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هاي بیوشیمی اثر افزودن پوسته خارجی برنج بر عملکرد، صفات الشه، فراسنجه
هاي گوشتیهاي تیروییدي جوجهخون و هورمون

3و شعبان رحیمی2، محمدامیر کریمی ترشیزي1محمد کاملی

چکیده
تکرار در قالب طرح کامال هردرگوشتیجوجهقطعه12وتکرارگوشتی نربا پنج تیمار، سهقطعه جوجه180این تحقیق با 

به جیره دوره رشد ) درصد60و 45، 30، 15، 0سطوح (غذایی با افزودن پوسته خارجی برنج محدودیت. تصادفی انجام شد
میانگین خوراك مصرفی در کل دوره آزمایش با افزایش سطح پوسته ی،طور خطبهنتایج نشان داد که . اعمال شد)روزگی14-7(

28و 21، 14وزن بدن پرندگان در سنین ی،صورت خطبهبا افزایش سطح پوسته خارجی برنج . خارجی برنج کاهش یافت
میانگین ضریب تبدیل غذایی در کل . داري نداشتتفاوت معنیروزگی 42و 35روزگی کاهش یافت، اما وزن پرندگان در سنین 

ی،طور خطبهطور خطی کاهش یافت، اما در سطوح باالتر درصد به30دوره آزمایش با افزایش سطح پوسته خارجی برنج تا سطح 
میزان . آن نداشتروزگی تاثیري روي درصد الشه و اجزاي 7- 14محدودیت غذایی در سن . تبدیل غذایی افزایش یافتضریب

). >05/0P(درصد پوسته خارجی برنج افزایش یافت 15حاوي در گروه) 4T(تیروکسین و هورمون) 3T(ترییدوتیرونین هورمون
سازي خوراك با رقیق). <05/0P(سطح پروتئین تام، کلسترول و گلوگز سرم خون تحت تاثیر محدودیت غذایی قرار نگرفت 

.شوددرصد در هفته دوم پرورش توصیه می30-15پوسته خارجی برنج به میزان
هاي تیروییديپوسته خارجی برنج، جوجه گوشتی، صفات عملکردي، محدودیت غذایی، هورمون: هاي کلیديواژه

مقدمه
پیشرفت مستمر در علم تغذیه و انتخاب ژنتیکی سبب 

هاي گوشتی هاي جدید جوجهافزایش سرعت رشد در سویه
هاي سال گذشته زمان الزم براي جوجه20در طی . شده است

روز 37روز به 63کیلوگرم از 2براي دستیابی به وزن گوشتی
و این امر با سرعت رشد بیشتر و به ) 18(یافته است کاهش 

طور غیرمستقیم با نرخ باالي سنتز پروتئین نیاز به اکسیژن، 
بازده خوراك، تولید گوشت و درصد سینه بیشتري دارد همراه 

قلبی عروقی براي تامین باشد، که فشار زیادي به سیستممی
محدودیت در ایجاد هرگونه). 2(کند نیاز پرندگان اعمال می

هاي طبیعی یک موجود دریافت مواد غذایی مورد نیاز فعالیت
منظور اعمال محدودیت به. زنده را محدودیت غذایی گویند

رقیق (هاي کیفی هاي متفاوتی، از جمله روشغذایی از روش
و نیز ) محدود کردن غذاي مصرفی روزانه(، کمی )کردن جیره
دهنده کاهشکولیک که استفاده از اسید گلی(ایی روش شیمی

راهاجوجهرشدبتواناگر). 19(استفاده شده است ) ستاشتها
دورهیکباهمراهسپسکاهش وآنهازندگیدوران اولیهدر

معین بهیک سندرکهافزایش داد،صورتیبهرشد جبرانی
آنها نگهدارياحتیاجاتبرسند،بازاربهعرضهقابلهمان وزن
.)16(شود میحاصلبهتريغذاییبازدهویابدکاهش می

محدودیت یک دورهپس ازشدههاي انجامپژوهشطبق
مؤثرتر استفادهوافزایش مصرفباگوشتیهايجوجهغذایی،

جبران جبرانی،رشدپدیدهطیراخودخوراك، کاهش رشداز
نیز بازده خوراكنیاز،نگهداري موردکاهش انرژيباو

دلیل کاهش حالت بهایندرهمچنین).16(یابد افزایش می
چربیمحدودیت، ازاعمالزماندرچربیهايسلولتکثیر

از امکان استفادهنظریهاین.شودمیکاستهنیزالشه
اولیهدورانمغذي درموادکاهش مصرفوغذاییمحدودیت

