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، رشد و نمو غذیه جیره پیش آغازین بر عملکردتاثیر تراکم پروتئین و مدت ت
هاي خونی فراسنجهازدستگاه گوارش، ترکیبات بدن، خصوصیات الشه و برخی

هاي گوشتیدر جوجه

3و زربخت انصاري پیرسرائی2، منصور رضائی1سهیل یوسفی

دهیچک
و مدت زمان تغذیه جیره خامپژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر افزودن سطوح مختلف پروتئین

خصوصیات الشههاي خونی، ترکیبات بدن وبر عملکرد، رشد دستگاه گوارش، برخی فراسنجهپیش آغازین 
308راس تجاري قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه 276در این پژوهش، از . انجام شدهاي گوشتیجوجه
تیمارهاي . قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد23تکرار و 4تیمار،3ب طرح کامالً تصادفی با در قال

ه نسبت ب%) 92/22(بیشتر خامپروتئین% 10، %84/20خامبا پروتئین)یک(آزمایشی شامل جیره پایه
تیمار (نسبت به جیره یک%) 92/22(بیشتر خامپروتئین% 10و روزپنجکه به مدت )تیمار دو(جیره یک

. هاي مختلف مشابه بودمقدار انرژي قابل متابولیسم جیره. روز تغذیه شده بودندهفتکه به مدت )سه
تیمارهاي مختلف وجود داري از نظر عملکرد و خصوصیات الشه بیننتایج نشان داد که اختالف معنی

بین تیمارهاي مختلف مشاهده بورس جگر، طحال ووزن نسبی داري از نظر همچنین اختالف معنی. شتندا
روزگی 42و 21روزگی و غلظت تري گلیسرید خون در 21خون در HDLاز نظر غلظت گلوکز و . نشد

تیمارهاي دو و سه غلظت این که در به طوري).>05/0P(دار بین تیمارها مشاهده شداختالف معنی
روزگی اختالف 14از نظر طول روده کوچک در سن . ها نسبت به تیمار یک افزایش یافتفراسنجه

که در تیمار سه طول روده کوچک نسبت به سایر به طوري).>05/0P(داري بین تیمارها مشاهده شد معنی
42ه خشک بدن در سن پروتئین و ماداز نظر درصد).>05/0P(داري را نشان دادتیمارها افزایش معنی
به طوري که درصد پروتئین در تیمار سه ).>05/0P(داري بین تیمارها مشاهده گردیدروزگی اختالف معنی

که نتایج این پژوهش نشان داد . نسبت به تیمارهاي یک و دو افزایش و درصد ماده خشک کاهش یافت
پروتئین بدن با افزایش چنین درصدهمو خون، تري گلیسیرید و گلوکز HDLغلظت ده کوچک وطول رو

.هاي گوشتی افزایش یافتپیش آغازین جوجهدر جیرهخام سطح پروتئین 

خصوصیات الشه،جیره پیش آغازین، جوجه گوشتی، عملکرد:يدیکلهاي هواژ

)so.yousefii88@gmail.com: نویسنده مسوول(دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، ،ارشدیکارشناسدانش آموخته -1
علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه ،استادیارو استاد-3و 2

9/6/92: تاریخ پذیرش15/6/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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مقدمه
بـراي پـرورش اولهفتهی طهاجوجههیتغذ

ــزا ــدگاريمشیاف ــدمان،ان ــوراكران ــود خ ، بهب
زمـان کاهشوسیستم ایمنی، خصوصیات الشه

قابـل عرضـه بـه بـازار    وزنبهدنیرستاپرورش
ی آنتازاستفادهمنعلیدلبه.داراي اهمیت است

ي هـا جوجهخوراكدررشدمحركي هاکیوتیب
منظوربهنیآغازشیپرهیجازاستفاده،یگوشت

ــودآور ــنعتدري س ــرغص ــتم ــاهمی گوش تی
هاي انجـام شـده   پژوهش). 19(ابدییمي شتریب

