و اkُاثر 

ش وزن یسه صفت افزا یبرا ر است.یهر متغ یمشاهده برا

ل یدله ، بکل خورایب تبدیو ضر کروزانه، مصرف خورا

 یکز با ی، آنالیساعت گرسنگ 64مار یت یها صفربودن داده

 انجام (j=1, 2, 3, 4) یعامل گرسنگ یمتر براکسطح 

دار اتفاوت معن حداقلمیانگین تیمارها با آزمون گرفت. 

(LSD)  مقایسه شد. 35/1و در سطح احتمال 
 

 جینتا

 یروزگ 24سن صفر تا در  ها ش وزن جوجهیافزان یانگیم

متر از ک یساعت گرسنگ 94ثر از أمت یها جوجه یبرا

ساعت گرسنگی بود  64و  26، 12های متأثر از  جوجه

(15/1P<میانگین افزایش وزن جوجه .) ةنندک افتیدر های 

تا  4، 5تا  9، 2ن صفر تا یم در سنیلسکونات کق گلویتزر

ق یافت تزریمتر از گروه بدون درک یروزگ 24و صفر تا  24

در صفر  ها جوجه کن مصرف خورایانگی(. م>15/1Pبود )

و ساعت  94تا  یش مدت زمان گرسنگیبا افزا یروزگ 2تا 

 از  پس یش مدت زمان گرسنگیبا افزا یروزگ 5تا  9در 

 5تا  9(. در >15/1Pافت )یاهش کساعت  64تا خ یتفر

ساعت  94مار یبه ت کن مصرف خورایمترک یروزگ

، به مارهایت ریساه اختالف آن با کمربوط بود  یگرسنگ

(. >15/1Pبود ) دار امعن یساعت گرسنگ 64مار یت یاستثنا

جوجه در  کن مصرف خورایانگی، ممیکلس گلوکوناتق یتزر

اهش داد کرا  یروزگ 5 تا 9و  روزگی 2ن صفر تا یسن

(15/1P< 2؛ جدول.) 

 94تفریخ برای مدت  از پسماندن جوجه  گرسنه

بدیل خوراک پرنده طی ت بیضرساعت، موجب کاهش 

شدن گرسنگی برای  ساعت اول حیات آن شد. طوالنی 64

روزگی را نیز  5تا  9تبدیل خوراک در  بیضرساعت،  64

تفریخ، موجب  از پسکاهش داد. عدم دسترسی به خوراک 

و صفر تا  24تا  4تبدیل خوراک پرنده در  بیضرافزایش 

ین روزگی بهتر 5تا  9(. در >15/1Pروزگی شد ) 24

ساعت گرسنگی مربوط  64تبدیل خوراک به تیمار  بیضر

ساعت  94بود که تفاوت آن با سایر تیمارها، به جز تیمار 

، میانگین میکلسبود. تزریق گلوکونات  دار امعنگرسنگی، 

روزگی کاهش  5تا  9خوراک جوجه را در  لیتبد بیضر

(15/1P< و در صفر تا )15/1روزگی افزایش داد ) 24P< ؛

تفریخ، شاخص  از پسماندن جوجه  (. گرسنه2جدول 

ی دار امعنروزگی را به طور  24عملکرد اقتصادی تا سن 

(. کمترین مقدار شاخص مربوط به 2کاهش داد )جدول 

(. شاخص عملکرد >15/1Pساعت گرسنگی بود ) 94تیمار 

کمتر از گروه  میکلس گلوکوناتهای با تزریق  برای جوجه

. میانگین افزایش وزن روزانة (>15/1Pبدون تزریق بود )

روزگی، میانگین  24و صفر تا  2ها در صفر تا  جوجه

روزگی و همچنین  5تا  9و  2مصرف خوراک در صفر تا 

روزگی به طور معناداری  5تا  2ضریب تبدیل خوراک در 

تحت تأثیر تأثیرات متقابل زمان گرسنگی پس از تفریخ و 

 (.>15/1Pتزریق گلوکونات کلسیم قرار گرفت )

