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چکيد ه 

  این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات شدت و زمان رشوع اعامل محدوديت غذايي اولیه بر عملکرد و مورفولوژی روده ی باریک جوجه های گوشتی 

انجام گرفت. بدین منظور، 350 قطعه جوجه گوشتی نر یک  روزه ی سویه راس 308 به 7 تیامر با 5 تکرار 10 قطعه ای تقسیم شدند. تیامرهای آزمایشی 

شامل گروه شاهد )بدون محدودیت غذایی( و تیامرهایی با 3 شدت محدودیت غذایی کمی )20، 40 و 60 درصد از خوراک مرصفی( و 2 سن رشوع 

محدودیت غذایی )7 و 10 روزگی( به مدت 5 روز بود. افزایش وزن بدن جوجه های با تغذیه محدود در کل دوره آزمایشی )1 تا 49 روزگی( نسبت 

به تیامر شاهد معنی دار نبود. اگرچه، مرصف خوراک و رضیب تبدیل غذایی در جوجه های با تغذیه محدود نسبت به تیامر شاهد بطور معنی داری 

کاهش یافته بود )p > 0/01(. در سن 49 روزگی استفاده از محدودیت غذایی باعث کاهش معنی دار )p > 0/01( وزن نسبی چربی محوطه بطنی در 

جوجه های با تغذیه محدود نسبت به گروه شاهد شده بود، اگرچه وزن نسبی الشه گرم، عضله سینه و ران تحت تاثیر تیامرهای آزمایشی قرار نگرفته 

بود. اعامل محدودیت غذایی بین تیامرها تاثیر معنی داری بر مورفولوژی روده باریک در سن 28 روزگی نداشت. نتایج این مطالعه بطور کلی نشان 

داد که اعامل محدودیت غذایی کمی در دوره آغازین می تواند عملکرد پرنده را بدون هیچ گونه اثر مرضی، حفظ مناید. 

کلامت کلیدی: محدوديت غذايي، عملكرد، مورفولوژی روده، جوجه ی گوشتی
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This study was conducted to evaluate the effects of primary feed restriction with different intensity and time on per-
formance and gut morphology in broiler chicks. For this purpose, a total of 350 Ross 308 broiler chicks divided into 
7 treatments with 5 replicates of 10 birds per pen. Experimental treatments were included control treatment )no feed 
restriction), quantitative feed intensities in 3 levels (20, 40 and 60% from feed intake) and 2 ages of onset feed restric-
tion (7 and 10 days of age) in 5 days duration.  Weight gain in birds with limited nutrition not had significant difference 
)P>0.05( than control group in all period )1 to 49 days(. However, feed intake and feed conversion ratio in chicks with 
feed restriction significantly decreased (P<0.01) compared to control treatment. With using feed restriction relative 
weight of abdominal fat significantly decreased (P<0.01) in 49 days of age. However experimental treatments not 
influence (P>0.05) on relative weight of hot carcass, breast and thigh muscles. Feed restriction treatments among not 
affect on gut morphology in 28 days of age. In general, the results of this study showed that apply of quantitative feed 
restriction in starter period could be keep bird performance without any harmful effect. 
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مقدمه
در  توجهي  قابل  پيرشفت  گذشته،  دهه  چند  طي  ژنتييك  انتخاب 
رسعت رشد پرندگان ايجاد منوده است. رشد رسيع جوجه هاي گوشتي، 
پيامدهاي نامناسبي را در پي داشته است به گونه اي كه، نسبت مناسبی 
برقرار  قلب  و  ريه ها  اندام هاي گواريش،  با  و الشه  سينه  رشد  ميزان  بني 
نبوده كه اين عدم تناسب، به شكل ناهنجاري هاي متابولييك تظاهر يافته 
فرآیند  در  نوع شکل جیره  و همچنین  غذایی  8(. محدودیت   ،2( است 
تولید جوجه ها، برای جلوگیری از میزان رشد رسیع استفاده می شود )1(، 
که این میزان رشد رسیع با آسیت، لنگش، مرگ و میر و در نتیجه افت 
كاهش حرارت  باعث  غذايي  محدوديت   .)11  ،1( است  عملکرد همراه 
توليد شده در بدن و در نتيجه باعث كاهش احتياجات نگهداري، كاهش 
ميزان متابوليسم پايه و كاهش تأثري دينامييك مخصوص خوراك و در نتيجه 
کاهش مرصف اكسيژن می شود که به پيشگريي از مشکالت مرتبط با رشد 
رسيع كمك خواهد کرد )9(. جوجه هاي گوشتي پس از دوره ی محدوديت 
غذايي، خوراك را به مقدار كمرت و به فواصل كوتاه مرصف مي كنند. اين 
نحوه ی مرصف خوراك باعث افزايش ترشح آنزيم هاي دستگاه گوارش از 
قبيل ساكاراز، آميالز، ليپاز، آمينو پپتيداز و دي پپتيداز شده و در نهایت 