دهند که تغذیه یک جیره پیش آغازین نشان می
هـا  قبل از جیره آغازین براي سرعت رشد جوجه

وزن جوجه هـا در هفتـه   ). 13(باشد ضروري می
دن در هفــت ششــم و هفــتم پــرورش بــا وزن بــ

محـدودیت  ). 11،23(روزگی رابطه خطـی دارد 
در سطح انرژي و اسیدهاي آمینه در جیره پیش 

روز اول دوره پرورش سـبب ایجـاد   4آغازین در 
هـا در کـل   محدودیت و کاهش در رشـد جوجـه  

افـزایش پـروتئین    ).23(شـود  دوره پرورش مـی 
تـاثیر مثبـت و   جیره بـه همـراه کـاهش انـرژي    

ها پس از هچ ملکرد جوجهداري بر رشد و عمعنی
ســبب بهبــود رشــد و افــزایش وزن بــدن دارد و
افزایش سطح پروتئین و ). 20(شود ها میجوجه

جیـره  هـاي آمینـه   همچنین تعادل مطلوب اسید
هـا در هفتـه اول   سبب افزایش وزن بدن جوجـه 

تراکم مواد مغذي بر ). 22(شود دوره پرورش می
طـوري  نرخ ضریب تبدیل غذایی تاثیر داشته، به 

که افزایش تراکم پروتئین سـبب بهبـود ضـریب    
تاثیرپروتئین جیره ). 21(شود تبدیل غذایی می

درصـد الشـه،   اننـد م،مستقیمی بر صفات الشـه 

گوشت سـینه و درصـد ران و بـال    وزن و درصد
که افزایش انرژي جیره در سطوح دارد، در حالی

بت پروتئین خام سـبب افـزایش چربـی الشـه    ثا
سـبب  پروتئین در جیره آغازینش کاه. شودمی

تمـام صـفات الشـه از    دردارایجاد اختالف معنی
جمله گوشت سـینه، ران، درصـد الشـه و حتـی    

هـا گردیـد و افـزودن اسـید آمینـه نیـز       بالوزن 
و آلتور). 12(نتوانست این کاهش را جبران کند

پرورش موفقیت در ، بیان کردند که )1(همکاران 
بـا افـزایش   ارتبـاط مـوثري  گوشـتی  هايجوجه

کاهش درصد چربی درصد الشه، گوشت سینه و
بیــان کردنــد ) 16(و همکــاران روي.داردالشــه 

اي بـا  براي تولید حداکثر گوشـت سـینه، جیـره   
.باشــدســطح پــروتئین بیشــتر مــورد نیــاز مــی 

گزارش کردند که تغذیه ) 7(هوشمند و همکاران 
جیــره بــا ســطوح مختلــف پــروتئین بــر غلظــت 

کلسترول، تـري گلیسـرید،   (هاي خونی فراسنجه
ــوکز ــی) گل ــري معن ــان داداث ــبب داري نش و س

خـون  افزایش غلظـت گلـوکز و تـري گلیسـرید     
کـه  نـد ، بیان کرد)18(سیلوا و همکاران . گردید

کاهش یا افزایش سطح پروتئین جیره غذایی بـه  
د داري بــر تعــدادرصــد، تــاثیر معنــی10مقــدار 

و ائوزینوفیل لنفوسیت، مونوسیت،گلبول سفید، 
تغذیـه  .شـت هاي گوشتی نداپاسخ ایمنی جوجه

روز نسبت دهو هفتجیره پیش آغازین به مدت 
روز سبب افزایش مصرف چهاربه تغذیه به مدت

راچهـ خوراك در دوره آغازین و افزایش وزن در 
تغذیـه جیـره   ). 12،23(شـد  هفته اول پـرورش  

پیش آغازین با افزایش پروتئین متعـادل زمـانی   
روز چهـار موثر و مفید است که به مدت بیش از 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 12

