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 چکیده

 ؛بدون محدودیت خوراک -1دهی در چهار تکرار شامل: سه روش خوراک یرتأثدر این آزمایش 

 ؛روزگی 21-22روزگی و چهار ساعت از  1-21محدودیت خوراک شش ساعت از  -2

بر  روزگی 12-21روزگی و چهار ساعت از  1-12محدودیت خوراک شش ساعت از  -3

آرین در طول شش  سویۀ گوشتی نر ۀقطعه جوج شصت آسیت ۀعملکرد و پیشگیری از عارض

های کامل تصادفی بررسی شد. در طول آزمایش وزن بدن، خوراک هفته با استفاده از طرح بلوک

روزگی  31مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، درصد تلفات و شاخص کارایی تولید تعیین شد. در 

های الشه و نسبت گیری شد. در پایان آزمایش ویژگیهای خونی اندازهجههماتوکریت و فراسن

بطن تعیین و مقایسه شد. محدودیت غذایی افزایش وزن بدن و مصرف خوراک  کل بهبطن راست 

روزگی شاخص تولید را بهبود داد  1-21قرار نداد. محدودیت خوراک  یرتأثرا در کل دوره تحت 

(51/5>P درصد تلفات ناشی .)( 51/5از آسیت با اعمال محدودیت خوراک کاهش یافت>P .)

قرمز خون و  یها گلبولداری بر مقادیر هموگلوبین، اعمال محدودیت خوراک تفاوت معنی

 یرتأثتحت  T3(. هورمون P<51/5هماتوکریت نداشت ولی سطح کورتیکوسترون را افزایش داد )

را  T4روزگی بیشترین میزان  1-21 محدودیت خوراک قرار نگرفت ولی محدودیت خوراک

با اعمال  T4به  T3( و همچنین نسبت P<51/5) روزگی داشت 1-12نسبت به محدودیت 

(. با توجه به نتایج محدودیت خوراک شش ساعت از P<51/5محدودیت خوراک کاهش یافت )

 روزگی کمترین میزان تلفات ناشی از آسیت را داشت و 22-22روزگی و چهار ساعت از  21-1

 با گروه شاهد نداشت. داریۀ تفاوت معنیدور کلوزن بدن در  افزایش دیگر سویاز 

 

 .محدودیت خوراک ،، عملکردآرین های گوشتیآسیت، جوجه های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

 درگروبازدهی اقتصادی صنعت پرورش طیور گوشتی 

تر همراه کوتاه زمان مدتدستیابی به گوشت بیشتر در 

غذایی بهتر است. متخصصان علوم با ضریب تبدیل 

به دستیابی  منظور بهژنتیک و اصالح نژاد طیور 

گزینی دارای رشد سریع، همواره درصدد به ینژادها

اند. گوشتی بوده ۀافزایش سرعت رشد جوج منظور به

بنابراین در پی این رشد سریع، احتمال بروز 

یابد ابولیکی( افزایش میمتوسازی ) سوخت هایاختالل

، وسازی سوخت میزاننانکه با افزایش سرعت رشد و چ

یابد و به کمبود از به اکسیژن در پرنده افزایش مینی

شود. این مسئله سبب منجر میاکسیژن یا هیپوکسی 
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کاهش اشباع اکسیژن در خون یا هیپوکسمیا و 

ها یا آنوکسی سبب کمبود اکسیژن در بافت یتدرنها

غاز روند بروز سندرم عامل اصلی و آ درواقعشود که می

رود های گوشتی به شمار میآسیت در جوجه

(Hassanzadeh Ladmekhi, 1999) آسیت به معنای .

افزایش غیرطبیعی مایع میان بافتی غیر آماسی در یک 

 ۀمحوط ونیا چند فضا از فضاهای مختلف موجود در

نارسایی  نارسایی دریچه و ابآسیت  بطنی طیور است.

شود که به دنبال قلب ایجاد می 5(RVFبطن راست )

و اتساع بطن راست  (هیپرتروفیپررشدی )آن 

، که باعث 2(PHریوی ) فشارخونافزایش  ۀواسط به

شود میهای گوشتی جوجه ۀمرگ و ضبط الش

(Julian, 1993) .از  یناش یۀاولرشد  یتمحدود

 (راندمانبازدة )منجر به بهبود  ییغذا یتمحدود

ی نگهدار یبرا یازموردن ینرژکاهش ا یلخوراک به دل

شود و همچنین کیفیت الشه به دلیل کاهش می

 ,Plavnik & Hurwitz)یابد رسوب چربی بهبود می

تنوع های متفاوتی به خاطر ، یافتهینباوجودا .(1988

یت خوراک به وجود آمده در مدت و شدت محدود

کمی  صورت بهخوراک  یت، محدودحال ینباااما، است. 

از ابزار  یا زمان دسترسی به خوراک یکی یا کیفی و

 یتبروز آس برای کاهش امروزهیه است که اول یریتمد

 ,.Acar et al)د شوی استفاده میگوشت یهادر جوجه

1995; Gonzales et al., 1998; Julian, 1993;. 