 ها جوجهتفریخ، میانگین درصد تلفات  از  پسگرسنگی 

(. بیشترین مقدار تلفات به >15/1Pرا افزایش داد )

ساعت گرسنگی مربوط بود. تزریق  94ی متأثر از ها جوجه

تلفات  دار امعنبه جوجه باعث افزایش  میکلس گلوکونات

درصد( در مقایسه با گروه  5/9در مقابل  22) ها جوجه

(. وزن استخوان >15/1Pروزگی شد ) 24نشده، در  تزریق

ساعت گرسنگی به طور  26ی متأثر از ها جوجهسینه در 

(. تزریق >15/1Pمعناداری کمتر از گروه شاهد بود )

 24بر میانگین وزن استخوان سینه در  میکلس گلوکونات

(. میانگین وزن سینه، 9روزگی تأثیری نداشت )جدول 

سینه و ابعاد ظاهری سینه بزرگ و کوچک  عضلةوزن 
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 24جوجه در  نهیس ةیزاوشامل طول، عرض، عمق و 

روزگی تحت تأثیر مدت زمان گرسنگی پس از تفریخ و 

(. با وجود <15/1Pتزریق گلوکونات کلسیم قرار نگرفت )

باعث کاهش میانگین صفات  میکلس  گلوکوناتاین، تزریق 

 از  پسماندن جوجه  روزگی شد. گرسنه 24مذکور در 

، تأثیری بر میکلس گلوکوناتتفریخ، با تزریق و بدون تزریق 

بزرگ و  عضلةمساحت، محیط و تراکم میوفیبرهای 

 (.<15/1Pروزگی نداشت ) 24مرغ در  نةیسکوچک 

 
 روزگی 24تا  1در  شده غذایی استفاده یها رهیج ترکیب شیمیاییاقالم خوراکی و  .1جدول 

 اقالم خوراکی )درصد( سوپر استارتر ةجیر استارتر ةجیر رشد ةجیر

 ذرت ةدان 9/65 3/66 6/64

 پروتئین خام( درصد66سویا ) ةکنجال 4/96 3/99 3/24

 گندم ةدان 6 12 21
 گلوتن ذرت ةکنجال 4 - -

1کنسانتره 3/4 2/4 6/4
 

 شده( ترکیب مواد مغذی )تجزیه
 (kcal/kgانرژی قابل متابولیسم ) 2342 2441 2352

 پروتئین خام )درصد( 24/26 15/21 42/14
 کلسیم )درصد( 11/1 11/1 11/1

 فسفر )درصد( 55/1 51/1 51/1

 م )درصد(سدی 22/1 21/1 14/1

 الیزین )درصد( 23/1 13/1 35/1

 متیونین )درصد( 53/1 51/1 65/1
 متیونین + سیستئین )درصد( 39/1 41/1 62/1
 اسید لینولئیک )درصد( 26/1 91/1 23/1
 تریپتوفان )درصد( 26/1 29/1 21/1

-گرم ال 95/21متیونین، -ال-گرم دی 24/63سفات، ف میکلس یگرم د 49/919گرم کربنات کلسیم،  14/166هر کیلوگرم کنسانتره حاوی . 1
 و دانیآکس یآنت گرم 15/61پودر سویا،  گرم 54/261گرم نمک،  66/56گرم مکمل معدنی،  15/61گرم مکمل ویتامینی،  15/61الیزین، 

 .است گرم کولین کلراید 59/21
 

 
اثر  ایمیانگین افزایش وزن بدن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک و شاخص راندمان اقتصادی، در سنین مختلف بر .2جدول

 روزگی 24(، در مرغ گوشتی تا Ca-G) میکلس ( و تزریق گلوکوناتPHF) گرسنگی پس از تفریختنش 

 سن )روز(
 از تفریخ )ساعت( مدت زمان گرسنگی پس  (mlگلوکونات کلسیم )