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-284-fa.html


14.............................................................................................................................تاثیر تراکم پروتئین و مدت تغذیه جیره پیش آغازین بر عملکرد، رشد و نمو

ی آنتـ ازاسـتفاده منـع لیدلبه).9(تغذیه شود 
ي هـا جوجهخوراكدررشدمحركي هاکیوتیب

قبـل از  نیآغـاز شیپـ رهیجازاستفاده،یگوشت
مرغصنعتدري سودآورمنظوربهجیره آغازین 

اهـداف ایـن   .ابـد ییمـ ي شـتر یبتیاهمی گوشت
ــژوهش  ــه،   پ ــیات الش ــرد، خصوص ــود عملک بهب

هاي گوشـتی  ترکیبات بدن و پاسخ ایمنی جوجه
با تغذیه سطوح مناسب اسیدهاي آمینه ضروري 

تعیـین  محدود کننده در جیره پـیش آغـازین و   
ســطح تــراکم و اقتصــادي تــرینتــرینمناســب

پروتئین و اسیدهاي آمینه ضروري محدود کننده 
.باشددر جیره پیش آغازین می

هاروشومواد
پژوهش حاضر در مرغداري پژوهشی دانشگاه 

به مدت کشاورزي و منابع طبیعی ساريلومع
این آزمایش در قالب طرح . روز انجام شد42

23و تکرارچهارتیمار و سهکامال تصادفی با 
275تعداد .ام شدانجقطعه جوجه در هر تکرار

طور ه ب308نژاد راس گوشتیقطعه جوجه 
. ندتصادفی بین واحدهاي آزمایشی توزیع شد

23برنامه نوري ی مداومروشنایساعت 48بعد از 
ساعت تاریکی تا پایان یکساعت روشنایی و 

تمامی . مورد استفاده قرار گرفتدوره پرورش 
هاي بر ها در طول دوره آزمایش با جیرهجوجه

مصرف خوراك، .پایه ذرت و سویا تغذیه شدند
افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی به صورت 

42و 21در سنین .گیري شدهفتگی اندازه
را از هر واحد آزمایشی قطعه جوجهروزگی دو 

پس از کشتار به طور تصادفی انتخاب کرده و 

بورس فابرسیوس ووزن نسبی جگر، طحال
هاي تجاري شرکت کیتاز . گیري شداندازه

پارس آزمون براي تعیین کلسترول، گلوکز و تري 
گلیسرید پالسما و از کیت شرکت زیست شیمی 

در . پالسما استفاده شدHDLراي تعیین میزان ب
به طور قطعه جوجهروزگی دو 42و 21سنین 

اب و ـخـشی انتــایـد آزمـر واحـادفی از هـتص
با (سانتریفیوژخوننمونه .گیري شدندخون

و سرم ) دقیقه10و به مدت دور4000سرعت 
خونی هايیري فراسنجهـگدازهـانآنها براي 

جدا ) HDLگلوکز، کلسترول، تري گلیسرید و (
هاي دستگاه براي بررسی رشد اندام.شدند

قطعه روزگی دو 42و 14سنیندرگوارش 
و پس از از هر واحد آزمایشی انتخاب جوجه

و طول شتار وزن نسبی پیش معده و سنگدان ک
42در سن .ندگیري شدروده کوچک اندازه

که از هر واحد آزمایشی قطعه جوجهروزگی دو 
وزن آنها به میانگین وزن واحد آزمایشی نزدیکتر 

انتخاب و پس از کشتار خصوصیات الشه بود 
42سنهمچنین در. مورد بررسی قرار گرفت

از هر واحد آزمایشی قطعه جوجهروزگی دو
با جابجا کردن انتخاب و پس از خفه کردن 

بررسی ترکیبات بدن آنها مورد هاي گردن مهره
جیره شاملتیمارهاي آزمایشی . قرار گرفت

با مقدار ) 1جدول (به عنوان تیمار یک شاهد 
% 10جیره با (و تیمار دو % 84/20پروتئین 

روز پنجکه به مدت %) 92/22پروتئین بیشتر 
پروتئین % 10جیره با (و تیمار سه تغذیه شد

هفتکه به مدت ) 2جدول ()%92/22بیشتر
ها انرژي قابل متابولیسم جیره.روز تغذیه شد
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براي تجزیه و . بودکیلوگرم /کیلوکالري2900
استفاده )SAS)17ها از نرم افزارتحلیل داده