باعث بهبود طول پرز و عرض راس پرز روده کوچک، پدیده رشد جربانی 
و بهبود رضيب تبديل غذايي مي گردد )16(. پدیده رشد جربانی می تواند 
در اکرث حیوانات مزرعه ای رخ دهد، که می توان آن را با ایجاد یک دوره 
محدودیت فیزیکی از غذا یا تغذیه ای جیره ای که مواد مغذی رقیق شده 
استفاده می گردد، ایجاد کرد. که رقیق کردن و محدودیت فیزیکی ایجاد 
شده هر دو می تواند در کاهش دفع ضایعات به محیط زیست مفید باشد. 
اختالالت  کاهش  در  می تواند  جربانی  رشد  پدیده  از  استفاده  همچنین 
متابولیکی که در جوجه های نسل امروزی که رسعت رشد زیادی دارند 
از قبیل انواع مختلف مشکالت پا، سندرم مرگ ناگهانی وآسیت نیز مؤثر 
باشد )19(. تاثیر شدت محدودیت غذایی و سن اعامل آن در مطالعات 
بطوریکه  است.  شده  بررسی  کمرت  باریک  روده  مورفولوژی  بر  گذشته 
با  روز   14 به  مدت  غذایی  8 ساعت محدودیت  تحقیقات محققین،  در 
سن رشوع 7 روزگی، 14 روزگی، 21 روزگی و 28 روزگی)4(، همچنین 
با سن رشوع 5، 7 و 9 روزگی با شدت های 25، 50 و 75 درصد تغذیه 
آزاد )23(، شدت های40، 60 و 80 درصد تغذیه آزاد در سنین 4، 5 و 6 
روزگی بررسی شده است )27(. با توجه به مطالب ذکر شده هدف از 
بر  با سنین مختلف  تاثیر شدت  محدودیت غذایی  ارزیابی  این مطالعه، 
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عملکرد و مورفولوژی روده باریک جوجه های گوشتی می باشد. 

مواد و روش ها
يك  از   308 راس  سویه  يک روزه  نر  گوشتي  جوجه    350 تعداد 
در  واقع  تحقيقايت  مزرعه ی  در  جوجه ها  و  شد  تهيه  تجاري  جوجه كيش 
پرورش  روزگي   49 سن  تا  زابل  دانشگاه  خاص  دام های  پژوهشکده ی 
يافتند. بدین منظور، جوجه ها در سن یک روزگي توزين و در قالب طرح 
کامال تصادفی به 7 تیامر با 5 تكرار  و در هر تکرار 10 پرنده اختصاص 
سن  که  تیامرهایی  شاهد،  تیامر  شامل:  آزمایشی  تیامرهای  شدند.  داده 
رشوع محدودیت در 7 روزگی بوده با شدت های 20، 40 و 60 درصد از 
خوراک مرصفی و تیامرهایی با سن رشوع محدودیت در 10 روزگی با 
سه شدت 20، 40 و 60 درصد از خوراک مرصفی به مدت 5 روز بود و 
در جوجه های تیامر شاهد در طول آزمایش هیچ گونه محدویت غدایی 
و زمانی اعامل نگردید. الزم بذکر است جوجه ها از روز اول تا هفت 
غذا  و  آب  به  غذايي  محدوديت  دوره  امتام  از  بعد  همچنین  و  روزگی 
 7 تا   1 مرحله   4 در  ها  جوجه  غذايي  جريه هاي  داشتند.  آزاد  دسرتسی 
روزگي، 7 تا 21روزگی، 21 تا 35 روزگی و 35 تا 49 روزگی تنظیم و مورد 
تغذیه قرار گرفتند )جدول 1(. در روزهاي 7، 10، 12، 15، 21، 28، 35، 42 
و 49 آزمایش، میزان افزایش وزن بدن و خوراک مرصفی بر اساس مرغ 
روز تعیین گردیدند. درصد تلفات نیز بصورت هفتگی ثبت گردید. مقدار 
خوراك مرصيف پرندگان نيز با توزين خوراك باقيامنده در دانخوري  ها در 
روز هاي مزبور مشخص گرديد. قبل از توزين پرندگان، به مدت 3 ساعت 
خوراك آن ها قطع شد تا از لحاظ وضعيت دستگاه گوارش همسان باشند.