 SEM
1  

P > F 
1 4/1  1 12 26 94 64 PHF Ca-G PHF×Ca-G

2 

 میانگین افزایش وزن )گرم(
2- 1 a51/11 b42/6  a11/19 b64/11 c12/4 d31/6 _  46/1  111/1 111/1 111/1 
5 - 9 a23/59 b45/93  a33/59 ab49/51 b95/66 c49/96 b95/65  41/1  111/1 111/1 415/1 

24- 4 a15/1121 b55/1141  a16/1119 a94/1123 a29/1125 b56/1164 ab64/1145  11/12  151/1 161/1 113/1 
24- 1 a44/1142 b53/1121  ab12/1141 a46/1131 ab16/1164 c46/1145 bc96/1125  41/19  114/1 119/1 143/1 

 میانگین مصرف خوراک)گرم(
2- 1 a21/6 b41/2  a96/3 b11/4 c14/6 d43/2 -  62/1  111/1 111/1 111/1 
5- 9 a66/63 b31/96  a61/51 ab46/64 b43/69 c44/91 c61/94  31/1  111/1 111/ 126/1 

24- 4 15/1442 42/1443  31/1444 42/1465 49/1469 19/1469 63/1326  15/29  454/1 656/1 164/1 
24- 1 11/1393 12/1316  34/1364 53/1392 63/1431 64/1466 64/1346  41/29  411/1 692/1 151/1 

 میانگین ضریب تبدیل خوراک
2- 1 156/1 46/1  65/1 61/1 63/1 61/1 -  54/1  311/1 224/1 544/1 
5 – 9 a36/1 b46/1  a36/1 a35/1 a32/1 ab43/1 b49/1  12/1  125/1 113/1 123/1 

24- 4 44/1 69/1  abc61/1 bc44/1 c46/1 ab64/1 a64/1  12/1  164/1 116/1 466/1 
24- 1 b46/1 a61/1  ab45/1 b42/1 b41/1 a69/1 a65/1  12/1  129/1 166/1 451/1 

 میانگین شاخص راندمان اقتصادی 
24- 1 a13/162 b43/124  a46/156 a44/142 a16/156 b91/126 a99/151  31/6  1111/1 1111/1 1116/1 

a-e .هستند. دار ادارای حروف مشترک در هر سطر برای هر فاکتور فاقد اختالف معن های یانگینم 
 .میکلس از تفریخ و گلوکونات  متقابل گرسنگی پس اثر .2، ها نیانگیممعیار  . اشتباه1
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PHF=0.001

 
: Ca-G) میکلس و تزریق گلوکونات: ساعت( PHFتفریخ ) از  پس گرسنگیطول زمان  اثر برایتلفات درصد میانگین  .1 شکل

 روزگی 24 تا 1در گوشتی  جوجةبه لیتر(  میلی
 

میانگین وزن زنده، وزن سینه، وزن عضلة بزرگ، وزن عضلة کوچک، وزن استخوان سینه )گرم(، طول، عرض، عمق سینه  .9جدول 

 یها (، به جوجهCa-G) میکلس ( و تزریق گلوکوناتPHFاز تفریخ ) سینه )درجه(، در اثر تنش گرسنگی پس ةیمتر(، زاو )سانتی

