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 چکیده

ترکیب های نیمه جامدی چون اوماج و سویا با فرآورده -های ذرتتغذیه زودهنگام جیرهاثرات  مطالعۀ حاضر به منظور مقایسۀ

تفریخ کنجالۀ سویا از زمان -تغذیۀ جیرۀ ذرت شاملهای آزمایشي روه. گنجام شدا های گوشتيشبه اوآسیس بر عملکرد جوجه

 ساعت 32 یا 16 به مدت سیستغذیۀ ترکیب شبه اوآ و ساعت 32 یا 16 به مدت اوماج تغذیۀ ،()همراه با آب آشامیدنيهاجوجه

تیمار ترکیب شبه اوآسیس به مدت های تغذیه شده با جوجهبه  طمیزان مصرف خوراک مربو یشترینبنتایچ نشان داد که  .بودند

در تمامي سنین  (>05/0P)دار بودت اوماج و ترکیب شبه اوآسیس معنيساع 32ساعت بود که اختالف آن با تیمارهای  16

وزن بدن نسبت به  (>05/0P)دارتفریخ موجب کاهش معنيساعت پس از  32اوماج و ترکیب شبه اوآسیس به مدت  ۀتغذی

 ساعت 16تغذیه شده با ترکیب شبه اوآسیس به مدت  باالترین وزن بدن مربوط به پرندگان ،روزگي 42گروه شاهد شد. در سن 

ضریب تبدیل خوراک توسط تیمارهای مختلف تحت تأثیر قرار  .(<05/0P)دار نبودا گروه شاهد معنيبود، لیکن اختالف آن ب

های تغذیه شده با ترکیب نگرفت. اجزای الشه توسط تیمارهای محتلف تحت تأثیر قرار نگرفت، بجز وزن سینه که در جوجه

شبه اوآسیس به  های تغذیه شده با اوماج یا ترکیبهای گروه شاهد و جوجهساعت. نسبه به جوجه 16شبه اوآسیس به مدت 

طول روده  ،ساعت 16اوماج به مدت تغذیه شده با  ساعت پس از تفریخ، پرندگان 32در  (.>05/0Pساعت، باالتر بود) 32مدت 

بر اساس نتایج (. >05/0Pداشتند) ساعت 32 به مدت اوماج یا ترکیب شبه اوآسیستغذیه شده با  بیشتری نسبت به پرندگان

در  ساعت بعد از تفریخ 16به مدت   سیسجامدی چون اوماج و ترکیبات شبه اوآهای نیمه فرآوردهتوان از مطالعۀ حاضر مي

 استفاده نمود. های حمل جوجه ماشین

 

 ، تغذیه پس از تفریخ، کیسۀ زرده.سیسترکیب شبه اوآ ،اوماج  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ههای گوشهتي   کیفیت مواد غذایي، سرعت رشد جوجهه  های ژنتیکي، بهینه شدن شرایط پرورش و  بهبودهای اخیر به دلیل پیشرفتر دههد

رسهیدند، امها در حهال    هفته به وزن کشتار مهي  16در طول  های گوشتيسال پیش جوجه 00ای که ، به گونهبهبود قابل توجهي یافته است

ۀ اول زندگي در مقایسهه بها   (. با کاهش تدریجي دورۀ پرورش، اهمیت هفتSaki, 2005شوند )آماده کشتار مي هفته 6-7آنها در طي  حاضر

شد در حالي که در حال حاضهر  های گوشتي را شامل ميه، هفتۀ اول یک شانزدهم عمر جوجههای بعدی بسیار بیشتر است. در گذشتهفته

هفتگهي،   7و   6ها در سن وزن جوجه  (.Saki, 2005)دهداختصاص ميدرصد کل دورۀ پرورش را به خود  15 ،یک ششم یا به عبارت دیگر

ای خطي با وزن آنها در هفتۀ اول دورۀ پرورش دارد، البته این حالت جدای از تهأثیر سهن گلهه مهادر و وزن جوجهه در هنگهام تفهریخ        رابطه

شهده   ههای گوشهتي تجهاری گهزارش    روزگهي جوجهه   42بها   روزگهي  6یي بهین وزن  (. همبسهتگي بهاال  Tokushima et al., 2003اسهت) 

به عواملي نظیر سن مادر، ها همزمان نبوده و بسته مرغها از تخمخروج جوجه . از طرف دیگر، در هنگام تفریخ،(Nitsan et al., 1995)است

 ساعت بیشهتر از  36شوند، ممکن است ميکه در ابتدا تفریخ ي یهاجوجه( دارد. Nitsan et al., 1995)مرغ، شرایط هچری و غیرهوزن تخم

م بهرای  همچنهین بها در نظهر گهرفتن زمهان الز      (.Vieira and Moran, 1999)در انکوباتور بمانندشوند، هایي که در آخر تفریخ ميجوجه

ههای  هها بهه سهالن   بهرای انتقهال جوجهه   زمهان الزم  کشي مانند نوک چیني، واکسیناسیون، تعیین جنسهیت و  کارهای انجام شده در جوجه

روز بعهد از تفهریخ بهه آب و خهوراک      2تها   1هها بهه مهدت    (؛ ممکن است جوجه)که تابع فاصلۀ جوجه کشي و مزرعۀ پرورشي استپرورشي

ود، آنهها در  هها گذاشهته شه   صله بعد از تفریخ در اختیار جوجهمطالعات نشان داده است که حتي اگر دان و آب بالفا دسترسي نداشته باشند.