 28 در  روده،  موفولوژی  بر  آزمایشی  گروه های  اثر  سنجش  برای 
بر  که  برای کشتار  انتخاب شده  روده جوجه های  بافت های  از  روزگی 
اساس میانگین وزن هر قفس انتخاب شده بودند، به منظور بررسی اثر 
گروه های آزمایشی بر فراسنجه های هیستوموفولوژی روده کوچک منونه 
تخلیه  آرامی  به  ابتدا محتویات روده  برای منونه برداری  برداری گردید. 
گردید. سپس از بخش  وسط تهی روده )Meckel's Diverticulum( منونه 
از  استفاده  با  شده  جدا  منونه های  گردید.  جدا  سانتی مرت   5 به طول  ای 
محلول رسد رسم منکی یک درصد شستشو و سپس در داخل بافر فرمالین 

خنثی 10 درصد به مدت 48 ساعت تثبیت گردیدند. 
محلول فرمالني در سه نوبت تعويض شد تا منونه به  طور كامل تثبيت 
روش  اساس  بر  نظر  مورد  بافتی  منونه های  تثبیت  و  آماده سازی  گردد. 
تصحیح شده تثبیت انجام گرفت. در مرحله بعد منونه ها به طور مرحله ای 
)Shandon Duplex Processor( در یک رسی  توسط دستگاه پروسسینگ 
زایلین  در  شفاف سازی  از  پس  و  آبگیری،  مختلف  رقت های  با  الکل 
)Xylene( و آغشته سازی در پارافین در قالب های 2/5×3×3 سانتی مرتی 
هامتوکسیلین-  از  استفاده  با  منونه ها  برش،  از  پس  شدند.  قالب گیری 
از  استفاده  با  شده  تهیه  بافت  های  گردیدند)21(.  رنگ آمیزی  ائوزین 
میکروسکوپ نوری دارای عدسی چشمی مدرج، مورد بررسی، و اندازه 
 Crypt( عمق کریپ ،)Villus Height( بخش های مختلف شامل طول پرز
به عمق  پرز  نسبت طول  و  پرز  قاعده  پرز؛ عرض  راس  Depth(، عرض 

کریپت تعیین گردید )21(.

آنالیز آماری
 SAS داده هاي به دست آمده از اين آزمايش با استفاده از نرم افزار
9.1 و طبق مدل خطی عمومی )GLM( تجزيه و تحلیل گردید. مقايسه 
گرفت.  انجام  دانکن  دامنه اي  چند  آزمون  از  استفاده  با  نیز  ميانگني ها 
سطوح معنی داری در این آزمون ها 0/05، 0/01 و 0/001 در نظر گرفته 

شد.

نتایج
نتایج مربوط به مرصف خوراک روزانه جوجه های گوشتی در پایان 
آورده   2 در جدول  روزگی(   49 )1تا  پرورش  دوره  کل  در  و  هفته  هر 
)به ترتیب  معنی داری  تفاوت  چهارم  و  سوم  دوم،  هفته  در  است.  شده 
p > 0/05 ،p > 0/01 ،p > 0/001( در میزان مرصف خوراک بین تیامرها 
مشاهده گردید. در هفته های پنجم، ششم، هفتم و کل دوره )1 تا 49 
روزگی( تفاوت ها معنی دار نبود. مقایسه گروه شاهد در برابر گروه های 
محدودیت دیده نشان می دهد که میزان مرصف خوراک در هفته دوم و 
در کل دوره معنی دار بوده )به ترتیب p > 0/05 ،p > 0/001( و در هفته 
بود )P=0/059(. در کل دوره، گروه شاهد  به معنی داری  پنجم متامیل 

غذای بیشرتی نسبت به گروه های محدودیت دیده مرصف کرده  بود.
سن اعامل محدودیت در هفته دوم و سوم تاثیر معنی داری داشت 
)به ترتیب p > 0/01 ،p > 0/001( ولی در سایر هفته ها و کل دوره، سن 
تاثیر شدت  تاثیری بر میزان مرصف خوراک نداشت.  اعامل محدودیت، 
محدودیت غذایی فقط در هفته دوم معنی دار بود )p > 0/001( و در 
هفته سوم متامیل به معنی داری داشت )P=0/057(، در حالی که در سایر 