Özkan et al., 2006) .عمده  طور بهخوراک  یتمحدود

 نیازهای ،هیجدرنتدهد و یکاهش م را رشد میزان

 یک زندگی یدر طول دوران بحران ،وسازی سوخت

 یریگیژنبا بهبود در اکسکند که را کم می پرنده،

. (Özkan et al., 2006) در ارتباط است یانیشر

بر  یمنف تأثیرتواند یم ییغذا یت، محدودحال ینباا

 ینهعضالت س یوزن بدن در سن بازار و بر وزن نسب

 تأثیرهمچنین  .(Acar et al., 1995)داشته باشد 

پالسما  T3یروئید و غلظت ت ةغد یتبر فعال یمنف

در آزمایشی . (Luger et al., 2001) گزارش شده است

که برداشتن خوراک روزانه به مدت  مشخص شده است

مصرف داری در وزن بدن، ساعت هیچ اثر معنی چهار

                                                                               
1. Right ventricular failure 
2. Pulmonary Hypertension 

 ردالشه ندا هایویژگیخوراک و  ةغذا، بازد

(Onbaşılar et al., 2009) .که گزارش کردند همچنین 

 طور به یت راآس یروم مرگ اگرچه محدودیت خوراک

کاهش در وزن بدن ولی  ،دهدمیکاهش  یتوجهشایان

در مقابل  محدودشدهپرندگان در  ینهگوشت س ةو بازد

 ,.Acar et al)دارد  وجود شده یهتغذپرندگان کامل 

محدودیت عنوان کردند که  در آزمایش دیگر. (1995

داری بر ضریب تبدیل غذایی و معنی یرتأثغذایی 

های گوشتی ندارد ولی موجب ترکیب الشه در جوجه

شود. اعمال محدودیت کاهش مصرف خوراک می

های آسیت در بر شاخص یریتأثخوراک هیچ 

. (Dastar et al., 2013)های گوشتی ندارد جوجه

 گزارش کردند که محدودیت خوراک میزان همچنین

های در جوجه درصد 47/92تلفات ناشی از آسیت را از 

 ,.Özkan et al) دهدکاهش می درصد43/51کنترل به 

دهی خوراک ۀهدف از این تحقیق تعیین برنام .(2006

کاهش بروز آسیت با بیشترین میزان  برایمناسب 

های گوشتی پرورش برای جوجه ةرشد در انتهای دور

 بود. آرین

 

 هامواد و روش

آرین جنس نر )به  ۀگوشتی سوی ۀقطعه جوج صتش

 ۀدلیل حساسیت بیشتر به سندرم آسیت(، از کارخان

واقع در استان  کنار بابلمادر آرین  ۀکشی گلجوجه

ها در روز اول وزن شده و . جوجهشدمازندران تهیه 

های چهار طبقه از جنس تصادفی در باطری طور به

ی القای آسیت از توری سیمی گالوانیزه توزیع شد. برا

سرمایی و افزایش نمک جیره  (استرستنش )روش 

 52/9ها از جوجه یازموردناستفاده شد. میزان سدیم 

پرورش افزایش داده  ةدرصد در کل دور 2/9درصد به 

نوردهی دائمی استفاده  ۀشد. در این آزمایش از برنام

شد. درصد حفظ  49تا  19شد و میزان رطوبت بین 

)به  های کامل تصادفیقالب طرح بلوک این پژوهش در

 با سه تیمار که شامل: ها( دلیل اختالف ارتفاع طبقه

محدودیت خوراک شش -2بدون محدودیت خوراک -5

 25-24روزگی و چهار ساعت از  4-25ساعت از 

 4-57محدودیت خوراک شش ساعت از  -9روزگی، 

روزگی در چهار تکرار  57-25روزگی و چهار ساعت از 
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 نر گوشتی ۀشد. در هر جایگاه پنج قطعه جوجاجرا 

ریزی شد. گرم جوجه 39/79آرین با میانگین وزن 

 (کاتالوگدفترچۀ راهنما ) برابرنیازهای غذایی  همۀ

 ، رشدروزگی( 5-57) آغازین ةآرین در سه دور ۀسوی

در نظر  روزگی( 23-72) و پایانی روزگی( 24-51)

رت و سویا(، در گرفته شدند. پروتئین مواد خوراکی )ذ

گیری شد و از روی پروتئین آزمایشگاه اندازه

مواد خوراکی به روش  ۀاسیدآمین یزانشده متعیین

کلسیم و  ازنظرتناسب تعیین شد. کربنات کلسیم 

کلسیم و فسفر  ازنظرفسفات کلسیمای از دینمونه

. برخی از اطالعات دیگر شدشیمیایی  ۀبررسی و تجزی

مربوط به طیور در  NRC (1994) هایجدول بنا برهم 

افزار ها با استفاده از نرمنظر گرفته شدند. تنظیم جیره

UFFDA
(. نسبت هر یک از مواد 5)جدول شدانجام  5

ها ثابت جیره همۀمغذی به انرژی در هر دوره برای 

 نگه داشته شد.
وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی 

 72و  24، 57نین پرورشی در س ةدر پایان هر دور

روزگی به دلیل  72 گیری شد. در سنروزگی اندازه

د، دهمی رخپایانی  ةاینکه تلفات ناشی از آسیت در دور

 مرغ )بدون روز مرغ( برای محاسبات ۀاز روش الن

ناشی از آسیت  ةشدهای تلفاستفاده شد، تا وزن پرنده

تیمارها اضافه نشود و اختالف وزن  ةبه وزن پایان دور

بین تیمار شاهد و تیمارهای آزمایشی بارزتر شود. در 

و  ها آنتلفات و وزن  شمارآزمایش،  ةطول دور

. شددقیق ثبت  طور به ها آنهمچنین زمان تلف شدن 

 :شدزیر محاسبه  رابطۀشاخص تولید با استفاده از 
 = شاخص کارایی تولید 

599 × 
 درصد ماندگاری× میانگین وزن زنده 

 طول دوره× غذایی ضریب تبدیل 

 