اولیه بها گذشهت زمهان افهزایش     اتالف وزن  (.Pinchasov, 1991)دهنداری از وزن بدن خود را از دست ميساعت اول زندگي مقد 24طي 
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Abstract 

An experiment was carried out to evaluate the effect of early feeding with corn-soybean meal starter diet and semi-solid 

hydrated supplements on yolk suck utilization, performance and carcass characteristics in broiler chicken. The treatments 

were the corn-SBM diet immediately after hatch (control), and feeding Omaj or a semi Oasis product for 16 or 32 h after 

hatch. The results showed that chicks fed the semi Oasis for 16 h had greater (P<0.05) feed intake than those fed the semi 

Oasis or Omaj for 32 h. Early feeding of Omaj and semi Oasis for 32 h resulted in lower body weight than control 

treatment at all ages. At 42 days of age, the highest body weight was belonged to birds fed with semi Oasis diet for 16 h, 

however, had no significant differences with that of the control birds. Feed conversion ratios were similar in all 

experimental groups. Carcass indices were not affected by dietary treatments, except for breast weight that was greater 

(P<0.05) in chicks fed with semi Oasis diet for 16 h than control chicks and those fed with Omaj or semi Oasis for 32 h. 

Early feeding of Omaj for 16 h resulted to longer (P<0.05) small intestine than the birds fed Omaj or semi Oasis for 32h.In 

conclusion, feeding semi solid hydrated supplements such as Omaj and semi Oasis for 16 h after hatch could be useful for 

day old broiler chickens transformation.  

Key Words:  Omaj, semi Oasis, post-hatch feeding, yolk suck. 
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(.  Sklan et al., 2000)یابهد گرم کاهش مهي  17/0تا  14/0ها ، وزن بدن جوجهیابد و به ازای هر ساعت تاخیر در دسترسي به آب و دانمي

هها بهه   ای که عدم دسترسي جوجهه گردد، به گونههای گوشتي ميآب باعث کاهش عملکرد نهائي جوجه وه دسترسي با تأخیر به دان وعالهب

 (. Nir and Levanon, 1993)روز دیرتر به وزن فروش برسند 2و  1ها به ترتیب شود که جوجهساعت باعث مي 40و  24به مدت خوراک 

ع بدني خود بهرای بقهاا اسهتفاده    زرده از مناب ۀای منفي قرار دارند و عالوه بر بقایای موجود در کیسوضعیت تغذیهها بعد از تفریخ در جوجه

ها در زمان پس از تفهریخ و  نابراین،  بخشي از کاهش وزن جوجه. ب(Nir and Levanon, 1993; Pinchasov and Noy, 1993)کنندمي

زرده یا منابع بدني و بخش قابل توجهي از این کهاهش   ۀبه مزارع پرورش ناشي از مصرف کیسکشي ؤسسات جوجهیا زمان حمل و نقل از م

-ؤسسات جوجه. بنابراین استفاده از محصوالت نیمه جامد یا محصوالت با رطوبت باال در داخل ماستها دهیدراته شدن جوجهوزن ناشي از 

خیر در دسترسي بهه  أها، اثرات مضر ناشي ار توزن جوجهکاهش اتالف های حمل جوجه، ممکن است ضمن جلوگیری یا یا در ماشینکشي 

قهرار دادن   اند تا بتوان بابه بازار معرفي شده 1آب و دان را از بین ببرد.  به همین منظور، برخي محصوالت تجاری نیمه جامد نظیر اوآسیس

ها را فراهم ساخت. مطالعات انجام گرفته بها ایهن ترکیهب نشهان     ن مواد مغذی مورد نیاز برای جوجهها امکان تأمیآن در کارتن حمل جوجه

های حمل جوجه و حتي پس از آن و در روزهای آغهازین پهرورش، موجهب تکامهل سهریعتر دسهتگاه       ه است که استفاده از آن در کارتنداد

ها، افزایش وزن بدن وجهسیستم ایمني جهای گوارشي، بهبود و تسریع گوارش، بهبود رشد، افزایش ماندگاری، تشدید و تسریع ترشح آنزیم

در  2«اومهاج »ترکیبي به اسهم (. در ایران نیز از دیر باز و در روستاها از Knight and Dibner, 1998)شودای ميۀ سینهو افزایش وزن عضل

توجه به آسیاب شده است. با  شود که ترکیبي از شیر، زردۀ تخم مرغ، سفیدۀ تخم مرغ و ذرتتازه تفریخ شده استفاده مي هایه جوجهتغذی

 ها مناسب باشد.  مناسب در زمان پس از تفریخ جوجه دهنده، اوماج ممکن است به عنوان یک ترکیب غذایيکیفیت مطلوب اجزای تشکیل

پس از تفهریخ بهر   ای خوراکي مشابه اوآسیس بالفاصله آوردهحاضر به منظور بررسي اثرات تغذیۀ اوماج و  فر ۀبا توجه به موارد مذکور، مطالع

 های گوشتي انجام شد.جوجه ۀکارآیي استفاده از زرده، توسعۀ دستگاه گوارش، عملکرد و اجزاا الش

 

 هامواد و روش

) مخلوط دو جنس به نسبت مساوی( و در سهالن تحقیقهاتي دانشهکدۀ    300قطعه جوجه گوشتي سویه راس  400این آزمایش با استفاده ار 

متر( اختصاص داده شهدند. از پوشهال    2/1×5/1جایگاه بستری) 20ها به صورت تصادفي به جوجه انجام گرفت.کشاورزی دانشگاه کردستان 

ای بود. در طهول هفتهۀ   ای دستي و یک آبخوری زنگولهیگاه مجهز به یک دانخوری استوانهچوب به عنوان ماده بستری استفاده شد و هر جا

های کله قندی اسهتفاده گردیهد. در هفتهۀ    های سیني و آبخوریاز دانخوری ه آب و دانها بورۀ پرورش جهت سهولت دسترسي جوجهاول د

درجۀ سانتي گراد دما کاهش داده شد تا در انتهای  3گراد بود که به تدریج هر هفته درجۀ سانتي 33تا  32آشیانه حدود اول پرورش دمای 

درصد در طي  50-70سعي شد همین دما ثابت بماند. رطوبت سالن در حد  گراد رسید و بعد از آندرجۀ سانتي 22الي  20ۀ چهارم به هفت

واکسیناسیون بر  ۀساعت روشنائي و یک ساعت تاریکي بود. برنام 23دورۀ پرورش حفظ گردید. در طول دورۀ پرورش برنامۀ نوری به صورت 

 اساس توصیۀهای دامپزشکي اجرا شد.