هفته ها و در کل دوره آزمایش تاثیری بر مرصف خوراک نداشت. 
یافته های مربوط به میزان افزایش وزن جوجه های گوشتی در طی 
 3 جدول  در  روزگی(   49 تا   1( پرورش  دوره  کل  و  مختلف  هفته های 
ارائه شده است. تفاوت معنی داری بین تیامرها در هفته های دوم، سوم 
و کل دوره از لحاظ میانگین افزایش وزن روزانه جوجه ها وجود داشت 
به  مربوط  یافته های   .)p  >  0/05  ،p  >  0/01  ،p  >  0/001 )به ترتیب  
رضیب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی در هر هفته و کل دوره پرورش 
)1 تا 49 روزگی( در جدول 3 نشان داده شده است. داده های این جدول 
هفته های  در  غذایی  تبدیل  رضیب  روی  بر  تیامرها  که  می دهد  نشان 
و   6 ،5  ،3  ،2 نداشتند و در هفته های  تاثیر معنی داری  چهارم، و هفتم 
در کل دوره پرورش تاثیر تیامرها بر رضیب تبدیل غذایی معنی دار بود 
معنی دار  غیر  بودن  ناچیز  دلیل  به  که  است  ذکر  به  الزم   .)p  >  0/05(
بودن میزان تلفات، از بحث در مورد تلفات گروه های آزمایشی چشم 

پوشی گردید.
اثر گروه های آزمایشی بر خصوصیات الشه جوجه های گوشتی در سن 
49 روزگی در جدول 5 آورده شده است. تاثیر تیامرهای مختلف روی 
چربی محوطه بطنی کامال معنی دار بود )p > 0/01(، به طوری که تیامر 
تیامر محدویت  و  روزگی   10 با سن رشوع  درصد   20 غذایی  محدویت 
محوطه  میزان چربی  کمرتین  روزگی   7 با سن رشوع  درصد   20 غذایی 
اندازه گیری  پارامرتهای  بر روی سایر  تیامرها  تاثیر  اما  را داشتند.  بطنی 
شده معنی دار نبود. مقایسه تیامرهای محدودیت غذایی با گروه شاهد 
بطور  را  بطنی  محوطه  چربی  غذایی  محدودیت  که  می دهد  نشان 

بررسی شدت و سن رشوع اعامل محدودیت غذایی بر ...
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جدول 1- مواد خوراکی تشكیل دهنده جیره و ترکیب مواد مغذی آن

1- هرکیلوگرم مكمل معدنی شامل: ۴۰۰۰۰ میلی گرم منگنز، 2۰۰۰۰ میلی گرم آهن، ۴۰۰۰ میلی گرم مس، ۴۰۰ میلی گرم يد،8۰ میلی گرم سلنیوم، ۳۳88۰ میلی گرم 
روی، 1۰۰۰۰۰ کولین کلرايد.

2-  هرکیلوگرم مكمل ويتامینی شامل: ۳۶۰۰۰۰۰ واحد بین المللی ويتامینA، ويتامین D3 8۰۰۰۰۰ واحد بین المللی، 72۰۰ واحد بین المللی ويتامین E، 8۰۰ واحد 
بین المللی ويتامین K3 ، 2۶۴۰ میلی گرم ريبوفالوين ، ۴۰۰۰ میلیی گرم اسید پانتوتنیک، 12۰۰۰ میلی گرم اسید نیكوتیک، 12۰۰ میلی گرم ويتامین نیاسین، اسید 

فولیک ۶ میلی گرم، 72۰ میلی گرم بیوتین، کولین کلرايد 1۰۰۰۰۰ میلی گرم، آنتی اکسیدانت ۴۰۰۰۰ میلی گرم.

49-35 روزگی35- 21 روزگی21-7 روزگی7-1 روزگیمواد خوراكی)%(

53/8657/2961/1565/84ذرت

36/1634/3632/3928/02كنجاله سويا

--42پودر ماهی

2/592/562/572/36روغن سويا

1/321/611/791/66دی كلسيم فسفات

1/071/131/11/07كربنات كلسيم

0/250/250/250/25مكمل معدنی1

0/250/250/250/25مكمل ويتامينی2

0/190/220/270/27نمک

0/150/150/10/1جوش شيرين

0/170/160/130/14دي ال متيونين

0/04-0/02-ال اليزين

تركيب شيميايی

)kcal/kg( 2980300030303070انرژی قابل سوخت و ساز

22/520/51917/5پروتئين خام )%(

0/550/510/430/42متيونين )%(

0/910/850/760/72متيونين+ سيستئين)%(

1/311/181/050/97ليزين )%(

10/960/900/85كلسيم )%(

0/500/460/440/41فسفر قابل دسترس )%(

0/150/150/150/15سديم )%(

0/90/810/750/69ترئونين )%(
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جدول 2- تاثیر شدت های مختلف محدوديت غذايی و سن شروع آن بر خوراك مصرفی روزانه 