های مرده کالبدگشایی شدند و با توجه جوجه ۀهم

و  (پریکاردیومپیراقلب )به تجمع مایع در شکم و 

آسیت در نظر گرفته  عنوان بهبزرگ شدن بطن راست 

روزگی )اوج درگیری آسیت(، از هر واحد  91شدند. در 

تصادفی یک پرنده انتخاب شد و از  صورت بهآزمایشی 

گیری گیری انجام شد و برای اندازهال خونسیاهرگ ب

                                                                               
1. User-Friendly Feed Formulation Do Again  

های قرمز خون، هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول

و کورتیکواسترون  T4و  T3های تیروئیدی هورمون

 .(Luger et al., 2001; Luger et al., 2003)استفاده شد 

 
غذایی و محتوای مواد مغذی  ترکیب جیرة .5جدول 

 شدهمحاسبه

Table 1. Ingredient composition and calculated 

nutrient content of the diet 

29-42 

days 

15-28 

days 

0-14  

days 
Item 

Ingredient 

496 453.8 474.9 Yellow corn 

375.6 417.3 412.7 Soybean meal 

87.5 81.1 61 Fat powder 

11.4 13.3 14.8 Calcium carbonate 

13.8 18.8 21.9 
Dicalcium 

phosphate 

4.7 4.7 4.7 Salt 

3 3 3 Vitamin premix* 

3 3 3 Mineral premix* 

0.6 1.2 - L-threonine 

3 3.1 2.5 DL-Methionine 

0.9 0.3 1.1 L-Lysine HCl 

1000 1000 1000 Total (Kg) 

   Nutrient content 

3200 3100 3000 AME (kcal/kg) 

21 22.6 22.55 CP (%) 

0.85 0.9 1 Calcium (%) 

0.4 0.45 0.5 
Available 

phosphorus (%) 

0.2 0.2 0.2 Sodium (%) 

0.59 0.61 0.56 Met (%) 

0.96 1 0.95 Met + Cys (%) 

1.23 1.3 1.35 Lys (%) 

0.86 0.98 0.86 Thr (%) 

0.85 0.96 0.94 Ile (%) 

1.32 1.51 1.47 Arg (%) 

- - 1.05 Val (%) 

0.24 0.28 0.27 Trp (%) 

محتویات ویتامینی برای هر کیلو جیره: تیامین  ازنظرمکمل ویتامینی * 

 52گرم، ریبوفالوین میلی 11گرم، نیکوتینیک اسید میلی 9منو نیدرات 

گرم، میلی 99/9گرم، کوباالمین میلی 51گرم، دی کلسیم پنتوتنات میلی

گرم، فولیک میلی 9/9گرم، بیوتین میلی 2دوکسین هیدروکلراید پری

 9199گرم، کوله کلسیفرول میلی 999گرم، کولین کلراید میلی 2اسید 

المللی، واحد بین 55999المللی، ترانس رتینول استات واحد بین

 گرم.میلی 21/5المللی، اتوکسی کوئین واحد بین599 توکوفرول استات

شده برای هر کیلو جیره  محتویات کانی عرضه ازنظر* مکمل کانی 

گرم، میلی 19گرم، فروس سولفات میلی 529منگنز شامل: سولفات 

 2گرم، یدات پتاسیم میلی 59گرم، سولفات مس میلی 599اکسید روی 

 گرم.میلی 9/9گرم، سلنات سدیم میلی

* Vitamin premix including (kilogram of feed): vitamin A (trans-retinyl 

acetate), 11,000 IU; vitamin D3 (cholecalciferol), 3,500 IU; vitamin E (α-

tocopherol acetate), 100 IU; vitamin B12 (cyanocobalamin), 0.03 mg; 

riboflavin, 12 mg; nicotinic acid, 55 mg; pantothenic acid (d-Ca 

pantothenate), 15 mg; folic acid, 2 mg; pyridoxine (pyridoxine∙HCl), 6 

mg; thiamine (thiamine mononitrate), 3 mg; d-biotin, 0.3 mg; choline 

(choline chloride), 300 mg; Ethoxyquin, 1.25 mg. 
* Mineral premix including (kilogram of feed): copper (CuSO4∙5H2O), 

10 mg; iodine (KI), 2 mg; iron (FeSO4∙7H2O), 50 mg; manganese 

(MnSO4∙H2O), 120 mg; zinc (ZnO), 100 mg; selenium (Na2SeO3), 

0.3 mg. 
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در پایان دورة آزمایش یک قطعه از هر تکرار )با وزن 

کشی نزدیک به میانگین تکرار( انتخاب و پس از وزن

کشتار شد. وزن سینه، ران، ریه، طحال، کبد، قلب و 

درصدی از وزن بدن  صورت بهچربی حفرة شکمی 

ن بطن راست به گیری نسبت وزمشخص شد. برای اندازه

ها پس از جدا کردن عروق بزرگ، مجموع وزن بطن

های اطراف قلب، بطن راست و چپ از دهلیزها و چربی

کامل از  طور بهدر دیوارة بین دو بطن  ها آنمحل اتصال 

هم جدا و وزن شدند. در صورت بزرگ بودن این نسبت از 

های یک شاخص برای بررسی ضایع عنوان بهدرصد  21

 ر سندرم آسیت استفاده شد.قلبی د
ها از داده وتحلیل یهتجزدر این بررسی برای 

 ۀاستفاده شد. برای مقایس GLM ۀ، رویSAS افزار نرم

ای دانکن بین تیمارها از روش آزمون چند دامنه

 زیر بود: صورت بهاستفاده شد. مدل آماری 
.Yij= µ + Ti + Rj + eij 

 

Yij مربوط به تیمار  ةمقدار مشاهدi  و بلوکj .µ 

اثر  eijاثر بلوک.  Rjاثر تیمار.  Tiمیانگین کلی جمعیت. 