 روزگی 24گوشتی در 
  ةزاوی

 سینه

 عمق 

 سینه

عرض 

 سینه

 طول 

 سینه

وزن استخوان 

 سینه

ة وزن عضل

 کوچک

 ةوزن عضل

 بزرگ

 وزن 

 سینه

 وزن 

 زنده
 سطح فاکتور/

 از تفریخ )ساعت( گرسنگی پس

93/193 69/26 11/44 32/116 41/91 a 14/93 34/149 45/256 66/1246 1 

54/194 64/25 14/45 45/119 95/26 ab 56/95 35/161 44/299 11/1142 12 

66/199 36/29 63/42 66/115 11/25 b 41/95 24/145 31/225 41/1164 26 

61/196 23/25 61/45 41/114 65/25 b 96/94 21/163 91/261 14/1212 94 

21/161 36/25 52/44 22/115 43/26 ab 14/96 51/163 42/266 99/1136 64 

 لیتر( گلوکونات کلسیم )میلی

11/194 94/25 65/45 19/114 31/24 66/96 61/166 65/269 62/1214 1 

69/196 41/26 35/46 61/115 22/24 14/94 15/166 64/294 16/1161 4/1 

144/1 914/1 415/1 616/1 666/1 433/1 613/9 252/6 939/14 
1

SEM 
P>F________________________________  _______________________________  

951/1 266/1 921/1 692/1 124/1 614/1 946/1 211/1 221/1 PHF 

311/1 961/1 461/1 649/1 141/1 914/1 424/1 966/1 166/1 Ca-G 

153/1 144/1 641/1 914/1 155/1 556/1 532/1 536/1 545/1 PHF× Ca-G 

a-b .دار هستند.امعن تفاوتن برای هر فاکتور فاقد میانگین دارای حروف مشترک در هر ستو 

 .ها نیانگیممعیار  . اشتباه1
 

 ، (مربع متر یلیدرم)تعداد ، تراکم میوفیبرها (میکرومتر) محیط میوفیبرها (،میکرومتر مربع) میانگین مساحت میوفیبرها .6جدول

 روزگی 24 گوشتی در یها ( در جوجهCa-G) میکلس ( و تزریق گلوکوناتPHFاز تفریخ ) گرسنگی پس زمان برای اثر

 
 گرسنگی پس از تفریخ )ساعت(

 
 (mlگلوکونات کلسیم )

SEM
1 

P>F 
1 26 64 1 4/1 PHF Ca-G PHF×Ca-G 

 451/1 211/1 455/1 9/51 5/1144 4/1926  2/1212 1/1242 2/1241 مساحت میوفیبرها

 643/1 131/1 331/1 1/9 3/164 4/155  4/151 4/151 4/151 محیط میوفیبرها

 562/1 164/1 343/1 9/23 4/494 9/526  4/543 6/541 4/564 تراکم میوفیبرها
ها نیانگیممعیار  اشتباه .1
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 بحث

 یش زمان گرسنگیر افزایثأت یش بررسین آزمایدر ا

رد رشد کساعت بر عمل 64تا  12خ از یپس از تفر

ه کج نشان داد یمورد نظر بود. نتا یگوشت یها جوجه

بر  یدار امعنر یساعت تأث 26ماندن جوجه تا  گرسنه

جوجه در  کل خورایب تبدیو ضر کرشد، مصرف خورا

شدن  ینداشت. طوالن یروزگ 24تا  ین بعدیسن

مصرف  دار امعناهش کساعت باعث  94تا  یگرسنگ

اول  هفتةاهش وزن پرنده در کآن  دنبالو به  کخورا

تا  یگرسنگ ساعت 94 یرد پرنده براکاهش عملکشد. 

ن، ید. با وجود ایپرورش جبران نگرد دورة یانتها

ساعت،  64خ تا یتفر از  پس یترشدن گرسنگ یطوالن

، 43/9در مصرف ها  افتادن جوجه اگرچه موجب عقب

سه با یدر مقا کگرم خورا 96/3و  11/4، 14/6

و صفر ساعت  12، 26، 94ب یثر از به ترتأمت یها جوجه

ش وزن، مصرف یاما بر افزا ،خ شدیپس از تفر یگرسنگ

 یروزگ 24پرندگان در  کل خورایب تبدیو ضر کخورا

 یر بازدارندگیثأگر تینداشت. به عبارت د یریثأت

 ین بعدیساعت اول، در سن 64جوجه در  یگرسنگ

د موجب یشد یگرسنگ رسد یم نظر  بهجبران شد. 