دقیقه  30ها در طي الفاصله بعد از خالي شدن از سیني( تهیه و ب 3)شرکت واروکسنندج کشي تجاری واقع در حومۀها از یک جوجهجوجه

ها به طور تصادفي به واحدهای آزمایشي اختصاص داده شدند، به طوری که هر واحهد  منتقل شدند. در سالن پرورش جوجه به سالن پرورش

پهس  سازی شد. بالفاصله بین تیمارها تا حد امکان یکسان در (40±1)هایک روزه بود. میانگین وزني جوجه قطعه جوجه 20آزمایشي شامل 

 ها، تیمارهای آزمایشي در اختیار آنها قرار داده شد. تیمارهای آزمایشي شهامل تغذیهۀ جیهرۀ آغهازین از زمهان     از عمل توزین و پخش جوجه

)بهدون  ورود سهاعت از زمهان   32ب(، تغذیۀ اوماج به مدت )بدون آورود ساعت از زمان 16)به همراه آب(، تغذیۀ اوماج به مدت ورود به سالن

سهاعت از زمهان    32بهه مهدت    )بدون آب( و تغذیۀ ترکیب شبه اوآسهیس ورود ساعت از زمان 16آب(، تغذیۀ ترکیب شبه اوآسیس به مدت 

آورده  2و  1 ۀها در جداول شمارترکیب شبه اوآسیس دارای رطوبت باال و به صورت نیمه جامد بودند که ترکیب آناوماج و  )بدون آب(.ورود

                                                           
1
 Oasis 

2
 Omaj 
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ساعت استفاده شدند و بعد از سپری شدن این  32و  16در تیمارهای مربوطه به مدت  های اوماج و ترکیب شبه اوآسیسخوراک شده است.

 ها از آن تغذیه نمودند.روزگي جوجه 21قرار گرفت و تا سن ها اعات جیرۀ آغازین در اختیار جوجهس

 مواد خوراکي و مواد مغذی اوماج: ترکیب 1جدول 

 مواد مغذی)%( مواد خوراکي)%(

 50/31 رطوبت 60 ذرت

 63/0 پروتئین خام 17 شیرگاو

 40/6 چربي 10 مرغزردۀ تخم

 40/51 کربوهیدرا 5 مرغسفیدۀ تخم

 

 : ترکیب موادخوراکي و مواد مغذی محصول شبه اوآسیس2جدول 

 )%(مواد مغذی (As fed %)مواد خوراکي

 00/44 رطوبت 01/36 کنجالۀ سویا

 00/20 پروتیئن خام 01/3 گلوتن ذرت

 04/1 چربي خام 00/17 دانۀ ذرت

 00/3 الیاف خام 00/12 شربت ذرت

 40/25 کربوهیدرات 00/2 اسید سیتریک

   30/0 اسید پروپیونیک

 

بها   1 های ذکر شهده در جهدول  به صورت لخته درآید، سپس نسبتده مرغ مقداری حرارت داده شدتا سفیبرای تهیۀ اوماج ابتدا سفیدۀ تخم

در مهورد   4های شهرکت نهووس اینترنشهنال   ید محصول شبه اوآسیس از راهنمائيها قرار گرفت. برای تولط شده و در اختیار جوجههم مخلو

آماده های مختلف فرمول (UFFDAنویسي)جیرهر افزاو با استفاده از نرم ترکیب مواد خوراکي و مواد مغذی موجود در اوآسیس استفاده شد

های حاصل از نظر شکل، قوام، ریزی و میزان رطوبت مورد ارزیابي قهرار  سپس فرآوردههای مختلفي از آنها تهیه شد. و در آزمایشگاه فرآورده

نتخهاب فرمهول   هتر از بقیه بود. بعهد از ا داده شد و در نهایت یکي از ترکیباتي انتخاب شد که رطوبت کافي داشت و از نظر شکل و قوام نیز ب

ها بر روی فرآورده مهورد ارزیهابي قهرار گیهرد. در نهایهت پهس از       یا عدم رشد قارچهای مختلف قرار گرفت تا رشد اصلي، محصول در محیط

حلهۀ نههایي فهرآوردۀ غهذائي     ها مقاوم بهود. در مر دست آمد که در مقابل رشد کپکهچندین بار تغییر در مقادیر اسید اضافه شده، ترکیبي ب

بنهدی شهد   گرمي بسته 100های ده از دست نرود. فرآورده در بستهدر کیسه های نایلوني ذخیره شدند تا رطوبت محتوای فرآور ،آماده شده

سهاعت اول   32و  16)ۀ آزمایشتا در هنگام استفاده به هر کدام از واحد های آزمایشي یک بسته تعلق گیرد. پس از سپری شدن مراحل اولی

در آن جداسازی گردید. پهس   آوری شده و مواد زائد موجودهای غذائي به دقت جمع ایراسیس( باقیماندۀ این فرآورد برای تیمارهای اوماج و

وان مقدار گرم توزین و رطوبت از دست رفته محاسبه گردید تا بت 01/0ها با ترازوئي با دقت از جداسازی مواد زائد، مقدار باقي ماندۀ فرآورده

 واقعي مصرف شده را برای هر واحد آزمایشي محاسبه کرد. 