). 16(سازد مطرح میگوشتیهايجوجهدرراگیزند
، )1(محدودیت در سنین اولیه با تکیه بر رشد جبرانی است 

هاي گوشتی اگرچه مطالعات متعددي، رشد جبرانی را در جوجه
پس از یک دوره محدودیت خوراك یا ماده مغذي نشان 

ها با هم مطابقت ندارند، این اند، اما همه این گزارشداده
وت در شدت دلیل تفاتناقض در نتایج ممکن است به

محدودیت خوراك، مدت محدودیت غذایی، جنس و سویه 
مشخص شده است که اعمال محدودیت خوراك ). 10،3(باشد 

در پالسما 4Tو 3Tهاي باعث تغییر در مقدار هورمون
است شناخته نشدهخوبیبهجبرانیرشدمکانیسم). 9(شود می

هورمونی تغییراتکه نمایندمیسعیمحققیندلیلبه همینو
غلظت کهاستگزارش شده. نمایندبررسیدورهاینرا در

جبرانی رشددر دورههاجوجهخونرشد سرمهورمون
که استهاییجوجهبیشتر ازداريمعنیطوربه) روزگی42(

)9(شوند میتغذیهآزادطوربه
پوسته خارجی برنج که در مراحل فراوري دانه برنج 

گیرد درصد وزن شلتوك برنج را در بر می20شود حاصل می
برخالف ). 11(باشد که داراي چربی پایین و فیبر زیاد می

گزارش بسیاري از محققین که پوسته خارجی برنج را فاقد 
هاي گیرياندازه) 7،19،22(دانستند هرگونه ماده مغذي می

نویسندگان در آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس نشان داده 
کیلوکالري در 3162ست که پوسته خارجی برنج حاوي ا

درصد 7/2درصد ماده خشک، 92کیلوگرم انرژي خام، 
درصد 34درصد چربی و  4درصد خاکستر، 16پروتئین خام، 

دانشجوي دکتري و استاد، دانشگاه تربیت مدرس-3و 1
)karimitm@modares.ac.ir: ولونویسنده مس(استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، -2

19/11/93: تاریخ پذیرش23/9/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
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راهاجوجهرشدبتواناگر). 19(استفاده شده است ) ستاشتها
دورهیکباهمراهسپسکاهش وآنهازندگیدوران اولیهدر

معین بهیک سندرکهافزایش داد،صورتیبهرشد جبرانی
آنها نگهدارياحتیاجاتبرسند،بازاربهعرضهقابلهمان وزن
.)16(شود میحاصلبهتريغذاییبازدهویابدکاهش می

محدودیت یک دورهپس ازشدههاي انجامپژوهشطبق
مؤثرتر استفادهوافزایش مصرفباگوشتیهايجوجهغذایی،

جبران جبرانی،رشدپدیدهطیراخودخوراك، کاهش رشداز
نیز بازده خوراكنیاز،نگهداري موردکاهش انرژيباو

دلیل کاهش حالت بهایندرهمچنین).16(یابد افزایش می
چربیمحدودیت، ازاعمالزماندرچربیهايسلولتکثیر

از امکان استفادهنظریهاین.شودمیکاستهنیزالشه
اولیهدورانمغذي درموادکاهش مصرفوغذاییمحدودیت

). 16(سازد مطرح میگوشتیهايجوجهدرراگیزند
، )1(محدودیت در سنین اولیه با تکیه بر رشد جبرانی است 

هاي گوشتی اگرچه مطالعات متعددي، رشد جبرانی را در جوجه
پس از یک دوره محدودیت خوراك یا ماده مغذي نشان 

ها با هم مطابقت ندارند، این اند، اما همه این گزارشداده
وت در شدت دلیل تفاتناقض در نتایج ممکن است به

محدودیت خوراك، مدت محدودیت غذایی، جنس و سویه 
مشخص شده است که اعمال محدودیت خوراك ). 10،3(باشد 

در پالسما 4Tو 3Tهاي باعث تغییر در مقدار هورمون
است شناخته نشدهخوبیبهجبرانیرشدمکانیسم). 9(شود می

هورمونی تغییراتکه نمایندمیسعیمحققیندلیلبه همینو
غلظت کهاستگزارش شده. نمایندبررسیدورهاینرا در

جبرانی رشددر دورههاجوجهخونرشد سرمهورمون
که استهاییجوجهبیشتر ازداريمعنیطوربه) روزگی42(