 یول ،دیگرد یرشد جبران یکارهاشدن سازو فعال

ن یرا نداشت. بر ا یتین قابلیعت چنسا 94تا  یگرسنگ

 64و  26، 12متأثر از  یها جوجهرد رشد کاساس، عمل

و نداشت  دار امعنتفاوت  یروزگ 24در  گرسنگی ساعت

 بود.  یساعت گرسنگ 94متأثر از  یها جوجهبهتر از 

 یک از  پسه جبران رشد کنشان داده شده است 

 ییکولوژیزی، به حالت فکت از خورایمحروم دورة

در  کت از خورایه محرومی کدارد. زمان یوان بستگیح

ش تعداد یرشد رخ دهد، افزا ییابتدا یلیمراحل خ

 ,Winich & Noble) شود یمدچار نقصان  1سلول

 Gonzales et al. (2003a) شی(. در آزما1966

خ یپس از تفر یساعت گرسنگ 91متأثر از  یها جوجه

 ازمتر کدرصد  6پرورش  دورة هفتم ان روزیدر پا

ش وزن ی، افزاکبه خورا یفور یپرندگان با دسترس

اهش رشد کن یاز ا یبخش یروزگ 62داشتند. در 

 Batal & Parsonsد. یدرصد رس 2/2و به شد جبران 

                                                                                
1. Hyper pelesia 

به  یفاقد دسترس یها جوجهردند کگزارش  (2002)

سه با یخ در مقایتفر از  پسساعت اول  64در  کخورا

 رةیجا یا یسو کنجالة -شده با ذرت  هیتغذ یها جوجه

اهش وزن کخ یتفر از  پسن بالفاصله یازئک -ستروزکد

 داشتند.  یروزگ 21در  یدار امعن

 از  پس یر گرسنگیتأث عمدةه بخش ک رسد یم نظر به

، به مصرف ین بعدیدر سن ها جوجهرد کخ بر عملیتفر

 یها جوجهسه با یگرسنه در مقا یها جوجه کمتر خوراک

 یها جوجهدر  کقدار مصرف خورادارد. م یشاهد بستگ

با نرخ رشد دارد.  شدیدیار یبس یهمبستگ یگوشت

 یخود را زمان یکیل ژنتی، پتانسیگوشت یها جوجه

طور  را به نیازمورد  ییه تمام مواد غذاک کنند یممشخص 

ح یون صحینند. عالوه بر فرموالسکافت یامل و منظم درک

ن ییدر تع یز عامل مهمی، مقدار مصرف غذا نییمواد غذا

ه ک ییها گلهاست.  کسرعت رشد و راندمان مصرف خورا

 ، معموالًدهند یمدر روز نشان  زیادیش وزن یافزا میانگین

 ییو توانا لیتبد بیضرن یو بهتر کن مصرف خورایتریشب

، Saki et al.(2012) در آزمایش  .ندماندن را نیز دار زنده

 64های متأثر از  مصرف خوراک کمتری برای جوجه

شده با  های تغذیه گرسنگی در مقایسه با جوجهساعت 

استارتر در  پری رةیجسویا و  کنجالة-ذرت، ذرت ة جیر

ضر، در آزمایش حا روزگی مشاهده شد. 62و  95

ش وزن و مصرف یمتر از افزاک کخورا لیتبد  بیضر

 میکلس گلوکوناتق یا تزری یر گرسنگیتحت تأث کخورا

ن مطابقت یشین پاج محققیتاافته با نین یقرار گرفت. ا

 یبرا یدارامعنتفاوت  Pedroso et al. (2006)دارد. 

ز کشده با گلو  حیتلق یها جوجهدر  کخورا لیتبد بیضر

 یروزگ 62، در یکش جوجه شانزدهمن در روز یا گلوتامی

 Vieira & Moranش یردند. در آزماکمشاهده ن

(1999b) 26در  یگوشت یها جوجه یز عدم دسترسین 

 لیتبد بیضربر  یریپرورش، تأث دورة ییاعت ابتداس

  Sakiل دوره نداشت.کو  یمختلف سن یها دوره ییغذا

 یبرا یدار امعنج فوق، تفاوت ید نتاییدر تأ (2005)