 ناشناخته. های عاملخطا یا اثر 

 

 نتایج
 افزایش وزن بدن

روزگی  24محدودیت خوراکی تا سن  ۀاعمال برنام

داری در افزایش وزن بدن نداشت، تفاوت معنی

روزگی( گروه  23-72پایانی ) ةدر دور که یدرحال

داری روزگی افزایش وزن معنی 4-25ودیت دارای محد

را نسبت به گروه بدون محدودیت نشان داد 

(91/9˂P ولی نسبت به محدودیت ،)روزگی 4-57 

در کل دوره نیز گروه دارای محدودیت . دار نبودمعنی

روزگی بیشترین افزایش وزن را به خود  25-4

اختصاص داد ولی تفاوت آن با دو گروه دیگر 

 (.2)جدول  (>93/9P)دار نبود یمحدودیت معن

 
 خوراک مصرفی

داری بر میزان اعمال محدودیت خوراکی تفاوت معنی

های گوشتی در طول دوره مصرف خوراک جوجه

 (.2)جدول  نداشت

 

 ضریب تبدیل غذایی

 سهروزگی در هر  چهاردهاعمال محدودیت خوراک تا 

داری در ضریب تبدیل غذایی گروه تفاوت معنی

روزگی(،  51-24رشد ) ةدر دور که یحالدرنداشت، 

روزگی(  9-72روزگی( و کل دوره ) 23-72پایانی )

روزگی کمترین ضریب تبدیل  4-25گروه محدودیت 

رشد با گروه شاهد )بدون  ةغذایی را داشت، که در دور

روزگی اختالف  4-57محدودیت( و گروه محدودیت 

ک پایانی نزدی ةدر دور (،P<91/9داری داشت )معنی

با گروه  و در کل دوره (=94/9P) داری بودبه معنی

  (.2( )جدول P<91/9) داری داشتشاهد تفاوت معنی

 
 های مختلف )روز( آرین در سن های گوشتییر برنامۀ محدودیت خوراک بر عملکرد تولیدی جوجهتأث. 2جدول

Table 2. The effect of feed restriction methods on Performance of Arian Broiler Chickens at different ages (days) 
Feed conversion ratio (g/g) Feed intake (g) Body weight gain (g) 

Feed restriction 

methods 
Total  

(0-42 

days) 

Finisher  

(29-42 

days) 

Grower  

(15-28 

days) 

Starter  

(0-14 

days) 

Total  

(0-42 

days) 

Finisher  

(29-42 

days) 

Grower  

(15-28 

days) 

Starter  

(0-14 

days) 

Total  

(0-42 

days) 

Finisher  

(29-42 

days) 

Grower  

(15-28 

days) 

Starter  

(0-14 

days) 
1.95a 2.4 1.68a 1.33 4082.8 2300.6 1343.5 438.7 2099.4 988.3a 782.9 328.1 Without feed restriction 
1.83b 2.1 1.64b 1.35 4079.4 2323.6 1331.3 424.4 2212.6 1097.5b 

810.2 314 Feed restriction from  

7 to 21 days1 

1.91ab 2.3 1.68a 1.33 4117.9 2328.6 1382.6 427.3 2108.2 1000.6ab 822 319.8 Feed restriction from  

7 to 14 days2 

0.03 0.08 0.01 0.008 42.4 30.2 20.7 7.8 36.7 32.1 15.19 6.43 Standard Error of Mean 

(SEM) 
0.048 0.073 0.040 0.477 0.794 0.791 0.209 0.411 0.087 0.046 0.196 0.313 P-Value 

 ( دارند.P˂91/9داری ) یمعنآماری اختالف  ازنظرمقادیر دارای حروف متفاوت در هر ستون 

 .روزگی 25-24روزگی و چهار ساعت از  4-25. محدودیت خوراک شش ساعت از 5

 .روزگی 57-25روزگی و چهار ساعت از  4-57. محدودیت خوراک شش ساعت از 2

SEMها: خطای استاندارد میانگین 
a, b. Means with different superscript letter within a column are significantly different (P < 0.05). 

1. 6 hours feed restriction from 7 to 21 days and 4 hours from 22 to 28 days. 

2. 6 hours feed restriction from 7 to 14 days and 4 hours from 15 to 21 days 

SEM: Standard Error of Mean 
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 برآورد اقتصادی

روزگی بیشترین  4-25اعمال محدودیت خوراک 

محدودیت خوراک  ۀشاخص تولید را داشت و با برنام

 (.P<91/9داری داشت )روزگی تفاوت معنی 57-4
خوراک به ازای  ۀاعمال محدودیت خوراک میزان هزین

قرار داد  یرتأثهر کیلوگرم افزایش وزن را تحت 

روزگی  4-25خوراک  محدودیت ۀبرنام که یطور به

خوراک را داشت و با گروه بدون  ۀکمترین هزین

 .(9)جدول (P<91/9دار بود )محدودیت اختالف معنی

 

 ترکیب الشه

ری بر دامعنی یرتأثمحدودیت خوراک  ۀاعمال برنام

 نداشتبطنی  ۀسینه و چربی محوط درصد ران،

(91/9<P 9( )جدول.) 

 

 های مرتبط با آسیتفراسنجه

داری بر وزن کبد، ریه و معنی یرتأثخوراک  محدودیت

 4-25(، ولی محدودیت P>91/9)طحال نداشت 

ا کم کرده بود که نزدیک روزگی تا حدودی وزن کبد ر

(. محدودیت خوراک وزن P=917/9داری بود )به معنی

 یرتأثبطن را تحت  کل بهقلب و نسبت وزن بطن راست 

ررسی میزان (. بP>91/9دار نبود )قرار نداد و معنی

 ۀتلفات در این آزمایش نشان داد که اعمال برنام

محدودیت خوراک میزان تلفات ناشی از آسیت را کم 

وزگی کمترین ر 4-25محدودیت  که یطور بهکرد 

و با گروه بدون محدودیت  میزان تلفات را داشت

(، این نشان داد P<91/9داری داشت )اختالف معنی

تواند یک روش راک میمحدودیت خو ۀکه اعمال برنام

 (.7برای کاهش تلفات باشد )جدول سودمند
 

 های خونی مربوط به آسیتفراسنجه

یزان داری بر ممعنی یرتأثمحدودیت خوراک 

های قرمز خون و هماتوکریت گلبول هموگلوبین،

 یزانمحدودیت خوراک م ۀاعمال برنام نداشت.