. شد

ها از آزمون یانگینمچنین براي مقایسه هم
استفاده شد05/0داري معنیدانکن در سطح 

)4.(

درصد مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره شاهد در مرحله پیش آغازین- 1جدول 
درصداجزاي جیره                              

22/58ذرت                                             
66/36کنجاله سویا                                                  

84/1دي کلسیم فسفات                                                  
15/1سنگ آهک                                              

29/0نمک                                                                  
125/0مکمل ویتامینی

225/0مکمل معدنی
DL                                                           15/0متیونین

20/1روغن سویا                                                             
100جمع کل                                                                     

ترکیب شیمیایی
2900)                           کیلوکالري بر کیلوگرم(انرژي قابل متابولیسم 

84/20پروتئین خام                                                        
90/0کلسیم                                                                           
45/0فسفر قابل دسترس                                                            

14/0سدیم                                                                      
37/1آرژنین                                                                            
09/1لیزین                                                                             

45/0متیونین                                                               
81/0سیستین                                                              + متیونین

،1Bویتامین K ،mg18ویتامینE،mg2ویتامین D،IU18ویتامینA،IU2000ویتامینIU9000:شاملهر کیلوگرم مکمل ویتامینه-1
mg66 2ویتامینB،mg10 3ویتامینB،mg305ویتامینB،mg96/26ویتامینB،mg19ویتامینB،mg30/012ویتامینB،mg1/0ویتامین

2H،mg50ویتامینC،mg25/3باشدمیآنتی اکسیدان.
mg1/0سلنیوم، mg2/0ید، mg99/0مس، mg10روي،mg11/100آهن، mg50منگنز، mg01/100:هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل-2

.باشدمیکولینmg500کبالت، 
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درصد مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره آزمایشی در تیمار دو و سه-2جدول 
درصداجزاي جیره

83/50ذرت                                             
98/42کنجاله سویا                                               

28/1دي کلسیم فسفات                                                  
14/1سنگ آهک                                                              

25/2روغن سویا                                                                
31/0نمک                                                       

125/0مکمل ویتامینی
225/0مکمل معدنی

DL                                                            08/0متیونین
100جمع کل                                                              

ترکیب شیمیایی
2900)                  کیلوگرمکیلوکالري بر(انرژي قابل متابولیسم 

92/22)                                                  درصد(پروتئین خام 
90/0)                                                         درصد(کلسیم 

45/0)                                          درصد(فسفر قابل دسترس 
15/0)                                                          درصد(سدیم 

54/1)                                                       درصد(آرژنین 
24/1)                                                        درصد(لیزین 

50/0)                                              درصد(متیونین 
89/0)                              درصد(سیستین + متیونین

ویتامین K ،mg18ویتامینE،mg2ویتامین D،IU18ویتامینA،IU2000ویتامینIU9000:هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل-1
1B،mg66 2ویتامینB،mg10 3ویتامینB،mg305ویتامینB،mg96/26ویتامینB،mg19ویتامینB،mg30/012ویتامینB،mg1/0

.باشدمیآنتی اکسیدانC،mg25/3ویتامین2H،mg50ویتامین
سلنیوم،mg2/0ید، mg99/0مس، mg10روي،mg11/100آهن، mg50منگنز، mg01/100:هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل-2

mg1/0 ،کبالتmg500باشدمیکولین.