جدول ۳- تاثیر شدت محدوديت غذايی و سن شروع آن بر افزايش وزن روزانه

)p > 0/01( ۳- تفاوت معنی داری در سطح ۹۹ درصد ،)p > 0/05( 1- تفاوت معنی داری وجود ندارد، 2- تفاوت معنی داری در سطح ۹5 درصد
.)p > 0/001( ۴- تفاوت معنی داری در سطح ۹۹/۹۹ درصد

)p > 0/01( ۳- تفاوت معنی داری در سطح ۹۹ درصد ،)p > 0/05( 1- تفاوت معنی داری وجود ندارد، 2- تفاوت معنی داری در سطح ۹5 درصد
.)p > 0/001( ۴- تفاوت معنی داری در سطح ۹۹/۹۹ درصد

تيمارها
مصرف خوراک )گرم/مرغ/روز(

كل دورههفته هفتمهفته ششمهفته پنجمهفته چهارمهفته سومهفته دوم

c37/81a71/1471/2554/41127/58144/0276/47محدوديت 7 روزگی+ 20 درصد شدت 

cd35/04ab64/97ab73/7260/78122/29155/0276/27محدوديت 7 روزگی+ 40 درصد شدت

cd36/01b61/81b72/0657/44128/96160/2177/62محدوديت 7 روزگی+ 60 درصد شدت

b50/49b59/30a77/7356/62128/97156/2878/20محدوديت 10 روزگی+ 20 درصد شدت

bc43/45b59/00c67/4653/17128/29156/3774/02محدوديت 10 روزگی+ 40 درصد شدت

cd35/18c55/20ab73/5258/98126/94145/6274/29محدوديت 10 روزگی+ 60 درصد شدت

a64/46bc58/43a74/1850/21126/21158/4779/70شاهد

NSNS1NSNS*2**3***4سطح احتمال

2/288/436/3814/828/1515/123/6خطای استاندارد ميانگين ها

تيمارهای آزمايشی
افزايش وزن روزانه )گرم/مرغ/روز(

كل دورههفته هفتمهفته ششمهفته پنجمهفته چهارمهفته سومهفته دوم

a32/56a43/5567/8618/8564/3561/64a44/17محدوديت 7 روزگی+ 20 درصد شدت 

ab28/46a44/0762/0524/2755/3966/57ab42/33محدوديت 7 روزگی+ 40 درصد شدت

b23/56a43/3762/3923/5660/3169/32ab42/39محدوديت 7 روزگی+ 60 درصد شدت

ab29/30c26/2165/1822/8859/1366/99b40/04محدوديت 10 روزگی+ 20 درصد شدت

b24/47b29/4859/9823/0154/4673/57b40/27محدوديت 10 روزگی+ 40 درصد شدت

c18/61b29/6363/1027/0158/5272/12b40/07محدوديت 10 روزگی+ 60 درصد شدت

a35/14c26/6360/2920/7550/0069/99b40/19شاهد

*NSNSNS1NS2***3***4سطح احتمال

1/842/219/6810/1014/8816/842/39خطای استاندارد ميانگين ها

بررسی شدت و سن رشوع اعامل محدودیت غذایی بر ...
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جدول ۴- تاثیر شدت اعمال محدوديت غذايی و سن شروع آن بر ضريب تبديل غذايی 

جدول 5- تاثیر شدت محدوديت غذايی و سن شروع آن بر خصوصیات الشه و چربی محوطه بطنی در سن ۴۹ روزگی )درصدی از وزن زنده بدن(

)p > 0/01( ۳- تفاوت معنی داری در سطح ۹۹ درصد ،)p > 0/05( 1- تفاوت معنی داری وجود ندارد، 2- تفاوت معنی داری در سطح ۹5 درصد
.)p > 0/001( ۴- تفاوت معنی داری در سطح ۹۹/۹۹ درصد

)p > 0/01( ۳- تفاوت معنی داری در سطح ۹۹ درصد ،)p > 0/05( 1- تفاوت معنی داری وجود ندارد، 2- تفاوت معنی داری در سطح ۹5 درصد