نسبت به گروه بدون  خون را کورتیکوسترون

 (.1( )جدول P<91/9افزایش داد ) محدودیت
 

 (T4و  T3های تیروئیدی )هورمون

 T3داری بر سطح هورمون یر معنیتأثمحدودیت خوراک 

یر محدودیت خوراک بر سطح تأث سرم خون نداشت.

که  یطور بهدار بود سرم خون معنی T4هورمون 

 را  T4روزگی کمترین مقدار  4-57محدودیت 

دیت خوراک روی نسبت یر محدوتأث (.P<91/9داشت )

T3/T4 دار بود و گروه بدون محدودیت معنی 

( >95/9Pرا داشت ) T3/T4خوراک بیشترین نسبت 

 (.1)جدول 

 
در  یو برآورد اقتصاد یروزگ 72)نسبت به وزن زنده درصد( در  الشه یبخوراک بر ترک یتمحدود ۀبرنام . تأثیر9 جدول

آرین یگوشت هایجوجه

Table 3. The effect of feed restriction methods on percent carcass composition based on live weight at 42 days and 

economic estimates in Arian broilers 
Carcass composition Economic estimates 

Feed restriction methods 
Abdominal fat (%) Breast (%) Thigh (%) Feed cost (Rial) Production index 

1.15 21.36 21.87 27870a 262.6ab Without feed restriction 
1.30 20.96 21.63 25980b 280.8b Feed restriction from 7 to 21 days1 

1.41 21.21 21.40 27760ab 
239.2a Feed restriction from 7 to 14 days2 

0.13 0.38 0.36 55.53 6.6 Standard Error of Mean (SEM) 
0.402 0.754 0.673 0.040 0.002 P-Value 

 ( دارند.P˂91/9داری ) یمعنآماری اختالف  ازنظرمقادیر دارای حروف متفاوت در هر ستون 

 .روزگی 25-24روزگی و چهار ساعت از  4-25. محدودیت خوراک شش ساعت از 5

 .روزگی 57-25روزگی و چهار ساعت از  4-57. محدودیت خوراک شش ساعت از 2

SEMها: خطای استاندارد میانگین 
a, b. Means with different superscript letter within a column are significantly different (P < 0.05). 

1. 6 hours feed restriction from 7 to 21 days and 4 hours from 22 to 28 days. 

2. 6 hours feed restriction from 7 to 14 days and 4 hours from 15 to 21 days 

SEM: Standard Error of Mean 
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های مرتبط با آسیت )درصد از وزن زنده( و نسبت بطن راست به کل یر برنامۀ محدودیت خوراک بر وزن نسبی اندامتأث. 7 جدول

 روزگی و درصد تلفات ناشی از آسیت 72آرین در  های گوشتیبطن در جوجه
Table 4. The effect of feed restriction methods on relative weight of organs associated with ascites (% of live weight) 

and the right ventricle per total ventricle weight ratios in Arian broilers at 42 days and mortality due to ascites 
Parameters associated with ascites 

Feed restriction methods 
Ascites mortality (%) RV/TV (%) Heart (%) Lungs (%) Spleen (%) Liver (%) 

10b 
20.63 0.47 0.74 0.11 2.33 Without feed restriction 

1.66a 21.54 0.45 0.79 0.1 2.12 Feed restriction from 7 to 21 days1 

3.33ab 
20.39 0.46 0.79 0.12 2.32 Feed restriction from 7 to 14 days2 

2.54 0.76 0.01 0.01 0.008 0.07 Standard Error of Mean (SEM) 
0.048 0.538 0.685 0.171 0.219 0.054 P-Value 

 ( دارند.P˂91/9داری ) یمعنآماری اختالف  ازنظرمقادیر دارای حروف متفاوت در هر ستون 

 .روزگی 25-24روزگی و چهار ساعت از  4-25از  . محدودیت خوراک شش ساعت5

 .روزگی 57-25روزگی و چهار ساعت از  4-57. محدودیت خوراک شش ساعت از 2

SEMها: خطای استاندارد میانگین 
a, b. Means with different superscript letter within a column are significantly different (P < 0.05). 

1. 6 hours feed restriction from 7 to 21 days and 4 hours from 22 to 28 days. 

2. 6 hours feed restriction from 7 to 14 days and 4 hours from 15 to 21 days 

SEM: Standard Error of Mean 

 
در  T4به  T3و نسبت  T4و  T3های خونی مرتبط با آسیت و میزان هورمون یر برنامۀ محدودیت خوراک بر فراسنجهتأث. 1 جدول

 روزگی 91آرین در  های گوشتیجوجه
Table 5. The effect of feed restriction methods on blood parameters associated with ascites and the amount of T3 and 

T4 hormones and T3 to T4 ratio in Arian broilers at 35 days of age 
Thyroid hormones       Blood parameters(3) 

Feed restriction methods T3/T4 
(%) 

T4 
(ng/ml) 

T3 
(ng/ml) 

Corticosterone 
(ng/ml) 

PCV 
(%) 

RBC 
(×106/µl) 

Hb 
(g/dl) 

50.08a 13.67a 3.57 2.20a 34.36 2.60 16.52 Without feed restriction 
22.04b 

14.97a 3.13 2.97b 
34.70 2.67 16.36 Feed restriction from 7 to 21 days1 

30.80b 
11.86b 

3.37 2.81b 
34.25 2.60 16.49 Feed restriction from 7 to 14 days2 

1.53 0.53 0.24 0.08 0.77 0.05 0.41 Standard Error of Mean (SEM) 
<0.001 0.001 0.440 <0.001 0.919 0.655 0.959 P-Value 

 ( دارند.P˂91/9داری ) یمعنآماری اختالف  ازنظرمقادیر دارای حروف متفاوت در هر ستون 

 .روزگی 25-24روزگی و چهار ساعت از  4-25. محدودیت خوراک شش ساعت از 5

 .روزگی 57-25روزگی و چهار ساعت از  4-57. محدودیت خوراک شش ساعت از 2

SEMها: خطای استاندارد میانگین 
a, b. Means with different superscript letter within a column are significantly different (P < 0.05). 