هها  روزگي استفاده شد. جیهره  36-42و  22-35، 0-21در طول دورۀ آزمایش از سه جیرۀ غذایي آغازین، رشد و پایاني به ترتیب در سنین 

کهرد.  ( را تأمین مهي NRC, 1994ت ملي آمریکا)طوری تنظیم شده بودند که حداقل احتیاجات مواد مغذی ذکر شده توسط انجمن تحقیقا

 آورده شده است. 3های آزمایشي در جدول شماره ا خوراکي و ترکیبات شیمیایي جیرهاجزا

گیری شد و پس از تصحیح برای تلفات، ضریب تبدیل خوراک بر رف خوراک هر واحد آزمایشي اندازهدر پایان هر هفته وزن بدن و مص

و  21، 4زهای و رو 32، 16های صفر، گردید. در ساعتزانه در اسرع وقت توزین و ثبت ميگردید. تلفات به صورت رومبنای آنها محاسبه 

های مذکور، یک قطعه در زمانگیری پارامترهای مورد نظر از هر واحد آزمایشي یک قطعه جوجه انتخاب و کشتار شد. به منظور اندازه 42

                                                           
4
 Novus International  Inc. 2910 South Sheridan Way, Oakville, Ontario, Canada 
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)از اقي ماندۀ زرده، سنگدان، دوازدهه( انتخاب و پس از کشتار و عمل خونگیری، وزن کبد، پانکراس، ب)نزدیک به وزن میانگین تکرارجوجه

)از محل ورود مجاری صفراوی و پانکراسي به وی و پانکراسي وارد روده(، ژژنومانتهای سنگدان با شروع خم روده تا محل ورودمجاری صفرا

های مختلف های فوق، طول قسمتگیری شد. عالوه بر وزن بخشها( اندازها محل اتصال سکومزائدۀ مکل( و ایلئوم)از زائدۀ مکل تروده تا 

 های مختلف روده محتویات آنها خالي شد.گیری شد. قبل از توزین بخشرودۀ کوچک نیز اندازه

 های مختلف پرورشياجزای جیره و مواد مغذی آن در دوره :3جدول 

 روزگي( 21)صفر تا آغازین مواد خوراکي)%(

 

 روزگي( 35تا  22)رشد

 

 روزگي( 42تا  36)پایاني

 

 01/66 31/60 24/57 ذرت

 60/24 41/24 74/34 درصد پروتئین( 44کنجالۀ سویا )

 00/3 00/3 00/3 درصد پروتئین( 5/62پودر ماهي )

 27/3 40/3 46/1 روغن گیاهي سویا

 17/1 20/1 15/1 دی کلسیم فسفات

 43/0 45/0 14/1 کربنات کلسیم

 31/0 31/0 31/0 نمک

 25/0 25/0 25/0 1مکمل ویتامیني

 25/0 25/0 25/0 2مکمل معدني

 07/0 15/0 15/0 لیزین هیدرو کلراید

 14/0 14/0 17/0 ال متیونیندی

 مواد مغذی محاسبه شدۀ جیره

 انرژی قابل سوخت و ساز

 )کیلو کالری در کیلوگرم(

2410 3075 3125 

 30/10 34/20 21/22 %( پروتئین خام)

 05/0 00/0 44/0 کلسیم)%(

 43/0 44/0 44/0 فسفر قابل دسترس)%(

 155/0 155/0 155/0 سدیم)%(

 02/1 21/1 33/1 لیزین )%(

 46/0 53/0 53/0 متیونین)%(

 76/0 05/0 00/0 متیونین + سیستئین)%(
=  B6؛ B5  =12000؛ B3  =4000؛ B2  =2640؛ B1 =720المللي؛ واحد بین E  =7200؛ D3  =000000؛ A =3600000هر کیلوگرم مکمل ویتامینه دارای: 1

 گرم.میلي 40000؛ آنتي اکسیدانت = 100000؛ کولین کلراید = 40؛ بیوتین =  K3  =000؛ B12  =6؛ B9  =400؛ 12000
-میلي 100000و کولین کلراید =   00؛ سلنیوم = 400؛ ید = 4000؛ مس = 33000= ؛ روی 20000؛ آهن = 40000هر کیلوگرم مکمل موادمعدني دارای: منگنز = 2

 گرم.

 

قطعه مرغ انتخاب و کشتار  2قطعه خروس و  2روزگي از هر تیمار  42برای تعیین درصد اجزاا الشه به وزن زنده در آخر دوره، در سن 

های مختلف ئین ران(، چربي محوطۀ بطني، قسمت)قسمت باال و پاالشه، الشۀ شکم خالي، سینه، ران شدند و پس از عمل پرکني، وزن

شده و وزن الشه شکم  گیری شد. پس از توزین کل الشه امعاا و احشاا آن خالينکراس، سنگدان و پیش معده اندازهرودۀ کوچک، کبد، پا

 گیری شد. خالي اندازه

رار گرفتند. برای مورد تجزیه و تحلیل ق SAS(2001)5تصادفي و با استفاده از نرم افزار آماری  های بدست آمده بر اساس طرح کامالًداده

 .درصد در نظر گرفته شد 5ها در سطح داری میانگینای دانکن استفاده شد. تفاوت معنيها از آزمون چند دامنهمقایسۀ میانگین

                                                           
5
 SAS Institute, 2001.  
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 نتایج 

 عملکرد تولیدی 

های تیمار شاهد بیشترین مقدار مصرف دهد. در هفتۀ اول آزمایش، جوجهرا نشان مي نتایج مربوط به خوراک مصرفي 4 ۀجدول شمار

( >05/0Pدار )معنيساعت، با سایر تیمارها  16کننده اوماج به مدت آن بجز با تیمار دریافتخوراک را به خود اختصاص دادند که اختالف 

دار مصرف خوراک نسبت به اعت موجب کاهش معنيس 32تغذیه اوماج و ترکیب شبه اوآسیس به مدت  روزگي 21و  14بود. در سنین  

ساعت ترکیب شبه اوآسیس  16های تیمار روزگي، بیشترین مصرف خوراک را جوجه 35و   20(. در سنین >05/0Pگروه شاهد شد)

 32ی تیمارهای دریافت کننده اوماج و ترکیب شبه اوآسیس به مدت  هاداشتند و میزان مصرف خوراک آنها باالتر از مقدار مربوط به جوجه