)9(شوند میتغذیهآزادطوربه
پوسته خارجی برنج که در مراحل فراوري دانه برنج 

گیرد درصد وزن شلتوك برنج را در بر می20شود حاصل می
برخالف ). 11(باشد که داراي چربی پایین و فیبر زیاد می

گزارش بسیاري از محققین که پوسته خارجی برنج را فاقد 
هاي گیرياندازه) 7،19،22(دانستند هرگونه ماده مغذي می

نویسندگان در آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس نشان داده 
کیلوکالري در 3162ست که پوسته خارجی برنج حاوي ا

درصد 7/2درصد ماده خشک، 92کیلوگرم انرژي خام، 
درصد 34درصد چربی و  4درصد خاکستر، 16پروتئین خام، 

دانشجوي دکتري و استاد، دانشگاه تربیت مدرس-3و 1
)karimitm@modares.ac.ir: ولونویسنده مس(استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، -2

19/11/93: تاریخ پذیرش23/9/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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میلیون که ساالنه نزدیک به سهاز آنجایی. باشدفیبر خام می
بررسی تاثیر ) 4(شود تن شلتوك برنج در ایران تولید می

ازهدف. باشدهاي گوشتی حائز اهمیت میآن روي جوجه
سازي جیره از طریقتأثیر رقیقبررسیتحقیقاینانجام

هايجوجهپوسته خارجی برنج بر عملکرد، رشد و صفات الشه 
.ه استبودگوشتی

هامواد و روش
روزه گوشتی یکقطعه جوجه180از تعداد آزمایشایندر

تیمار و 5این تحقیق با . شداستفاده308راس نرسویه تجاري
هر تکرار در درجوجه گوشتی نر،قطعه جوجه12وتکرار3

ترکیب جیره در جدول . تصادفی انجام شدقالب طرح کامالً
.نشان داده شده است) 1(

هاي گوشتیهاي آزمایشی مورد استفاده در تغذیه جوجهترکیب جیره- 1جدول 
Table 1. Composition of experimental diets fed to broiler chickens

)درصد(سطوح افزودن پوسته خارجی برنج 
015304560هاي آزمایشیگروه

36-1542-835-114-7)روز(دوره سنی 
(%)ترکیب جیره 

6/530/6085/5089/4192/3294/230/608/61دانه ذرت
8/395/3444/2928/2407/1987/135/345/32%)44(سویاکنجاله

001530456000پوسته خارجی برنج
18/276/149/123/1968/0704/076/117/2روغن سویا

7/149/126/1043/1819/0596/049/138/1فسفاتکلسیمدي
3/105/189/0735/0577/042/005/102/1کربنات کلسیم

35/034/0289/0238/0187/0136/034/034/0نمک طعام
25/025/025/025/025/025/025/025/0*ویتامینیمکمل 

25/025/025/025/025/025/025/025/0**مکمل معدنی
22/01/0085/007/0055/004/01/00لیزین-ال

33/024/0204/0168/0132/0096/024/017/0متیونین-الدي
kcal/kg(28892941267724182157189629413000(انرژي قابل متابولیسم 

52/2254/2057/1858/1657/1456/1254/2069/19)درصد(خام پروتئین
66/055/047/039/030/022/055/048/0)درصد(متیونین 
02/188/075/064/048/035/088/081/0)درصد(سیستین + متیونین
37/115/198/081/063/046/015/103/1)درصد(لیزین 

89/082/070/058/045/033/082/080/0)درصد(ترئونین 
05/187/074/062/049/037/087/079/0)درصد(کلسیم 

50/043/038/032/026/021/043/039/0) درصد(فسفرقابل دسترس  
18/017/015/012/009/007/017/015/0)درصد(سدیم 
105841094096068275693655971094010141)ریال در کیلوگرم(قیمت 

B2 :IU، ویتامین B1 :IU1/775،  ویتامین K3 :IU2، ویتامین E :IU18، ویتامین D3 :IU2000، ویتامین A :IU9000کنندة حاوي ویتامین در هر کیلوگرم جیره تامین: *
IU500: ، کولین کلرایدIU0/1، ویتامین B12 :IU0/015، ویتامینB9 :IU1،  ویتامین B6 :IU2/94، ویتامینB5 :IU29/7، ویتامین B3 :IU9/8، ویتامین 0/65

.گرم سلنیوممیلی0/2گرم ید و میلی72/0مس، گرم میلی10گرم روي، میلی84/7گرم آهن، میلی50گرم منگنز، میلی92/2کنندة هرکیلوگرم جیره تامین: **