 یروزگ 62، و 95، 21، 16، 6در  کخورا لیتبد بیضر

ساعت  26و  12متأثر از  یگوشت یها جوجهدر 

با  یها جوجهبا سه یخ در مقایتفر از  پس یگرسنگ

 رد.کا استارتر، مشاهده نیبه ذرت  یدسترس
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دن رشد، کر با لحاظ یرد اقتصادکشاخص عمل

 یبرا یار خوبیمع ،و تلفات گله کل خورایب تبدیضر

آن با  سةیمقاو  یگوشت جوجة ةرد گلکن عملییتع

 ی. مقدار عدد(Lup et al., 2010)گر است ید یها گله

تر گله است. بیش یسودآور دهندة ن شاخص نشانیا

ن شاخص در یاهش اکبر  رگذاریتأث مؤلفة نیتر مهم

 یها جوجهخ و یتفر از  پس یمتأثر از گرسنگ یها مرغ

اهش کب یم، به ترتیلسکونات کق گلویتزر کنندة افتیدر

 Saki et al.(2011) ها بود.  ش تلفات آنیرشد و افزا

طور   به یگوشت یها جوجهد یردند شاخص تولکگزارش 

برخالف  ،هیاول یگرسنگساعت  64مار یبا ت یدار امعن

 کنجالة-ذرتذرت،  یها رهیجشده با  هیتغذ یها پرنده

افت. یاهش ک یروزگ 62و  21در  استارتر یپرا و یسو

Gonzales et al. (2003a)  هیاول یردند گرسنگکاعالم، 

د یساعت بر شاخص تول 94و  91، 26، 14، 12، 4، 1

 .نداشت یدار امعنر یتأث

با  میکلس گلوکوناتق یه تزرک رفت یمانتظار 

ل یدر تعد ها جوجه یم برایلسکز و کدن گلوکر فراهم

د. کن یاریرا  ها جوجهخ، یتفر از  پس یتنش گرسنگ آثار

 احتماالً .دکرن انتظار را ثابت یش خالف ایج آزماینتا

م خون یلسکع یش سریبا افزا میکلس گلوکوناتق یتزر

در ثبات  یحاد و اختالل جد یمیسلکپر یباعث بروز ها

 دررد قلب و عضالت و کارک خصوص به یط داخلیمح

ش یشد. در آزما ها جوجهش تلفات یموجب افزا جهینت

Gonzales et al. (2003a)خ تا یتفر از پس ی، گرسنگ

 یروزگ 62بر تلفات در  یدار امعنر یساعت تأث 94

 34/2تا  Saki et al. (2011 )61/1ش ینداشت. در آزما

ساعت  64با  یگوشت یها جوجهشتر در یدرصد تلفات ب

شده با  هیتغذ یمارهایسه با تیه، در مقایاول یگرسنگ

، در استارتر یپرا و یسو کنجالة -ذرت، ذرت یها رهیج

 مشاهده شد.  یروزگ 95تا  21جز  هل دوره بک

 دورة یه طک یاصل یکیولوژیزیف یندهاایاز فر یکی

 یحفظ هموستاز ،دهد یمخ جوجه رخ یقبل از تفر

شدن  ند هچایر فریوژن در مسیکر گلیز است. ذخاکگلو

 ;Christensen et al., 1982) ندشو ین استفاده میجن

Lu et al., 2007). ن را یوژن، جنیکبودن گل  یافکنا

 یبرا یلتکن عضالت اسیمجبور به استفاده از پروتئ

هش اکه یجه رشد و نمو اولیدر نت ؛ندک یونئوژنز مکگلو

 ی، زمان(Vieira & Moran 1999a,b) ابدی یم

 جوجةه ک دشو یم شروع وژنیکگل دوبارة یساز رهیذخ

 ,Moran).ند کدا یپ کبه خورا یشده دسترس خیتازه تفر

 یخ خالیتفر از  پس یر انرژیاگر ذخا ها پرندهدر  (2007

ن یتأم ین برایپروتئ عمدةنه منبع یس عضلةشوند، 

 ونئوژنز استکگلو یفاده برانه مورداستیآم یدهایاس

(Lu et al., 2007; de Oliveira et al., 2009)ن ی. ا

 .شود یم ور منجرکمذ ةرفتن عضل لیموضوع به تحل

 یده خوراکر در یتأخ رود یمن اساس انتظار یبر ا

نه ینه و وزن عضالت سیبر وزن س یر منفیه تأثیاول

 .Foye et alو  .Halevy et al (2000)داشته باشد. 