 16های تیمار ترکیب شبه اوآسیس به مدت آزمایش، باالترین میزان مصرف خوراک مربوط به جوجه ۀ(. در کل دور>05/0Pساعت بود)

 اوماج و ترکیب شبه اوآسیس بود. ساعت 32های تیمارهای داری باالتر از مصرف خوراک جوجه(که به طور معني>05/0Pساعت بود)

 

 : اثر تیمارهای آزمایشي بر مصرف خوراک در سنین مختلف)گرم(4جدول 

 سن)روز( 

 42 35 20 21 14 7 تیمار

 a شاهد
 40/105 a  56/362 a 17/765 a    06/1405 ab 22/2330 ab 64/3450 

 bc04/44 ab55/341 ab00/752 ab  32/1340 ab 40/2345 ab 36/3471 ساعت اوماج 16

 c 40/03 bc64/314 bc50/640 bc17/1240 b 06/2102 b 15/3264 ساعت اوماج 32

 ab 53/100 ab 41/346 ab14/753 a    06/1406 a 50/2302 a  12/3553 ساعت شبه اوآسیس 16

 c73/06 c 72/313 c37/602 c  14/1255 b 25/2167 b 30/3262 ساعت شبه اوآسیس 32

 41/35 30/24 04/17 52/11 33/6 76/2 استانداردخطای 

 044/0 020/0 034/0 047/0 041/0 032/0 درصد احتمال
a ،b ،c روف غیر مشترک با هم اختالف معنيهای دارای حدر هر ستون میانگین(05/0دار دارندP<.) 

 32آمده است. در تمامي سنین تغذیه اوماج و ترکیب شبه اوآسیس به مدت  5 ۀاثرات تیمارهای آزمایشي بر وزن بدن در جدول شمار

روزگي، بیشترین وزن بدن مربوط  42(. در سن >05/0Pدار وزن بدن نسبت به گروه شاهد شدند)وجب کاهش معنيساعت پس از تفریخ م

با پرندگان تغذیه شده به اوماج یا ترکیب شبه ساعت بود که اختالف آن  16به پرندگان تغذیه شده با ترکیب شبه اوآسیس به مدت 

  دار نبود.یکن اختالف آن با گروه شاهد معني(، ل>05/0Pدار بود)نيساعت مع 32اوآسیس به مدت 

آورده شده است. در سنین مختلف اعمال تیمارهای آزمایشي اثر  6اثرات تیمارهای آزمایشي بر ضریب تبدیل خوراک در جدول شمارۀ 

 (.<05/0Pبر ضریب تبدیل خوراک نداشتند)داری معني
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 )گرم(در سنین مختلفهای گوشتي جوجهاثر تیمارهای آزمایشي بر وزن بدن  :5جدول

 )روز(سن 

 42 35 20 21 14 7 تیمار

 a  46/111 a 01/262 a  60/515 a 77/412 ab 43/1410 a 14/1442 شاهد

 b  06/100 ab10/244 a 24/512 a47/406 ab 05/1415 a 04/1473 ساعت اوماج 16

 c 06/04 b 24/224 b 12/460 b67/040 b65/1344 b42/1400 ساعت اوماج 32

 ab 14/103 ab 27/233 a 44/511 a 56/421 a  64/1471 a 76/2003 ساعت شبه اوآسیس 16

 bc50/43 b 22/226 b 44/456 b 46/022  b36/1340 b00/1410 ساعت شبه اوآسیس 32

 67/24 60/17 00/12 34/4 22/3 37/3 استانداردخطای 

 040/0 027/0 034/0 047/0 031/0 046/0 درصد احتمال
a ،b ،c دار دارندروف غیر مشترک با هم اختالف معنيهای دارای حدر هر ستون میانگین(05/0P<.) 

 

 مختلفهای گوشتي در سنین اثر تیمارهای آزمایشي بر ضریب تبدیل  خوراک جوجه: 6جدول 

 سن )روز( 

 42 35 20 21 14 7 تیمار

 73/1 65/1 54/1 44/1 30/1 45/0 شاهد

 76/1 66/1 55/1 47/1 40/1 45/0 ساعت اوماج 16

 71/1 62/1 54/1 52/1 34/1 44/0 ساعت اوماج 32

 70/1 62/1 53/1 40/1 42/1  47/0  ساعت شبه اوآسیس 16

 71/1 61/1 53/1 50/1 34/1 43/0 ساعت شبه اوآسیس 32

 011/0 012/0 010/0 014/0 013/0 015/0 خطای استاندارد

 34/0 17/0 21/0 43/0 30/0 27/0 درصد احتمال

 

 زرده ۀکیس ۀخصوصیات الشه، توسعه روده و باقیماند

 42ن بطني در س ۀمحوطهای محتلف ران و چربي ، وزن قسمتداری برای درصد وزن الشه شکم پر، الشه بدون امعاا و احشاتفاوت معني

ساعت  16 ۀکنندهای دریافتبرای جوجه(. بزرگ ترین درصد عضلۀ سینه 7( وجود نداشت)جدول <05/0P)روزگي بین تیمارهای آزمایشي

های (. وزن کبد در زمان>05/0Pدار مشاهده گردید)ساعت و شاهد معني 32تیمارهای  هایترکیب شبه اوآسیس در مقایسه با جوجه

 (. <05/0P)گرفتثیر تیمارهای آزمایشي قرار نأروزگي تحت ت 42و  21، 4بعد از تفریخ و ساعت 16

ساعت بزرگترین درصد وزن کبد را در بین تیمارهای آزمایشي باعث  16بعد از تفریخ، مصرف ترکیب شبه اوآسیس بعد از  32در ساعت 

 (>05/0Pساعت ترکیب شبه اوآسیس بود) 32ساعت اوماج و  32رهای های تیماداری باالتر از مقدار مربوط به جوجهشد و به طور معني

ثیر  تیمارهای آزمایشي قرار أ( تحت ت<05/0P)داریتوسط تیمارهای مختلف به طور معني(. وزن لوزالمعده در سنین مختلف 0)جدول 