ازبعد. شداعمالروزگی7-14سن درغذاییمحدودیت
ره شاهدــجیاز طریقهاجوجهغذاییمحدودیتدورهاتمام
آبایش دسترسی آزاد بهـدوره آزمکلدروشدندهــتغذی

از 7- 14روزگی از جیره آغازین و در سن 0- 7از سن . داشتند
صورت بهغذاییمحدودیت. هاي آزمایشی استفاده شدجیره
و 45، 30، 15، 0سازي دان آماده با رقیقازاستفادهباکیفی

پس از پایان دوره . درصد پوسته خارجی برنج اعمال شد60
روزگی با جیره رشد 35محدودیت غذایی تمام پرندگان تا سن 

درصد. روزگی با جیره پایانی تغذیه شدند35-42سن و از
کردنرقیقتأثیرها تحتوویتامینمواد معدنیمخلوطپیش
روزه42دورهکلدرهاجوجه. قرار نگرفتغذاییجیره

دستیدانخوريوآبخوريدارايکه)پن(روي بسترآزمایش
ساعت 23نوردهی سالن به شکل . شدندبود نگهداري

درصد و دماي 555ساعت تاریکی و رطوبت 1و روشنایی 
در طول . اعمال شد308سالن طبق استاندارد سویه راس 

دن و ـوراك مصرفی، وزن بــخ(آزمایش صفات عملکردي 
در . گیري شدندصورت هفتگی اندازههب) یـضریب تبدیل غذای

در هر تکرار برايپرنده3از ) روزگی42(پایان دوره آزمایش 

هاي تیروییدي و فراسنجههاي گیري مقدار هورموناندازه
گیري رندگان در صبح خونـسرنگ از ورید بالی پخونی از راه

درآمد . گیري شدانجام شد و سپس کشتار و صفات الشه اندازه
حاصل از فروش گوشت جوجه گوشتی، هزینه مصرف خوراك 
و سود حاصل از تفاوت درآمد تولید گوشت و هزینه 

با توجه به سطوح . هاي اقتصادي بررسی گردیدصخوراکشاخ
هاي هر متفاوت پوسته خارجی برنج قیمت تمام شده جیره

ضرب میزان از مجموع حاصل. گروه آزمایشی متفاوت بود
خوراك مصرفی هر هفته در قیمت تمام شده جیره آن هفته، 

درآمد حاصل . هزینه خوراك مصرفی کل هر پرنده بدست آمد
ضرب وزن گوشت تولیدي هر پرنده از حاصلاز فروش گوشت

قیمت پایه هر کیلوگرم مرغ (در قیمت گوشت محاسبه شد 
سود خالص از کسر درآمد حاصل از ). تومان بود3900زنده 

. فروش گوشت از هزینه کل خوراك مصرفی بدست آمد
هاي و روند تبعیت پاسخ) SAS)9.1.2افزار ها توسط نرمهداد

ده از سطوح کمی تیمار با استفاده از عبارت گیري شاندازه
contrast مربوط به رویهGLM 8(آنالیز شدند.(
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نتایج و بحث
خوراك مصرفی

هاي آزمایشی روي میانگین خوراك مصرفی تاثیر گروه
بر خالف . نشان داده شده است2ها در جدول روزانه خروس

مصرفی روزانه میانگین خوراك ) 5(نتایج کامیاب و همکاران 
تحت تاثیر ) دومهفته(در طول دوره اعمال محدودیت غذایی 
اما پس از ). P<05/0(سطوح پوسته خارجی برنج قرار نگرفت 

پایان دوره اعمال محدودیت غذایی، از هفته سوم تا پایان 
میانگین مصرف خوراك یطور خطبهدوره آزمایش و همچنین 

پوسته خارجی برنج در کل دوره آزمایش با افزایش سطح 
در تحقیقات دیگر نیز کاهش ). P>01/0(کاهش یافت 

مصرف خوراك در هفته پس از محدودیت غذایی گزارش شد 
14- 21علت کاهش مصرف خوراك در ). 24،22،12،1(

وزن سببروزگی ممکن است کاهش احتیاجات نگهداري به

هاي هاي تحت محدودیت در مقایسه با جوجهکمتر جوجه
).7(هد باشد گروه شا

افزایش وزن روزانه بدن
هاي آزمایشی بر روي میانگین افزایش وزن تاثیر گروه
پرندگانی . نشان داده شده است3ها در جدول روزانه خروس

درصد پوسته خارجی برنج رقیق شده بود، 15ها باکه جیره آن
گیري روزانه بیشتري را نسبت در دوره محدودیت غذایی وزن