تيمارها
ضريب تبديل غذايی

كل دورههفته هفتمهفته ششمهفته پنجمهفته چهارمهفته سومهفته دوم

c1/17bc1/631/05a2/97c2/002/39c1/77محدوديت 7 روزگی+ 20 درصد شدت 

c1/24c1/471/19b2/56b2/242/34c1/80محدوديت 7 روزگی+ 40 درصد شدت

b1/62c1/421/16b2/49bc2/142/32b1/86محدوديت 7 روزگی+ 60 درصد شدت

b1/73a2/291/20b2/48b2/222/35a1/95محدوديت 10 روزگی+ 20 درصد شدت

ab1/78b1/971/13c2/32b2/372/14b1/86محدوديت 10 روزگی+ 40 درصد شدت

a1/90b1/871/16c2/21bc2/192/16ab1/87محدوديت 10 روزگی+ 60 درصد شدت

a1/82a2/151/24b2/50a2/672/17a1/97شاهد

***NS*2*NS1***4***سطح احتمال

0/140/180/200/410/410/610/05خطای استاندارد 

رانعضله سينهالشه گرمچربی محوطه بطنیتيمارهای آزمايشی

c1/7967/4624/2320/34محدوديت 7 روزگی+ 20 درصد شدت 

bc2/1166/5023/5619/76محدوديت 7 روزگی+ 40 درصد شدت

bc2/1166/6723/6120/42محدوديت 7 روزگی+ 60 درصد شدت

c1/6967/1224/5020/80محدوديت 10 روزگی+ 20 درصد شدت

bc2/1267/1524/3120/62محدوديت 10 روزگی+ 40 درصد شدت

b2/3465/8623/1619/73محدوديت 10 روزگی+ 60 درصد شدت

a2/6866/3423/3419/91شاهد

NSNSNS1**سطح احتمال

0/445/332/841/59خطای استاندارد 
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جدول ۶- تاثیر شدت محدوديت غذايی و سن شروع آن بر مورفولوژی روده باريک )28 روزگی(

1- تفاوت معنی داری وجود ندارد.

طول پرز به عمق كريپتعمق كريپت )µm(عرض قاعده پرز )µm(عرض راس پرز )µm(طول پرز)µm(تيمارها 

1066/8088/89144/77231/154/615محدوديت 7 روزگی+ 20 درصد شدت 

995/7588/47141/38241/774/119محدوديت 7 روزگی+ 40 درصد شدت

1009/25104/96131/25221/484/557محدوديت 7 روزگی+ 60 درصد شدت

1029/6079/80138/64254/474/046محدوديت 10 روزگی+ 20 درصد شدت

1041/6094/62133/97310/693/352محدوديت 10 روزگی+ 40 درصد شدت

982/80104/31153/34229/594/280محدوديت 10 روزگی+ 60 درصد شدت

939/75115/65131/15284/043/309شاهد

NS1NSNSNSNSسطح احتمال

249/140/6220/9470/20090/391خطای استاندارد ميانگين ها

معنی داری کاهش داده بود )p > 0/01( اگرچه بر سایر صفات الشه اثر 
معنی داری نداشتند. 

و  دیرتر  آغاز  سن  هرچه  نسبی  بطور  که  دادند  نشان  نتایج  اگرچه 
باشد، میزان چربی محوطه بطنی کم تر و وزن عضله سینه  شدت کم تر 
و ران بیش تر بوده و برعکس هرچه سن آغاز زودتر و شدت کم تر باشد 

وزن الشه باالتر می باشد.
در شکل 1 تصاویر تهیه شده از مقاطع روده باریک برای اندازه گیری 
باریک جوجه های  روده  مورفولوژی  نتایج  است.  شده  آورده  پرز  طول 
گوشتی در سن 28 روزگی )جدول 6( نشان داد که بین تیامرها در طول 
پرز، عرض راس پرز، عرض قاعده پرز، عمق کریپت و نسبت طول پرز به 
عمق کریپت تفاوت معنی داری وجود نداشت.  اجرای محدودیت غذایی 
ارتفاع پرزهای روده را نسبت به گروه شاهد افزایش داده بود، هر چند 
که این افزایش ارتفاع از نظر آماری معنی دار نبود. سن اعامل محدودیت 

غذایی تاثیر معنی داری روی ارتفاع پرزهای روده نداشت.