 (. 0)جدول نگرفت
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 )درصدی از وزن بدن(روزگي 42سن در های گوشتي جوجه ۀ: اثر تیمارهای آزمایشي بر خصوصیات الش7جدول 

 

 تیمار

شکم  ۀالش الشه

 خالي

قسمت  کل ران سینه

 باالی ران

قسمت پائین 

 ران

چربي محوطۀ 

 بطني

 b72/22 76/22 34/13 42/4 64/1 40/70 45/04 شاهد

 ab75/23 73/23 15/13 50/10 57/1 52/72 40/05 ساعت اوماج 16

 b00/22 15/23 27/13 00/4 76/1 06/71 76/04 ساعت اوماج 32

 a05/24 50/22 07/12 63/4 03/1 74/74 24/06 ساعت شبه اوآسیس 16

 b74/22 47/21 76/12 21/4 70/1 25/71 64/04 ساعت شبه اوآسیس 32

 05/0 12/0 16/0 22/0 35/0 40/0 57/0 خطای استاندارد

 31/0 24/0 14/0 37/0 046/0 20/0 32/0 درصد احتمال

 

 

 )درصدی از وزن بدن( *های گوشتي در سنین مختلفجوجه: اثر تیمارهای آزمایشي  بر وزن کبد و لوزالمعده 8جدول 

 وزن لوزالمعده وزن کبد  

 سن )روز( سن )ساعت( سن )روز( سن )ساعت( 

 42 21 4  32 16 42 21 4  32 16 تیمار

 ab72/3 37/4 47/2 22/2 10/0 36/0 47/0 45/0 20/0 44/2 شاهد

 ab 74/3 26/4 45/2 15/2 22/0 32/0 55/0 45/0 22/0 71/2 ساعت اوماج 16

 c  04/2 34/4 06/2 21/2 22/0 33/0 41/0 45/0 24/0 71/2 ساعت اوماج 32

 a  05/4 25/4 67/2 07/2 25/0 31/0 50/0 47/0 21/0 51/2 ساعت شبه اوآسیس 16

 b 14/3 34/4 44/2 21/2 25/0 24/0 47/0 45/0 21/0 51/2 ساعت شبه اوآسیس 32

 007/0 011/0 016/0 011/0 004/0 041/0 064/0 040/0 100/0 056/0 خطای استاندارد

 31/0 27/0 14/0 21/0 16/0 43/0 34/0 23/0 034/0 27/0 درصد احتمال
a ، b های دارای حروف غیرمشترک با هم اختالف معنيدر هر ستون میانگین(05/0دار دارندP<.) 
 درصد وزن بدن آنها بود. 14/0ها در ساعت صفر شان و میانگین وزن لوزالمعدۀ جوجهدرصد وزن بدن 21/2ها هنگام ورود آنها به سالن میانگین وزن کبد جوجه *

 

کوچک  ۀداری بر وزن رودده است. تیمارهای مختلف اثر معنيآورده ش 4کوچک در جدول  ۀاثرات تیمارهای مختلف بر وزن و طول رود

ساعت  32ثیر قرار نگرفت. در أساعت پس از تفریخ، در سایر سنین توسط تیمارهای آزمایشي تحت ت 32نداشتند. طول روده نیز بجز در 

ساعت  طول روده بیشتری نسبت به پرندگان تغذیه شده با ترکیب شبه اوآسیس   16پس از تفریخ، پرندگان تغذیه شده با اوماج به مدت 

 (. >05/0Pت داشتند)ساع 32بعد از 

 16دهد. سرعت مورد استفاده قرار گرفتن محتویات کیسۀ زرده در ساعت زرده را نشان مي ۀهای مربوط به باقي ماندۀ کیسداده 10جدول 

شاهد و ماندۀ زرده مربوط به تیمارهای بعد از تفریخ کمترین باقی 32اعت بعد از تفریخ تحت تأثیر تیمارهای آزمایشي قرار نگرفت. در س

 ۀماندۀ کیسروزگي، کمترین باقی 4در سن  (.>05/0P)داشت ساعت اوماج 32داری با تیمار ساعت بود که تفاوت معني 16 اوماج بعد از

 (. >05/0P)دار بودختالف آنها با سایر تیمارها معنيساعت ترکیب شبه اوآسیس بود که ا 16ساعت اوماج و  16زرده مربوط به تیمارهای  
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 *اثر تیمارهای آزمایشي بر وزن و طول رودۀ کوچک در سنین مختلف :9جدول 

 طول روده)سانتیمتر( وزن روده)درصدی از وزن بدن( 

 سن)روز( سن)ساعت( سن)روز( سن)ساعت( 

 21 4 32 16 42 21 4 32 16 تیمار

 ab05/40 60/57 63/136 07/43 64/2 13/6 00/6 45/5  16/3 شاهد

 a  37/51 47/54 00/123 45/40 54/2 44/5 40/6 35/5 11/3 ساعت اوماج 16

 b 63/42 05/53 43/120 45/40 01/2 34/5 12/6 05/4 11/3 ساعت اوماج 32

 ab 70/40 25/50 35/130 75/45 54/2 57/5 31/6 74/4 44/3 ساعت شبه اوآسیس 16

 b  73/40 57/51 63/133 75/45 64/2 75/5 76/5 30/4  44/3 ساعت شبه اوآسیس 32

 45/2 04/0 41/0 73/0 00/0 13/0 11/0 12/0 00/0 خطای استاندارد

 16/0 25/0 33/0 14/0 17/0 24/0 04/0 14/0 21/0 
a-bدار دارندهای دارای حروف غیرمشترک با هم اختالف معنيدر هر ستون میانگین(05/0P<.) 
 سانتیمتر بود. 17/37ها هنگام ورود آنها به سالن میانگین طول رودۀ کوچک جوجهدرصد وزن بدن آنها و  50/2ها در ساعت صفر میانگین وزن رودۀ کوچک جوجه *

 

 )گرم( *های گوشتي در سنین مختلفارهای آزمایشي  بر وزن کیسۀ زرده جوجه: اثر تیم11جدول 

 سن)روز( سن)ساعت( 

 4 32 16 تیمار

 b 70/2 ab12/1 35/4 شاهد

 b 43/2 c  70/0 66/3 ساعت اوماج 16

 a 22/3 a 44/1 66/3 ساعت اوماج 32

 ab03/2 b 40/0 44/4 ساعت شبه اوآسیس 16

 ab05/2 ab11/1 44/4 ساعت شبه اوآسیس 32

 15/0 14/0 17/0 خطای استاندارد

 023/0 037/0 10/0 درصد احتمال
a-b  با هم اختالف معني های دارای حروف غیرمشترکدر هر ستون میانگین(05/0دار دارندP<.) 