ها گیري روزانه در دیگر گروهه شاهد داشتند اما وزنبه گرو
رنج در این دوره طور خطی با افزایش سطح پوسته خارجی ببه

گیري تفاوت میانگین وزن). P>01/0(بسیار کاهش یافت 
7- 42(و در کل دوره آزمایش 6، 5، 4، 3هاي روزانه در هفته

گرفته پرندگانی که تحت محدودیت غذایی قرار ) روزگی
. دلیل بروز رشد جبرانی با گروه شاهد بسیار کمتر بودبه،بودند

و ) 7(نتایج این تحقیق با مشاهدات کامیاب و همکاران 
.مطابقت دارد)5(حسن آبادي و همکاران 

)گرم به ازاي هر پرنده در روز(هاي گوشتی هاي آزمایشی بر میانگین خوراك مصرفی روزانه جوجهتاثیر گروه- 2جدول 
Table 2. Effect of experimental treatments on average daily feed intake of broiler chickens (g/d)

8-3642-2942-2235-1528-821-14)روز(دوره سنی 
)درصد(سطح پوسته خارجی برنج 

03/53a8/90a150a208b268a154
150/59b8/89b141b196c262b150
303/53c9/81d129c189d249d140
453/53c4/81d130d152a270e137
607/57c4/81c132c188d249c141

SEM48/088/07/18/38/12/1
Pمقدار تابعیت
>0001/0>0001/0>0001/0>0001/0>45/00001/0خطی

>0001/0>0001/0>0001/0>0001/0>51/00001/0درجه دوم
).P>05/0(باشند دار میها با حروف متفاوت در هر ستون داراي اختالف معنیمیانگین

ضریب تبدیل غذایی
غـذایی  هاي آزمایشی بر میانگین ضریب تبدیل تاثیر گروه

. نشان داده شده است4هاي گوشتی نر در جدول روزانه جوجه
ضـریب تبـدیل غـذایی در    یصورت خطبهدهد نتایج نشان می

با افـزایش سـطح پوسـته    ) اعمال محدودیت غذایی(هفته دوم 
اما پـس از پایـان اعمـال    . خارجی برنج به شدت افزایش یافت

یی بهبـود  سوم ضریب تبـدیل غـذا  محدودیت غذایی، در هفته
کاهش برنجطور خطییافت و با افزایش سطح پوسته خارجی به

میانگین ضریب تبدیل غـذایی در کـل دوره   ).P>01/0(یافت 
تـا  یطور خطـ بهآزمایش با افزایش سطح پوسته خارجی برنج 

طـور  بـه درصد کاهش یافت، امـا در سـطوح بـاالتر    30سطح 
ضـریب  یافـت و بهتـرین   ضریب تبدیل غذایی افـزایش یخط

درصـد پوسـته   30کـه بـا   -تبدیل غذایی مربوط به گروه سوم
کامیـاب و همکـاران   . دیده شد-خارجی برنج رقیق شده بودند

گزارش نمودند که با افزایش رقت جیـره، ضـریب تبـدیل    ) 7(
یابـد و پـس از   غذایی در دوره محدودیت غذایی افـزایش مـی  

تحـت  هـاي  اعمال دوره محدودیت غذایی ضریب تبدیل گروه
محدودیت نسبت بـه شـاهد بهتـر بـود و علـت آن را کـاهش       

هـاي  وزن کمتـر بـدن در جوجـه   سـبب احتیاجات نگهداري به
. تحت محدودیت غذایی در مقایسه با گروه شاهد بیان نمودنـد 

ــان و همکــاران   ــه اوزک ــن در حــالی اســت ک ــاوت ) 14(ای تف
داري را در ضـریب تبـدیل غـذایی در دوران محـدودیت     معنی
روزگـی  8-42روزگـی و همچنـین   8-14ی در سـنین  غذای

.مشاهده نکردند
)گرم به ازاي هر پرنده در روز(هاي گوشتیهاي آزمایشی بر میانگین افزایش وزن روزانه جوجهتاثیر گروه-3جدول 

Table 3. Effect of experimental treatments on average daily body weight gain of broiler chickens (g/d)
8-3642-2942-2235-1528-821-14)روز(دوره سنی 

)درصد(سطح پوسته خارجی برنج 
0b9/34a6/57c3/83112d108a4/79

15a1/37e3/50a3/88109e104b1/78
30c1/23c9/53b2/87111c117b4/78
45d8/18d4/53d9/76109a121c0/76
60f7/12b5/56e9/73109c111d8/72