بحث
برخی تحقیقات انجام گرفته کاهش میزان مرصف خوراک را در اثر 
اعامل محدودیت غذایی کمی در دوره آغازین نشان می دهند که سازگار 
با نتایج حاصل از این تحقیق می باشد )4، 15، 25(. اما برخی تحقیقات نیز 
تاثیر محدودیت غذایی اولیه بر مقدار مرصف خوراک را رد کرده اند)14، 

.)27
انتظار می رفت در هفته دوم بیشرتین مقدار افزایش  هامن طور که 
وزن روزانه مربوط به گروه شاهد و کمرتین مقدار افزایش وزن روزانه 
روزگی   10 با سن رشوع  غذایی  محدودیت  درصد   60 تیامر  به  مربوط 

رشد  دیده رسعت  محدودیت  گروه های  سوم  هفته  در  اما  است.  بوده 
این  در  روزانه  وزن  افزایش  میزان  بیشرتین  به طوریکه  داشتند  باالتری 
هفته مربوط به تیامر 40 درصد محدودیت با سن رشوع 7 روزگی بود. 
در کل دوره )1 تا 49 روزگی( بیشرتین مقدار افزایش وزن روزانه مربوط 

به تیامر 20 درصد محدودیت غذایی با سن آغاز 7 روزگی بوده است.
افزایش وزن روزانه در هفته های 4، 5، 7 و کل دوره )1 تا 49 روزگی( 
بین گروه شاهد و گروه های با محدودیت غذایی تحت تاثیر قرار گرفته 
نبود، چون در کل دوره با وجود اعامل محدودیت غذایی، افزایش وزن 
روزانه در گروه های محدودیت دیده برابر با گروه شاهد یا باالتر از آن 
بود.که این نشان دهنده ی پدیده رشد جربانی در این جوجه ها می باشد.  
تا 49   1( و کل دوره   3  ،2 در هفته-های  اعامل محدودیت غذایی  سن 
 ،)p > 0/001( تاثیر معنی داری روی افزایش وزن روزانه داشت )روزگی
وزن  افزایش  شود،  رشوع  زودتر  غذایی  محدودیت  هرچه  به طوری که 
بیش تری حاصل شده است. اما شدت محدودیت غذایی به جز در هفته 
نداشت.  روزانه  وزن  افزایش  بر  معنی داری  تاثیر   ،)p  >  0/001( دوم 
سن رشوع و شدت محدودیت بر روی افزایش وزن روزانه اثر متقابلی 
نداشت. نتايج آزمايش ما با تيموري و همكاران )2005( مطابقت داشت 
)22(، براساس مشاهدات آنها پرندگاين كه در زمان هاي مشخيص از روز و 
براي دوره طوالين تري از خوراك محروم بودند قادرند در مراحل بعدي، 
رشدشان را جربان كنند و به وزن فروش مساوي با جوجه هايي كه در حد 
اشتها تغذيه شده اند برسند. همچنني آن ها بيان كردند كه پرندگان تحت 
محدوديت  طي  در  كمرتي  رشد  هفته اي، رسعت  دو  غذايي  محدوديت 
غذايي دو هفته اي رسعت رشد كمرتي در طي محدوديت غذايي نسبت 
به پرندگان تحت محدوديت غذايي يك هفته اي و پرندگان تغذيه در حد 

بررسی شدت و سن رشوع اعامل محدودیت غذایی بر ...
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شكل1- تصاوير گرفته شده از مقاطع روده باريک جوجه های گوشتی در سن ۴2 روزگی: پس از مراحل آماده سازی بافت، برش 
های مورد نیاز با ضخامت 5 میكرومتر با استفاده از دستگاه میكروتوم )Lietz 1512 "Germany( تهیه گرديد. برش های تهیه 

شده پس از انتقال بر روی الم به روش ائوزين - هماتوکسیلین، رنگ آمیزی گرديدند. مطالعه بافت با استفاده از يک دستگاه 
میكروسكوپ نوری )بزرگنمايی 1۰۰( صورت گرفت.

اشتها، داشتند. اما بعد از رفع محدوديت غذايي، پرندگان با محدوديت 
فروش  وزن  به  يكساين  سن  در  پرندگان  ديگر  مانند  هفته اي   2 غذايي 
رسيدند. در صوريت كه محمود و همكاران )2007( بيان كردند كه پرندگان 
تحت محدوديت غذايي طوالين تر ) 9 صبح تا 7 بعد از ظهر(، افزايش وزن 
بيشرتي نسبت به پرندگان با محدوديت غذايي كوتاه تر و پرندگان گروه 
شاهد با تغذيه كامل داشتند كه اين نتيجه به مرصف خوراك بيشرت اين 

گروه در طي ساعات خنك روز نسبت داده شده است )10(.
تاثیر محدودیت غذایی بر اضافه وزن پرندگان  محققین قبلی علت 
را افزایش مرصف خوراک و وقوع پدیده رشد جربانی در پی تغذیه آزاد 
بعد از محدودیت غذایی عنوان منودند که این موضوع خود باعث افزایش 
سطح و میزان جذب و استفاده از مواد مغذی جیره می شود )5، 13، 23(.