 گرم بود. 03/5ها در ساعت صفر میانگین وزن کیسۀ زردۀ جوجه *

  

 بحث

به  ها قبل از قرار گرفتن در سالن پرورش ضعیف و دهیدراته شوند.گردد که جوجههای گوشتي باعث ميطوالني شدن زمان انتقال جوجه

یمه جامد حاضر اثر دو ترکیب ن ۀلذا در مطالع کنند.ترکیبات نیمه جامد را پیشنهاد ميهمین دلیل برخي از محققین، تغذیه زود هنگام 

ذرت سویا یا ترکیب شبه اوآسیس  ۀآزمایش، باالترین میزان مصرف خوراک مربوط به پرندگان تغذیه شده با جیر ۀدر کل دور بررسي شد.

ها ممکن است ناشي از توسعۀ بهتر دستگاه گوارش در سنین اولیه باشد، اعت  بود. بیشتر بودن خوراک مصرفي در این گروهس 16به مدت  

ها روزگي نیز میزان مصرف خوراک این گروه 21روزگي بیشتر از بقیۀ تیمارها بود. در سن  4به طوری که طول رودۀ این دو گروه در سن 

روزگي نیز باالترین وزن بدن نیز مربوط به پرندگان تغذیه شده با ترکیب شبه اوآسیس  42ها بود. در سن متناسب با رشد رودۀ کوچک آن

( نیز 2003و همکاران) Boersmهای این تحقیق، در توافق با یافتهسویا  بود.  -جیره ذرت ساعت و پرندگان تغذیه شده با 16به مدت 

افزایش وزن بیشتری در هفتۀ اول و سوم دورۀ رشد در مقایسه با تیمارهای محروم از  کنندۀ اوآسیسدریافتهای جوجهنشان دادند که 

کنجالۀ سویا و -کنندۀ جیرۀ ذرتهای دریافتنیز نشان دادند که جوجهParsons (2002 )و   Batalداشتند.  ساعت 30خوراک به مدت 

ساعت کمترین افزایش وزن  40های محروم از غذا به مدت بیشترین افزایش وزن و جوجه ساعت در هفتۀ اول زندگي 24اوآسیس به مدت 
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کنندۀ مواد های دریافتها و جوجه بوقلموننشان دادند که جوجه Sklan(1444)و  Noyرا در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشي داشتند. 

و  34های محروم از دان و آب به ترتیب به مدت ها و جوجه بوقلمونکنجالۀ سویا( نسبت به جوجه-ۀ ذرت)به صورت اوآسیس و جیرمغذی

)به دۀ مواد مغذیکننهای دریافتو جوجهکردند  روزگي حفظ 21ساعت بعد از تفریخ بیشتر رشد کرده و این برتری وزني را تا سن  40

کنندۀ آب در طي گان محروم از دان و دریافته پرندکنجالۀ سویا، اوآسیس و محلول مواد مغذی( از ساعت اول نسبت ب-شکل جیرۀ ذرت

 تر بودند.اعت اول زندگي، در سن فروش سنگینس 34

 )استفاده از مواد مغذی تسهیل گرددشود تا  باعث توسعۀ سریع دستگاه گوارش ميمشخص شده است که در دسترس بودن مواد مغذی 

Noy et al, 2001; Noy and Sklan 1999) ن بدن هنگام مواد مغذی در دستگاه گوارش باعث افزایش سریع وز. بنابراین حضور زود

های مختلف توجیه کرد. پرندگان توان به وسیلۀ مکانیسمکنندۀ خوراک از ساعت اول را ميهای دریافتخواهد شد. افزایش رشد جوجه

یک کمتر فعالیت دستگاه گوارش خاطر تحر دهند که احتماالً بهردۀ خود را مورد استفاده قرار ميمحروم از خوراک با سرعت کمتری ز

(. برخي مطالعات دیگر نیز افزایش رشد را به میزان توسعۀ رودۀ کوچک در اثر دسترسي یا عدم دسترسي به Noy and Sklan 1999)است

ت توسعۀ دستگاه گوارش ادهند. بنابراین، برخي از اثرات تغذیۀ اولیه بر افزایش رشد را ممکن است بتوان به وسیلۀ تغییررتباط ميدان ا

 ,.Noy et alساعت بعد از دسترسي به خوراک شروع مي شود ) 40تا  24(.. افزایش وزن بدن، Noy and Sklan, 1999)توجیه نمود

(. Noy and Sklan 1999( وپرندگاني که استفاده از خوراک را زودتر شروع مي کنند، زودتر نیز شروع به رشد خواهند کرد )2001

ساعت دیده شد. این کاهش رشد ممکن است به  32های تغذیه شده با اوماج و ترکیب شبه اوآسیس به مدت زن بدن در گروهکمترین و

ها به آب و کافي نبودن آب تأمین شده از طریق این ترکیبات باشد. همچنین به دلیل مصرف کمتر دلیل عدم دسترسي پرندگان این گروه