1. 6 hours feed restriction from 7 to 21 days and 4 hours from 22 to 28 days. 

2. 6 hours feed restriction from 7 to 14 days and 4 hours from 15 to 21 days 

SEM: Standard Error of Mean 

 

 بحث
 افزایش وزن بدن

یر منفی بر تأثروزگی  24های محدودیت خوراک تا برنامه

دهندة این بود که افزایش وزن بدن نداشت که نشان

پرندگان در مدت دسترسی به خوراک مواد مغذی الزم 

 ;Onbaşılar et al., 2009)کنند برای رشد را دریافت می

Wijtten et al., 2010; Yousefi, 2013)وجه به اینکه . با ت

بیشترین تلفات ناشی از آسیت از چهار هفتگی به بعد 

شده را در های تلفشود و یک مرغدار وزن جوجهآغاز می

یجه در درنتگیرد، محاسبۀ وزن نهایی گله در نظر نمی

این آزمایش گروه بدون محدودیت میزان تلفات ناشی از 

ث آسیت بیشتری را نسبت به دو گروه دیگر داشت و باع

های کاهش عملکرد در این گروه نسبت به گروه

محدودیت خوراک شد. با توجه به اینکه شدت محدودیت 

روزگی بیشتر از محدودیت  4-25در محدودیت خوراک 

روزگی بود، این گروه کمترین میزان تلفات  4-57خوراک 

 .را نسبت به گروه شاهد داشت

 

 خوراک مصرفی

 یرتأثدر این تحقیق میزان مصرف خوراک تحت 

(. 2های محدودیت خوراک قرار نگرفت )جدولبرنامه

 ۀدهد که اعمال برنامنشان می ینتایج تحقیق

ساعته در سنین پایین تفاوت  هشتمحدودیت خوراک 

 ,.Camacho et al)داری در مصرف خوراک ندارد معنی
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یت خوراک اثر انواع محدود هادر بعضی گزارش. (2004

و هیچ  شدهای گوشتی بررسی در عملکرد جوجه

شد داری در مصرف خوراک مشاهده نتفاوت معنی

(Butzen et al., 2013; Saber et al., 2011) عامل .

بر میزان مصرف  یرگذارتأث های عاملسویه یکی از 

. (Wijtten et al., 2010) استخوراک و رشد جبرانی 

مصرف خوراک این  یر نداشتنتأثدلیل احتمالی 

تواند با گوارش پرنده می دستگاه تواند باشد کهمی

نتایج شرایط محدودیت غذایی سازش پیدا کند. 

 مدت درازکه در شرایط محدودیت  پژوهشی نشان داد

غذایی و با افزایش سن، دستگاه گوارش طی یک پاسخ 

پذیری با شرایط محدودیت حجم سازش برای

معده و دان، پیشینهای مانند چهای ذخیرهبخش

مصرف و نگهداری بیشتر خوراک  منظور بهسنگدان را 

ی که به هایافزایش خواهد داد تا پرنده بتواند در ساعت

خوراک دسترسی دارد حجم بیشتری از خوراک را 

 ,.Özkan et al)نیاز خود مصرف نماید  ینتأم منظور به

2010). 

 

 ضریب تبدیل غذایی

 ۀبرنام یرتأثل غذایی تحت در این تحقیق ضریب تبدی

 که یطور به(. 2محدودیت خوراک قرار گرفت )جدول 

روزگی  4-25روزگی محدودیت خوراک  51-24در 

کمترین ضریب تبدیل غذایی را داشت که به دلیل 

مصرف خوراک کمتر در این گروه آزمایشی در این 

های خود بررسی درAcar et al. (1995 )دوره بود. 

محدودیت غذایی سبب بهبود ضریب ه کنتیجه گرفتند 

 Fanooci & Torki بررسیشود. تبدیل خوراک می

ضریب  در یدارینشان داد که تفاوت معن( 2010)

 یهاجوجه ینبروزگی(  3-73) کل تبدیل غذایی

وجود ندارد.  محدودیرغ کنترل ةیرمحدود و ج ۀیتغذ

ضریب تبدیل غذایی در کل دوره در گروه محدودیت 

کمتر بود  نسبت به گروه شاهد روزگی 4-25 خوراک

تلفات آسیت در این گروه و افزایش کاهش که به دلیل 

 وزن بیشتر بود.