بحثونتایج
) 5و3،4جداول (ها نشان داد آنالیز داده

خوراك مصرفی، افزایش وزن و از نظرکه 
ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهاي آزمایشی 

). <05/0P(داري مشاهده نشداختالف معنی
بیان کردند که ) 19(صفامهر و همکاران 
هاي گوشتی تغذیه شدهافزایش وزن در جوجه

% 100با سطوح پروتئین در سطح آغازین
NRC 110و %NRCداري ، به طور معنی

هاي گوشتی تغذیه شده با نسبت به جوجه
). >05/0P(، بیشتر بود NRC% 90پروتئین 

چنین آنها بیان کردند ضریب تبدیل غذایی هم
ي ادارهاي گوشتی تغذیه شده با جیرهجوجه

، در مقایسه با NRC% 110و 100پروتئین 
در ، NRC% 90هاي غذایی با پروتئین جیره

داري بهبود کل دوره پرورش به طور معنی
شتدایافت که با نتایج این پژوهش مطابقت ن

که یکی از دالیل این امر محدود بودن دوره 
تغذیه جیره پیش آغازین و افزایش ناچیز 

.باشددر جیره می%) 10(درصد پروتئین خام 
مقدار بهینه اسیدهاي ) 20(اسکالن و نوي 

آمینه گوگرددار و لیزین را در جیره پیش 
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روز اول پس از هچ و هفتآغازین طیور طی 
هاي ضروري و همبستگی بین اسید آمینه

پروتئین خام جیره در هفته اول پرورش را بر 
ها در روز هفتم و کل دوره عملکرد جوجه

نتایج حاصل . پرورش مورد بررسی قرار دادند
نشان داد که افزایش مقدار اسید آمینه ضروري 

بت ثابت پروتئین خام جیره باعث در نس
ها در کل دوره پرورش افزایش عملکرد جوجه

بیکر . ن بیشتر شدنسبت به جیره داراي پروتئی
و ) 5(، هیچکلینگ و همکاران )2(و همکاران 

گزارش نمودند که ) 6(کمپ رهولشیمر و وی
افزایش سطح لیزین در جیره آغازین سبب 

کل دوره بهبود رشد و افزایش وزن جوجه در 
جوجه گوشتی تغذیه شده . دیگردپرورش می

با سطوح باالتر پروتئین نسبت به جوجه تغذیه 
ضریب ) 10(شده با سطح پایین پروتئین 

آنها دهندتبدیل غذایی کمتري را نشان می
بیان کردند که افزایش سطح لیزین و پروتئین 
خام در جیره آغازین در طیور سبب افزایش 

بود ضریب تبدیل غذاییعملکرد، وزن و به

مطابقت این آزمایششود که با نتایج می
مدت تغذیه جیره پیش آغازین چونشتندا

باشد و این در روز میهفتدر پژوهش حاضر 
از جیره فوقهاي حالی است که در پژوهش

روز استفاده شده 21و 14آغازین به مدت 
و 21سندرخون غلظت تري گلیسرید . بود
درخون HDLروزگی و غلظت گلوکز و 42
داري بین روزگی اختالف معنی21سن

تیمارهاي سه و دو با تیمار یک مشاهده شد و 
با نتایج حاصل از ) 6جدول (نتایج آزمایش

با . مطابقت داشت) 7(هوشمند و همکاران 
افزایش سطح پروتئین در جیره پیش آغازین 

که این یافتها افزایش رشد و فعالیت جوجه
امر سبب افزایش غلظت گلوکز خون و از 

تجزیه چربی وها سببطرفی افزایش فعالیت
خون HDLافزایش غلظت تري گلیسرید و 

که سبب بهبود رشد و کاهش تلفات شودمی
در کل دوره پرورش و افزایش درصد پروتئین 

شود که با نتایج روزبورگ و همکارانبدن می
.)15(رد مطابقت دا

)گرم/گرم(هاي گوشتی جوجهضریب تبدیل غذاییتاثیر تیمارهاي آزمایشی بر- 3جدول 

.روز تغذیه شدپنجکه به مدت ) %92/22(پروتئین خام بیشتر % 10جیره داراي : 2تیمار ، پروتئین خام%84/20جیره شاهد حاوي: 1تیمار 
.روز تغذیه شدهفتکه به مدت ) %92/22(پروتئین خام بیشتر % 10ه حاوي جیر: 3تیمار 
SEM :خطاي استاندارد میانگین