ش وزن بدن و بازده یافزاکمتربودن  (2007 ,2006)

ساعت  26متأثر از  یها جوجه یبرا ه رانیسگوشت 

 یروزگ 62سه با گروه شاهد در یدر مقا یگرسنگ

ه کنشان دادند Kornasio et al. (2011 )ردند. کگزارش 

در  یدار امعنطور  نه بهیس عضلةوزن  یروزگ 16در 

سه با یدر مقا ،داشتند زودهنگام ةیتغذه ک ییها گروه

 یتر بود. در بررسیشه بیاول یمتأثر از گرسنگ یها جوجه

برها یوفیم مکش در ترایل به افزاینه تمایس عضلةبافت 

ن ی(. اP<0/07م مشاهده شد )یلسکونات کق گلویبا تزر

ونات کق گلویتزر ه احتماالًک دهد یمموضوع نشان 

ه موجب جوج یبرا یردن منابع انرژک م با فراهمیلسک

اول  یدر روزها نةیس عضلةبرها در یوفیر میثکبهبود ت

( گزارش 1999)  .Halevy et alرشد جوجه شده است.

در  یساعت، حت 64خ تا یتفر از  پس یه گرسنگکردند ک

ط مطلوب، بر رشد یاز شرا ها جوجه یمند بهرهصورت 

ر یتأث یروزگ 24در  یگوشت یها جوجه یلتکعضالت اس

ه کردند کگزارش  Sklan et al. (2003)داشت.  یمنف

ش حجم یخ توسط افزایتفر از پس یلتکاس چةیماهرشد 

ساعت  4در  هیتغذ. شود یمن ییبر عضله تعیف رةیذخو 

 یا ماهواره یها سلولر یثکت یخ برایتفر از  پس ییابتدا

در . (Halevy et al., 2000, 2003)است  یار ضروریبس

ها  جوجه ةیاول ةیغذت Kornasio et al. (2011)ش یآزما

گی روز 9در  یا ماهواره یها سلولر مثبت بر تعداد یتأث

 داشت.  یروزگ 5( و یا ماهواره یها سلولر یثک)اوج ت

ن مطالعه یفوق، در ا های گزارش بیشتربرخالف 

بر  یدار امعنر یساعت تأث 64خ تا یتفر از  پس یگرسنگ

 نهیس ینه و ابعاد ظاهرینه و عضالت سیس یوزن نسب
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ز باعث ین میکلس گلوکوناتق یروزگی نداشت. تزر 24در 

 یمتأثر از گرسنگ یها در جوجه شده گفتهبهبود صفات 

 یدارامعنخ فقط به طور یتفر از  پسگرسنگی  .ه نشدیاول

 .اهش دادک یروزگ 24در را جوجه  نةیسوزن استخوان 

 شیبتفریخ  از  پسشود که گرسنگی  ی میریگ جهینت

عملکرد تولیدی مرغ گوشتی در سنین  ساعت، بر 26 از 

روزگی تأثیر منفی دارد. این تأثیر منفی  24بعدی تا 

مستقل از کاهش توسعة عضلة سینه است. تزریق 

نه تنها تأثیر  میکلس گلوکونات تریل یلیم 4/1ی رجلدیز

ی متأثر از گرسنگی پس ها جوجهمثبتی بر بهبود عملکرد 

ها     تلفات جوجه از تفریخ نداشت، بلکه موجب افزایش

 ساعت اول پس از تزریق شد. 64خصوص طی  به
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