 

 برآورد اقتصادی 

های تولیدی اعم از وزن با توجه به اینکه کل شاخص

 یاـهروز شماربدن، ضریب تبدیل، درصد ماندگاری و 

شاخص کارایی تولید به کار  ةبـمحاسدر  ورش،رـپ

یک شاخص مناسب  عنوان بهاست، استفاده از آن  رفته

 باشد بیشتراین شاخص  یزانرسد. هر چه مبه نظر می

 بر لیلو د دبو هداخو بیشتر نیز دآوریسو انمیز

 9 نتایج جدول با توجه به .است گله بهتر دعملکر

 مشاهده شد که شاخص تولید در گروه محدودیت 

 روزگی 4-57گروه محدودیت روزگی باالتر از  25-4

 ورشپر یهاروز شمار دنبو نیکسا به توجه با .است

محدودیت  وهگردر  ،مایشیآز یها گروه ۀـهمدر 

بیشترین  تبدیل، ضریب کمترین روزگی 4-25خوراک 

و همچنین کمترین  دوره کلدر  نبدوزن  افزایش

 نسبت به گروه شاهد میزان تلفات ناشی از آسیت

 به منجر ها ریپذیتغییر ینا یندآبرو  ه شدمشاهد

در صنعت پرورش  شد. تولید شاخصدار معنی یشافزا

شود که با کم طیور همانند دیگر صنایع سعی می

. قسمت دست آیدبهتولید، بیشترین سود  ۀکردن هزین

ین تأمهزینه در صنعت پرورش طیور صرف  بیشتر

از سوی دیگر بیشترین هزینۀ شود و خوراک می

انرژی در جیره اختصاص  ةکنند ینتأممنابع  بهخوراک 

مصرف خوراک طیور نسبت به سطح  یزانو م دارد

. با توجه به نتایج استغذایی متغیر ة انرژی در جیر

مشخص شد که  9خوراک در جدول  ۀمربوط به هزین

خوراک به ازای هر کیلوگرم وزن زنده در گروه  ۀهزین

کمترین  نسبت به گروه شاهد روزگی 4-25محدودیت 

 بازدةتواند این باشد که دلیل این امر می .است یزانم

روزگی  4-25محدودیت  استفاده از خوراک در گروه

کمتر از دو گروه دیگر بود و همچنین میزان تلفات 

 روزگی کمتر 4-25محدودیت  ناشی از آسیت در گروه

خوراک به  ۀباعث شده است هزین ،بود از گروه شاهد

 د.ازای هر کیلوگرم وزن زنده بهبود یاب

 

 ترکیب الشه

Wijtten et al. (2010بیان داشتند که نوع برنام )ۀ 

محدودیت غذایی و ژنتیک پرنده بر نتایج مربوط به 

است.  مؤثرشکمی  ۀسینه و درصد چربی محوط ةبازد

 تحت شکمی ةمحوط چربی یژهو به نبد چربی ازآنجاکه

 وما د ،جنس ه،جیر ،سویه مانند دییاز هایعامل یرتأث
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 یها برنامه یرتأث ردمودارد، در  ارقر ورشرـپ امانۀس

 ۀـمحوط چربی یزانم بر ییاغذ یتودمحد مختلف

 ینا .ستاه شد ئهارا مختلفی یها گزارش کمیـش

 ،نتیکیژ یها تفاوت خاطر به ستا ممکنف ختالا

و  ورشپر ةدور لطو ،ییاغذ یتودمحد تمدو  تشد

باشد  مورداستفاده ییاغذ ةجیر خاطر به همچنین

(Dastar et al., 2013) .یر اخ یهادر گزارش(Fontana 

et al., 1992; Özkan et al., 2006; Scheideler &. 

Baughman, 1993)  برنامه مشاهده کردند که

 یدر محتواهای محدودیت خوراک هیچ اثری (رژیم)

 ندارند.  الشه یچرب

 

 های مرتبط با آسیتفراسنجه

یر تأثریه تحت در این تحقیق درصد وزن کبد، طحال و 

 Özkan(. 7برنامۀ محدودیت خوراک قرار نگرفت )جدول 

et al. (2006 عنوان کردند که اعمال برنامۀ محدودیت )

دهد. یر قرار نمیتأثها را تحت خوراک وزن این ارگان

عنوان  بههای لنفوئیدی )طحال(، ی پسرفت اندامطورکل به

 شناخته شده مزمن تنش به ها پاسخ مهم جوجه یک

 .(Özkan et al., 2006; Siegel, 1995)است 

های محدودیت خوراک درصد وزن قلب را برنامه

های قرار نداد. این نتایج با یافته یرتأثتحت 

(Mahmood et al., 2007; Özkan et al., 2006) 