دوره پیش آغازین
)روزگی7-1(

دوره رشد
)روزگی21-8(

دوره پایانی 
)روزگی42-22(

)روزگی42-8(

174/192/199/197/1تیمار 
276/197/104/201/2تیمار 
377/191/199/195/1تیمار 
SEM02/007/010/009/0
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)گرم(هاي گوشتی جوجهافزایش وزنتاثیر تیمارهاي آزمایشی بر -4جدول

)گرم(هاي گوشتی جوجهمصرف خوراكتاثیر تیمارهاي آزمایشی بر -5جدول 

گرم میلی(روزگی42و 21هاي خونی در سن برخی فراسنجهمیانگین غلظتتاثیر تیمارهاي آزمایشی بر- 6جدول 
)در دي سی لیتر

وزن نسبی از نظربین تیمارهاي آزمایشی 
جگر، طحال و بورس فابرسیوس اختالف 

تواند به داري مشاهده نشد که این امر میمعنی
دلیل محدود بودن مدت زمان تغذیه جیره پیش 

بعد از سن مشابه هايآغازین و استفاده از جیره
نظر خصوصیات از). 7جدول (باشد هفت روزگی 

داري الشه بین تیمارهاي مختلف اختالف معنی
در آزمایشی با افزایش ).8جدول (مشاهده نشد 

درصد، درصد الشه 25به 21سطوح پروتئین از
داري داشت در گوشت سینه افزایش معنیو

داري که درصد بال و ران تفاوت معنیحالی
) 6(در مطالعه هولشیمر و ویرکمپ .نداشت

افزایش پروتئین جیره سبب افزایش درصد الشه، 
این که با نتایج شدرطوبت الشه و وزن زنده 

علت این تفاوت طول .مطابقت نداشتآزمایش
.بود) روز21(مدت تغذیه جیره آزمایشی 

دوره پیش آغازین 
)روزگی7-1(

دوره رشد 
)روزگی21-8(

دوره پایانی 
)روزگی42-22(

)روزگی42-8(

173/7843/64935/189178/2540تیمار 
250/7907/55074/187581/2425تیمار 
348/7821/66058/190079/2560تیمار 
SEM69/293/1563/5187/65

)روزگی42-8( دوره پایانی 
)روزگی42-22(

دوره رشد 
)روزگی21-8(

دوره پیش آغازین 
)روزگی7-1(

27/5119 14/3829 13/1290 73/138 1تیمار 
27/5149 52/3833 76/1315 50/140 2تیمار 
31/5135 91/3830 40/1304 73/139 3تیمار 

94/90 74/85 28/15 41/1 SEM

HDLتري گلیسریدکلسترولگلوکز

روزگی42روزگی21روزگی42روزگی21روزگی42روزگی21روزگی42روزگی21
1b80/23978/23683/11180/117b03/27b41/17b47/042/0تیمار 
2a20/36412/23976/11650/119a16/42a62/21a76/057/0تیمار 
3a49/29795/23484/12790/115a18/46a08/27a65/049/0تیمار 
SEM15/2066/1764/783/532/348/1068/0074/0
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)درصد(روزگی 42و 21هاي مرتبط با سیستم ایمنی در سن وزن نسبی اندامتاثیر تیمارهاي آزمایشی بر- 7جدول 
جگر طحال بورس فابرسیوس

روزگی42 روزگی21 روزگی42 روزگی21 روزگی42 روزگی21
19/3 15/3 18/0 074/0 17/0 20/0 1تیمار 
93/2 96/2 21/0 073/0 18/0 22/0 2تیمار 
30/3 05/3 23/0 076/0 13/0 16/0 3تیمار 
165/0 245/0 028/0 005/0 03/0 02/0 SEM