SEM9/152/009/149/02/148/0
Pمقدار تابعیت
>0001/0>09/00001/0>03/00001/0>0001/0خطی

>0001/0>66/00001/0>0001/0>0001/0>0001/0درجه دوم
).P>05/0(باشند دار میداراي اختالف معنیها با حروف متفاوت در هر ستون میانگین
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وزن بدن 
هاي آزمایشی بر میانگین وزن بدن هفتگی تاثیر گروه

نتایج نشان . نشان داده شده است5ها در جدول خروس
داري در اختالف معنیدهد که محدودیت غذایی سبب بروز می

روزگی شد، بدین ترتیب که 28و 21، 14وزن بدن در سنین 
وزن بدن یصورت خطبهبا افزایش سطح پوسته خارجی برنج،

روزگی کاهش یافت 28و 21، 14پرندگان در سنین 
)01/0<P( روزگی به 42و 35، اما وزن پرندگان در سنین

و ) P<05/0(نداشت داري دلیل بروز رشد جبرانی تفاوت معنی
شاید با افزایش طول دوره پرورش رشد جبرانی بیشتري قابل 

و حسن آبادي و ) 6(حسن آبادي و نصیري مقدم . مشاهده بود

هاي سازي خوراك جوجهنشان دادند که رقیق) 5(همکاران 
4-11درصد پوسته خارجی برنج در سنین 50گوشتی با 

شد و جبران این روزگی 11روزگی سبب کاهش وزن بدن در 
روزگی این گروه 56و 49روزگی رخ داد و در 42وزن در 

کامیاب و . وزن بدن بیشتري را نسبت به گروه شاهد داشتند
سازي جیره کاهش وزن بدن نیز با افزایش رقیق) 7(همکاران 

بیشتري را مشاهده کردند و رشد جبرانی پس از اعمال 
کردند و بیان نمودند ها مشاهدهمحدودیت غذایی در این گروه

هایی که تحت محدودیت شدیدتر بودند دیرتر به وزن که گروه
.گروه شاهد رسیدند

هاي گوشتیهاي آزمایشی بر میانگین ضریب تبدیل غذایی روزانه جوجهتاثیر گروه- 4جدول 
Table 4. Effect of experimental treatments on average daily feed conversion ratio of broiler chickens (g/d)

8-3642-2942-2235-1528-821-14)روز(دوره سنی 
)درصد(سطح پوسته خارجی برنج 

0h52/1b75/1a80/1a85/1b46/2c84/1
15d59/1a78/1c61/1b78/1a49/2c85/1
30c30/2c51/1d51/1c69/1d11/2d82/1
45b83/2c52/1b69/1d39/1c22/2b93/1
60a38/4d44/1a78/1c71/1c24/2a31/2

SEM21/002/002/003/003/004/0
Pمقدار تابعیت
>0001/0>0001/0>34/00001/0>0001/0>0001/0خطی

>0001/0>0001/0>0001/0>0001/0>0001/0>0001/0درجه دوم
).P>05/0(باشند دار میها با حروف متفاوت در هر ستون داراي اختالف معنیمیانگین

بیان کردند که افزایش مطلق مصرف ) 25(زوبیر و لیسون 
خوراك در دوره پس از محدودیت غذایی عامل رشد جبرانی 
نیست بلکه مصرف بیشتر خوراك نسبت به وزن بدن و عادت 
پیدا کردن بدن به هضم خوراك زیاد در دوره پس از 

رسد عواملی باشند که باعث رشد جبرانی محدودیت به نظر می
بیان نمودند که کند شدن ) 7(کامیاب و همکاران . گردندمی

کاهش سرعت سببهاي گوشتی بهسرعت رشد اولیه جوجه
هاي متابولیکی و در نتیجه کاهش نیاز به اکسیژن واکنش

. شودسبب کاهش عوارض متابولیکی ناشی از رشد سریع می
یابد، توسعه اسکلتی و رشد اگرچه رشد اولیه کاهش می

بنابراین از . یابدی چون قلب، شش و کلیه ادامه میاعضای
لحاظ فیزیولوژیکی طیور توانایی بیشتري براي تحمل استرس 

.ناشی از رشد سریع را خواهند داشت
هاي الشهویژگی

هاي الشه پرندگان در هاي آزمایشی بر ویژگیتاثیر گروه
ن نتایج نشا. نشان داده شده است6روزگی در جدول 42سن 
داري بین درصد وزنی گونه اختالف معنیدهد که هیچمی