 ها قرار نگرفته باشد.مواد مغذی کافي در اختیار جوجهت خوراک در این پرندگان، ممکن اس

های مختلف آزمایشي سبب شده است تا روند تغییرات این صفت محاسباتي، مشابه باشد. تغییر متناظر مصرف خوراک و وزن بدن در گروه

روزگي به وسیلۀ تیمارهای  21ر سن ( نیز نشان دادند که ضریب تبدیل خوراک د2002)Parsonsو   Batalحاضر،  ۀمشابه با نتایج مطالع

 کنجالۀ سویا( تحت تأثیر قرار نگرفت.-ساعت اوآسیس و جیرۀ ذرت 40و  24ساعت گرسنگي،  40آزمایشي)

های تعذیه شده با ترکیب شبه أثیر قرار گرفت. جوجهسینه و کبد در بین صفات الشه، توسط تیمارهای آزمایشي تحت ت ۀوزن عضل

کنندۀ اوآسیس های دریافت( نیز نشان دادند که جوجه1440)Sklanو  Noyتری داشتند. عضله سینه درشت ساعت 16س به مدت اوآسی

-ساعت و دریافت 36ز خوراک به مدت های تغذیه شده با خوراک جامد، محروم اضلۀ سینۀ سنگین تری نسبت به گروهدر سن فروش ع

از )چند روز اول بعد ای در اول دورۀ پرورشهای ستارهسینه تابع فعالیت سلولدازۀ عضلۀ کنندۀ آب خالي طي این مدت تولید داشتند. ان

روفي باعث افزایش شود که بعداً در اثر هیپرتولید تعداد زیادی سلول عضالني ميای منجر به تهای ستارهتفریخ( است. فعالیت زیاد سلول

عالیت آنها با افزایش سن خود را در چند روز اول زندگي دارند و تعداد و فها حداکثر فعالیت شوند. به عالوه، این سلولاندازۀ عضله مي

که گرسنگي گیرد، به طوری خ قرار ميها تحت تأثیر تامین و میزان مواد مغذی در روزهای اوا پس از تفرییابد. فعالیت این سلولکاهش مي

هنگام به کنندگي دسترسي زود( و اثر تحریکHalevy et al., 2000; Halevy et al., 2003)دهدها را کاهش مياولیه فعالیت این سلول

(. Halevy et al., 2000دهند)ها نسبت ميبه دنبال آن هیپر تروفي این سلولای و های ستارهبه تغییر در تکثیر و تمایز سلول خوراک را

آسیس ممکن است ناشي از تعداد کمتر یا اندازه کوچکتر ساعت اوماج و ترکیب شبه او 32های سینه در گروه ۀتر عضلبنابراین، وزن پایین

 ها باشد.ای به دلیل مصرف کمتر خوراک در این گروههای ستارهسلول

تر بود. این اثر را تا ساعت نسبت به بقیه تیمارها پایین 32های تغذیه شده با اوماج یا ترکیب شبه اوآسیس به مدت  وزن کبد در گروه

خیر در دسترسي به آب و أها نسبت داد، زیرا اثرات سوا تبودن مصرف خوراک و عدم دسترسي به آب در این گروه توان به کمحدودی مي

ش کردند که ( نیز گزار1444و همکاران) Turner(. Corless and Sell, 1999خوراک بر وزن نسبي کبد به خوبي نشان داده شده است)

ذیه شده از ساعت اول به طور بعد از تغذیه نسبت به گروه تغ 5ساعت در روز  40به مدت های محروم از خوراک وزن کبد جوجه بوقلمون

 تر بود.داری پائینمعني

ها باالتر بود. گروه ۀهای تغذیه شده با اوماج و ترکیب شبه ایرآسیس نسبت به بقیروز پس از تفریخ، در جوجه 4زرده  ۀمیزان مصرف کیس

Noy  وSklan (2001 نیز گزارش )رده خود را هائي که به خوراک دسترسي دارند، با سرعت بیشتری محتوای کیسۀ زکردند که جوجه
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( نیز 1446)و همکاران Noyدهند که مصرف زرده در گروه تغذیه شده عمدتاً از طریق ورود رودۀ کوچک است.  مورد استفاده قرار مي

که انتقال  دهدک سریعتر است. این موضوع نشان ميه پرندگان محروم از خورادریافتند که استفاده از زرده در پرندگان تغذیه شده نسبت ب

و  Noyشود(، افزایش یابد. های تغذیه شده دیده ميای بیشتر)که در جوجهتواند به وسیلۀ فعالیت رودهزرده به داخل روده مي

Sklan(1447هم نتیجه گرفتند که تأثیر مصرف خوراک بر سرعت مورد استفاده قرا ) ر گرفتن زرده ممکن است در نتیجۀ افزایش میزان

به وجود ای ارتباط دادند که در پي مصرف خوراک و آب ا به افزایش حرکات و فعالیت رودهانتقال زرده به رودۀ کوچک باشد و علت آن ر

توان به مصرف بیشتر حدودی ميساعت اوماج و ترکیب شبه اوآسیس را تا  16زرده در تیمارهای  ۀآید. بنابراین، مصرف سریعتر کیسمي

بهتر  ۀتواند عاملي برای توسعها ميعالوه، مصرف بیشتر و سریعتر محتویات کیسه زرده در این گروههها نسبت داد. بخوراک در این گروه

 دستگاه گوارش و در نتیجه وزن بهتر این پرندگان در پایان دوره باشد.

 

 کلیگیری نتیجه

ساعت بعد از تفریح بهترین وزن بدن را  16نیمه جامد اوماج و ترکیب شبه اوآسیس به مدت  ۀحاضر نشان داد که مصرف جیر ۀمطالع نتایج

. بنابراین در طي حمل و نقل ثر باشدؤهای گوشتي ملکرد بهتر جوجهتواند در جلوگیری از اتالف وزن بدن و در نهایت عمباعث شد و لذا مي

 ساعت استفاده نمود. 16های نیمه جامدی چون اوماج و ترکیبات شبه اوآسیس به مدت وردهتوان از فرآها ميجوجه
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