در  را  غذایی  تبدیل  رضیب  بهبود  گرفته  صورت  قبلی  مطالعات 
این  نتایج  با  جوجه های تحت محدودیت غذایی نشان دادند که همسو 
که  کرده اند  عنوان  محققین  برخی  اما   .)20  ،10  ،7( می باشد  پژوهش 
 ،14( است  نداشته  تاثیری  غذایی  تبدیل  روی رضیب  غذایی  محدودیت 

.)26 ،22
به  محققني معتقدند كه كاهش چريب در مراحل بعدي رشد جوجه 
هاي  سلول  شدن  از حجيم  جلوگريي  یا  و  تكثري  كند شدن رسعت  دليل 
بيان ژن هاي  تغيري  و  پايني)16(  در سنني  پديده  دو  يا هر  و  بافت چريب 
توليد كننده چريب در كبد در اثر محدوديت غذايي مي باشد)18(. نتایج 
این مطالعه، نتایج تحقیات گذشته را تایید می کند)6، 13(، در این زمینه 

زالکیفیلی و همکاران )2000( گزارش کردند که اعامل محدودیت غذایی 
در سن 10 روزگی افزایش وزن و رضیب تبدیل غذایی را در مقایسه با 
گروه شاهد بهبود داده بود )29(. این نتایج در حالی بدست آمده است 
که در برخی تحقیقات گذشته، نتایج متناقضی گزارش شده است )3، 5، 

 .)8
شدت اعامل محدودیت غذایی نیز تاثیر معنی داری روی ارتفاع پرزها 
نداشت ولی با افزایش شدت محدودیت غذایی میزان ارتفاع پرزهای روده 
بطور جزئی کاهش یافته بود. اثر متقابل شدت محدودیت غذایی و سن 
رشوع آن نیز بر روی ارتفاع پرزهای روده باریک تاثیر معنی داری نداشت 
)p > 0/05(. اگرچه هرچه سن رشوع اعامل محدودیت غذایی باالتر و 
شدت آن بیشرت بود، ارتفاع پرزهای روده کاهش یافته بود با این وجود 
متام گروه  های آزمایشی نسبت به گروه شاهد ارتفاع پرز باالتری داشتند. 
محققان دلیل افزایش ارتفاع پرز های روده را کاهش باکرتی های بیامری زا 
و بنابراین کاهش میزان بروز عفونت دانستند و عالوه بر این، افزایش در 
جذب مواد مغذی در دسرتس را یکی از علل اصلی در بهبود مخاط روده 
و افزایش ارتفاع پرزهای روده باریک دانسته اند )23(. محققان همچنین 
این نظریه را بیان کرده اند که دلیل افزایش ارتفاع پرز روده و افزایش 
نسبت ارتفاع پرز روده به عمق کریپت کاهش میزان مهاجرت سلول های 
انرتوسیت از عمق پرز ها می باشد )24(. دلیل احتاملی غیر معنی دار بودن 
را  مطالعات  بقیه  به  نسبت  حارض  پژوهش  در  آزمایشی  تیامرهای  اثر 
سن اعامل محدودیت غذایی، سویه پرنده، نوع جیره و اثر سایر عوامل 
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محیطی ربط داد.  

نتیجه گیری کلی
کاهش  باعث  غذایی  محدودیت  كه  داد  نشان  آزمايش  اين  نتايج 
مرصف خوراک، تاثیر مثبت بر افزایش وزن روزانه، کاهش رضیب تبدیل 
اعامل  گردید.  مرصفی  خوراک  بازده  بهبود  باعث  نتیجه  در  و  خوراک 
موفولوژی  بر  مثبتی  تاثیر  شاهد  گروه  با  مقایسه  در  غذایی  محدودیت 
روده گذاشته و در نتیجه باعث جذب بیشرت مواد غذایی و بهبود استفاده 
از خوراک شد. میزان چربی محوطه بطنی تیامرهای محدودیت غذایی 
نیز کاهش یافت. در نهایت طبق نتایج پژوهش حارض می توان بیان منود 
که اعامل محدودیت غذایی در دوره آغازین با سن رشوع 7 و 10 روزگی 
تولید  در  باالتر  بازده  با  و  با رصفه تر  تولیدی  به  منتج  روز   5 مدت  به 

جوجه های گوشتی می گردد.
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