علت این امر را ) 16(الشه وجود نداشت، رامشی و همکاران 
هاي تحت تر از خوراك در جوجهبه دلیل استفاده بهینه

درصد . محدودیت غذایی در دوره رشد جبرانی گزارش کردند
نیز وزنی کبد، چربی حفره بطنی، سنگدان، روده، سینه و ران

حسن ). <05/0P(تحت تاثیر محدودیت غذایی قرار نگرفتند 
گزارش کردند که محدودیت غذایی در ) 5(آبادي و همکاران 

روزگی با استفاده از پوسته خارجی برنج ضمن 4-11سنین
حصول رشد جبرانی، چربی الشه و چربی حفره شکمی را 

ینکون و اوردانتا ر) 19(اما رضایی و همکاران . دهدکاهش می

بیان نمودند که محدودیت غذایی در سنین ) 20(و لیسون 
و براي هروزگی سبب کاهش چربی حفره بطنی نشد8- 14

درصد وزنی . باشدکاهش چربی نیاز به محدودیت بیشتري می
هاي آزمایشی قرار طحال و بورس نیز تحت تاثیر گروه

لیل تح) 14(این در حالی است که اوزکان و همکاران .نگرفتند
هاي لنفاوي طحال و بورس را گزارش نمودند و دلیل آن اندام

درصد سینه و . را پاسخ پرنده در برابر استرس گزارش کردند
.)<05/0P(ران نیز تحت تاثیر محدودیت غذایی قرار نگرفتند 

بیان ) 20(این در حالی است که اوردانتا رینکون و لیسون 
شود صد سینه مینمودند که محدودیت غذایی سبب کاهش در

و این کاهش وزن به دلیل کاهش اسید آمینه دریافتی همراه 
جیره ) 15(پرنده و همکاران . باشدبا کاهش انرژي خوراك می

40، 30، 20هاي صفر، هاي گوشتی را با نسبتغذایی جوجه
درصد رقیق نمودند و بیان نمودند که با رقیق کردن جیره 

نکرد، همچنین کاهش درصد سینه، الشه و ران تغییري 
هایی که داري در درصد چربی حفره بطنی جوجهمعنی
رقت را مصرف کردند مشاهده کردند % 40تا 30هاي با جیره

ی کاهش یافت اما تفاوتی طور جزیهو درصد الشه و سینه نیز ب
.در درصد ران مشاهده نکردند

یديهاي تیروئهورمون
یدي خون هاي تیروئهورمونهاي آزمایشی بر تاثیر گروه

. نشان داده شده است7روزگی در جدول 42ها در خروس
پوسته درصد15حاوي در گروه4Tو 3Tمیزان هورمون 

هاي ها بود، اما در دیگر گروهخارجی برنج بیشتر از دیگر گروه
هورموندارباعث کاهش معنیغذاییآزمایشی محدودیت

این در حالی . شد) 4T(هورمونتیروکسین و ) 3T(ترییدوتیرونین 
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بیان نمودند که ) 13(است که مک کورتی و همکاران 
هورموندارکاهش معنیباعثمحدودیت غذایی

اینسطحمجددپساز تغذیهاماشد،) 3T(ترییدوتیرونین 
) 9(التریو و همکاران . شاهد بازگشتگروهمیزانبههورمون

در4Tو 3Tهايهورموننیز گزارش نمودند که غلظت
غذایی قرار گرفته بودند محدودیتتحتهایی کهجوجه

هاي یدي هورمونهاي تیروئهورمون. یافتداريمعنیکاهش

یدي هاي تیروئهستند، و میزان هورموناصلی متابولیسم بدن
. هاي گوشتی داردهمبستگی زیادي با رشد و عملکرد جوجه

رود و  در صورت ار میبه شم3Tذخیره اي براي 4Tهمچنین 
نتایج این  تحقیق در مطابقت ).23(شود تبدیل می3Tنیاز به 

ی نشان داد که محدودیت غذای) 9،13،23(با مطالعات دیگر 
در خون 3Tید و غلظت اثرات منفی بر فعالیت غده تیروئ

.داشت و سبب کاهش غلظت این هورمون شد

)گرم(هاي گوشتی هاي آزمایشی بر میانگین وزن بدن جوجهتاثیر گروه- 5جدول 
Table 5. Effect of experimental treatments on average body weight of broiler chickens (g)

1421283542)روز(سن 
)درصد(سطح پوسته خارجی برنج 

0a444a845142922223000
15a460ab810142822022952
30b365abc741133721262870
45b337bc710128120552805
60b307c701127220462840