)درصد(هاي گوشتی تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر خصوصیات الشه جوجه- 8جدول 
قلب سینه ران

84/0 61/33 60/32 1تیمار 
84/0 68/33 46/32 2تیمار 
87/0 14/34 50/31 3تیمار 
06/0 92/0 83/0 SEM

بین تیمار سه با تیمارهاي 9طبق جدول 
روزگی 14یک و دو از نظر طول روده کوچک در 

طول روده کوچک . دار مشاهده شداختالف معنی
ولی بین ،در تیمار سه افزایش بیشتري یافت

ر وزن نسبی پیش معده و سنگدان تیمارها د
طول روده . داري وجود نداشتاختالف معنی

کوچک در تیمار سه افزایش بیشتري نسبت به 
تیمارهاي یک و دو داشت که با نتایج یونی و 

مطابقت ) 14(پیتر و همکارن و ) 23(همکاران 
بیان کردند که افزایش این محققین. شتدا

ترشح هاي آغازینجیرهدر پروتئین خام 
که این امر افزایش می یابدهاي گوارشی آنزیم

هاجوجهسبب بهبود هضم و جذب  خوراك در 
بیان کردند که ) 18(سیلوا و همکاران . گرددمی

ها در نتیجه محدودیت پروتئین عملکرد جوجه
در جیره پیش آغازین کاهش یافت زیرا محدود 

هچ ها پس از کردن پروتئین در تغذیه جوجه

کاهش رشد و ترشح موکوس سطح روده و باعث
روي و همکاران . می شودجذب کاهش هضم و

گزارش دادند که افزایش تراکم اسیدهاي ) 16(
آمینه در جیره آغازین در طیور سبب رشد و 

هاي گوارشی و عملکرد توسعه بهتر اندام
افزایش سطح .شودمیهاي گوارشیآنزیم

هبود رشد پروتئین در جیره پیش آغازین سبب ب
چنین افزایش سطح هم.گرددروده کوچک می

لیزین در جیره سبب افزایش رشد و توسعه 
.شودسریعتر دستگاه گوارش می

10جدول در ترکیبات بدنمربوط به نتایج 
یک بین تیمار دو و سه با تیمارارائه شده است
پروتئین و بین تیمار سه با از نظر درصد

ماده خشک ز نظر درصداتیمارهاي یک و دو 
از نظر ولی شتداري وجود دابدن اختالف معنی

داري چربی و خاکستر بدن اختالف معنیدرصد
مقدار پروتئین در .مشاهده نشدبین تیمارها 
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تیمار دو و سه افزایش بیشتري نسبت به تیمار 
یک داشت ولی مقدار ماده خشک در تیمار سه 

در جیره افزایش غلظت پروتئین . کاهش یافت
پیش آغازین سبب افزایش مقدار پروتئین و 

شود که با کاهش مقدار ماده خشک در بدن می
کامران و ، )1(آلتور و همکاران نتایج حاصل از 

آنها در گزارشات . مطابقت دارد)8(همکاران 
خود اعالم کردند که تغییرات در تراکم پروتئین 

ها سبب ایجادها در جیره جوجهو اسید آمینه
ن ماده خشک و دار در میزاتغییرات معنی

روزبورگ و همکاران . پروتئین بدن می شود
سطحگزارش دادند که تغییر ) 3(و بارتوو ) 15(

از نظر داري پروتئین جیره طیور اختالف معنی
ها ایجاد پروتئین و ماده خشک بدن جوجهدرصد
) 24(و والیس ) 13(اسکاالننوي و . نکرد

هیچ تغییري در درصد پروتئین گزارش دادند که 
و چربی الشه با تغذیه سطوح مختلف پروتئین و