بطن  کل بهداشت. نسبت وزن بطن راست  همخوانی

محدودیت خوراک قرار نگرفت.  ۀبرنام یرتأثتحت 

Yousefi (2013عنوان کرد که برنامه ) های محدودیت

داری بر نسبت معنی یرتأثخوراک متناوب و پیوسته 

های محدودیت برنامه بطن ندارد. کل بهبطن راست 

قرار  یرتأثخوراک میزان تلفات ناشی از آسیت را تحت 

شدت محدودیت خوراک در گروه  که ییازآنجاداد و 

میزان تلفات ناشی از  روزگی بیشتر بود کمترین 25-4

 پایۀ مشاهده شد. بر نسبت به گروه شاهد آسیت

های محدودیت غذایی موجود کارایی برنامه یها گزارش

 ۀمختلفی مانند سوی های عامل یرتأثممکن است تحت 

، زمان و (Wijtten et al., 2010)های گوشتی جوجه

 (Saffar & Khajali, 2010)شدت محدودیت غذایی 

. با توجه به نتایج روش محدودیت غذایی متغیر باشد

  باشد. مؤثرتواند در کاهش شیوع آسیت می

 های خونی مربوط به آسیتفراسنجه

هموگلوبین،  یزانهای محدودیت خوراک مبرنامه

قرار  یرتأثهای قرمز خون و هماتوکریت را تحت گلبول

گرفته های آسیتکه در جوجه ییازآنجا (.1نداد )جدول

کند ولی ها افزایش پیدا میفراسنجه میزان این

های محدودیت خوراک میزان این برنامه هرحال به

یر قرار نداد. تأثروزگی تحت  91در سن  ها رافراسنجه

 Özkan et al., 2006; Özkan et)ها با نتایج این یافته

al., 2010; Yousefi, 2013) تنش  داشت. همخوانی

های ایمنی جوجه امانۀکه س استی های عامل ازجمله

ها کند. در برخی از پژوهشگوشتی را تضعیف می

نشان داده شده است که محدودیت غذایی با ایجاد 

شود ها میگرسنگی باعث بروز تنش در پرنده

(Hangalapura et al., 2005).  کاهش ایمنی در

پرندگان تحت محدودیت غذایی به خاطر اثر 

گرسنگی و تنش بر ترشح  کنندگی یکتحر

. در این تحقیق محدودیت استکورتیکواستروئیدها 

غذایی باعث افزایش سطح کورتیکوسترون پالسما شد 

داری )بدون محدودیت( تفاوت معنی و با گروه شاهد

های در تسریع افزایش گلبول کورتیکوسترون داشت.

 .(Luger et al., 2003)قرمز خون نقش محوری دارد 
Hangalapura et al. (2005گزار ) کردند که ش

 های ژنتیکی بر پاسخ فیزیولوژیک وتفاوت

شرایط محدودیت  در (ایمینولوژیکی) شناختی ایمنی

 باشد. یرگذارتأثتواند غذایی می

 

 (T4و  T3های تیروئیدی )هورمون

 عنوان به T3هورمون  ویژههب T3و  T4های هورمون

ترین هورمون تیروئیدی در پرنده برای بسیاری از فعال

ندهای بیولوژیکی همچون رشد، نمو و کنترل یآفر

 طورمعمول بهضروری است.  وسازی سوختهای فعالیت

میزان  وسازی سوختهای افزایش فعالیت ۀدر مرحل

در رود که تیروئیدی باال می ةاز غد T4ترشح هورمون 

تبدیل  T3های کبدی به آنزیم یرتأثتحت  T4 پی آن

د. نتایج کنرل را کنت اییاختهوساز گشته تا سوخت

دهد که ( نشان می1998) Gonzales et al.تحقیقات 

کاهش  T3با اعمال محدودیت غذایی سطح هورمون 

به  T3یابد و همچنین نسبت افزایش می T4یافته و 
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T4 در این تحقیق سطح هورمون  .یابدکاهش میT3 

محدودیت خوراک قرار نگرفت که  یرتأثپالسما تحت 

شدید نبودن محدودیت غذایی  به دلیل دارد احتمال

سازگاری  ةکه ممکن است اجاز ،اعمال شده باشد

های تیروئیدی به خیلی سریع پاسخ هورمون

Luger et al. (2001، 2003 ) محدودیت غذایی باشد.

 های گذاریثراعنوان کرد که کورتیکوسترون، 

های تیروئیدی دارد، آنتاگونیستی علیه هورمون

هایی که به که جوجههمچنین گزارش شده است 

ی کاف یزاندر مرا  T4توانند شوند، نمیآسیت مبتال می

  به خاطر اختالل در فعالیت غده تیروئید تولید کنند.

Özkan et al. (2006 گزارش کردند که رشد محدود )

است.  مؤثرتیروئید  ةدر افزایش بازیابی عملکرد غد

 ۀدر این تحقیق با اعمال برنام T4به  T3نسبت 

تواند با کاهش حدودیت خوراک کاهش یافت که میم

 محققانتوضیح داده شود.  T4و افزایش  T3نسبی 

های گوشتی مستعد به گزارش کردند که در جوجه

یابد آسیت نسبت این دو هورمون افزایش می

(Gonzales et al., 1998; Shahir et al., 2012) .

Buys et al. (1998 عنوان کرد که غلظت پایین )T3 

رشد باالتر  میزانتواند انرژی بدن را ذخیره کرده و می

کاهش میزان فعالیت  یجهدرنترا القا کند. 

و کاهش نیاز به اکسیژن ممکن است  وسازی سوخت

که فعالیت  هنگامی یژهو بهعاملی برای کاهش تلفات 

 است باشد. بیشینه وسازی سوخت
توان از این طرح کرد این گیری کلی که مینتیجه

-25است که اعمال محدودیت خوراک شش ساعت از 

روزگی در کاهش  22-24روزگی و چهار ساعت از  4

بر وزن نهایی در  یرتأثتلفات ناشی از آسیت بدون 

 .باشد مؤثرتواند های گوشتی آرین میجوجه
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ABSTRACT 

In this experiment, randomized complete block design with four replications was used for evaluating of 

the effect of three feeding methods including: without feed restriction (control group), 6 hours feed 

restriction from 7 to 21 days and 4 hours from 22 to 28 days, 6 hours feed restriction from 7 to 14 days 

and 4 hours from 15 to 21 days on performance and ascites prevention of Arian male broiler chickens in 

six weeks. Body weight, feed intake, feed conversion ratio, mortality rate and the index of production 

efficiency were determined during the experiment. Hematocrit and blood parameters were measured at 35 

days of age. Carcass characteristics and the right ventricle weight per total ventricle weight (RV:TV) 

ratios were determined and compared. Feed conversion ratio and production index was improved by feed 

restriction from 7-21 days (P<0.05) at 42 days. With applying feed restriction ascites mortality was 

reduced (P<0.05). Applied feed restriction methods on the amount of hemoglobin, red blood cells and 

hematocrit had no significant effect, but increased levels of corticosterone (P<0.05). Although T3 

hormone was not affected by feed restriction but T4 was increased by feed restriction from 7 to 21 days 

(P<0.05). In addition, T3 to T4 ratios was reduced by feed restriction (P<0.05).The results of this 

experiment indicated that, 6 hours feed restriction from 7 to 21 days and 4 hours from 22 to 28 days had 

the lowest ascites mortality and increased body weight insignificantly. 
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