ضریب ابقاي پروتئین و . چربی مشاهده نگردید
چربی با افزایش مصرف خوراك کاهش یافت که 

.دبا نتایج این پژوهش مطابقت ندار

و طول )درصد(روزگی 42و 14سن هاي گوارشی در تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر وزن نسبی اندام- 9جدول 
)سانتی متر(روده کوچک 

طول روده کوچکچربی محوطه شکمیپیش معدهسنگدان
روزگی42روزگی14روزگی42روزگی14روزگی42روزگی14روزگی42روزگی14

128/455/209/165/084/007/3b87/10525/174تیمار 
267/338/296/068/080/031/3b37/10562/181تیمار 
375/340/203/172/092/070/2a25/11550/170تیمار 
SEM40/015/008/004/010/045/042/319/7

.)>05/0P(باشد حروف نامشابه در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی دار بین تیمارها می

)درصد(هاي گوشتی شی برترکیبات بدن جوجهتاثیر تیمارهاي آزمای-10جدول 
چربیخاکسترپروتئینماده خشک

1a50/32b09/5835/632/43تیمار 
2a50/32a60/6156/666/43تیمار

3b62/30a54/6287/612/43تیمار 
SEM53/107/456/089/1

).>05/0P(باشد ار بین تیمارها میدحروف نامشابه در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی
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نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 
افزایش سطح پروتئین در جیره پیش آغازین 

داري بر صفات عملکردي طیور در تاثیر معنی
سطحافزایش. کل دوره پرورش نداشت

افزایش باعثجیره پیش آغازینپروتئین
خون HDLغلظت تري گلیسرید و گلوکز و 

خصوصیات الشه از جمله درصد گوشت . شد
جیره ران و سینه تحت تاثیر سطح پروتئین 

افزایش سطح .نگرفتقرار پیش آغازین 

درصد وزن پروتئین در جیره پیش آغازین بر 
سیستم ایمنی تاثیر هاي مرتبط بانسبی اندام

راکم پروتئین و افزایش ت. داري نداشتمعنی
اسید آمینه در جیره پیش آغازین سبب 

افزایش سطح . شدافزایش طول روده کوچک
روز اول پرورش سبب هفتپروتئین خام در 

و کاهش ماده خشک پروتئین درصدافزایش 
.شدبدن 
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Effect of Density of Protein and Time of Pre-Starter Feeding on
Performance, Digestive System Development, Body Composition,

Carcass Characteristics and Some Blood Parameters in Broiler Chicks

Soheil Yousefi1, Mansour Rezaei2 and Zarbakht Ansari Pirsaraii3

Abstract
This study was conducted to investigate the effect of different levels of protein

crude and pre-starter period feeding on performance, digestive system development,
some blood parameters, body composition and carcass characteristics of broiler chicks.
In this study, 276 one-day-old Ross 308 male broiler chicks was allocated to three
treatments with 4 replicates and 23 chicks per replicate in a completely randomized
design. Experimental treatments included treatment 1 (20.84 percent protein as basal
diet), treatment 2 10% higher protein content than basal diet (22.92 percent) that was
feeded for 5-day period and treatment 3 10% higher protein content than basal diet
(22.92 percent) that was feeded for 7-day period. In all treatments, metabolizable energy
content was similar (2900 kcal /kg). Results indicated that there was not significant
differences among treatment for performance and carcass characteristics. Also there
were not significant differences among treatments for liver, spleen and burs fabresius
percentage. There were significant differences among treatments for glucose in 21,
triglycerides concentration in 21 and 42 days and HDL concentration in 21 day, as
treatments 2 and 3 had higher values for these traits (p<0.05). There was significant
differences among treatments for small intestine length in 14 day, as small intestine
length had higher value in treatment 3 in comparison to other treatments (p<0.05).
There were significant difference among treatments for body protein and dry matter in
42 day, as treatment 3 had higher protein and lower dry matter percentage (p<0.05).
Results of this investigation showed that small intestine length and blood HDL, TG and
glucose concentration and body protein percent increased via enhencing protein level in
broiler pre-starter diet.
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