SEM1518304150
Pمقدار تابعیت
001/004/011/022/0>0001/0خطی

76/048/094/094/068/0درجه دوم
).P>05/0(باشند دار میستون داراي اختالف معنیها با حروف متفاوت در هر میانگین

روزگی42هاي گوشتی در سن جوجه) درصد(هاي الشه هاي آزمایشی بر ویژگیتاثیر گروه-6جدول 
Table 6. Effect of experimental treatments on carcass characteristics of broiler chickens on 42 d (%)

رانسینهرودهسنگدانچربی حفره بطنیبورس فابرسیوسطحالکبدالشههاي آزمایشیگروه
035/7185/11/024/018/151/141/553/2519/20

1532/7233/214/021/097/057/109/580/2604/20
3056/7205/212/017/020/144/194/556/2522/20
4513/7102/209/017/054/128/164/489/2616/19
6019/7120/213/017/014/154/187/403/2646/19

SEM26/006/0007/001/007/004/013/037/020/0
Pمقدارتابعیت
41/024/065/009/031/043/005/069/012/0خطی

12/069/094/039/06/029/024/060/085/0درجه دوم
).P>05/0(باشند دار میها با حروف متفاوت در هر ستون داراي اختالف معنیمیانگین

روزگی42هاي خونی جوجه گوشتی نر در هاي تیروییدي و فراسنجههاي آزمایشی بر هورمونتاثیر گروه-7جدول 
Table 7. Effect of experimental treatments on thyroid hormones and blood factors of broiler chickens

)درصد(سطح پوسته خارجی برنج 
T3 (ng/ml)T4 (ng/ml)

تري گلیسرید
)mg/dl(

کلسترول
)mg/dl(

کلپروتئین 
)g/dl(

گلوگز
)mg/dl(

0c60/3b89/40b14218053/4173
15a28/4a03/50a15820443/4203
30e91/2d42/40a15018966/4192
45d06/3e33/40a14919652/4178
60b66/3c71/40a15219334/4187

SEM09/05/013/198/304/048/3
Pمقدار تابعیت
002/051/022/087/0>0001/0>0001/0خطی

061/033/006/009/0>0001/0>0001/0درجه دوم
).P>05/0(باشند دار میها با حروف متفاوت در هر ستون داراي اختالف معنیمیانگین
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هاي خونیفراسنجه
هـاي خـونی در   هـاي آزمایشـی روي فراسـنجه   تاثیر گروه

دهـد  اگرچه تحقیقات نشان می. نشان داده شده است7جدول 
که استرس حاصل از محدودیت غذایی سبب بروز تغییـرات در  

، اما نتایج مطالعه حاضر نشـان داد  )23(شود بیوشیمی خون می
که سطح پروتئین تام پالسما، کلسترول و گلوگز سرم خون در 

ــذ   ــدودیت غ ــاثیر مح ــت ت ــان دوره تح ــت پای ــرار نگرف ایی ق
)05/0>P (هـاي  گلیسرید سرم خون در گروهو تنها سطح تري

). P>05/0(تحت محدودیت غذایی بیشتر از گروه شـاهد بـود   
گزارش کردند که سـطح گلـوگز خـون    ) 21(یامان و همکاران 

. تواند ثابـت بمانـد  تحت تاثیر مکانیسم هموستاتیک گلوکز می
محـدودیت غـذایی   گـزارش کردنـد کـه   ) 23(ژان و همکاران 

که در مطالعه در حالی.شودگلیسرید سرم میسبب کاهش تري
ســطح ) 21(حاضـر در مطابقــت بــا نتــایج یامــان و همکــاران  

تري گلیسرید خون در نتیجـه تقابـل لیپـوژنزیس و لیپـولیز در     

سـطح کلسـترول نیـز تحـت     . محدودیت غذایی افزایش یافت
مشـاهدات یامـان و   تاثیر محدودیت غذایی قرار نگرفت که بـا 

.مطابقت دارد) 21(همکاران 
مقایسه سود اقتصادي

مقایسه قیمت خوراك مصرفی و سود حاصل از فروش 
نتایج . نشان داده شده است8گوشت جوجه گوشتی در جدول 

ی،طور خطبهنشان داده است که هزینه کل خوراك مصرفی 
، )P>01/0(با افزایش سطح پوسته خارجی برنج کاهش یافت 

هاي آزمایشی در سود داري در بین گروهاما تفاوت معنی
حاصل از فروش یک کیلوگرم گوشت مرغ مشاهده نشد 

)05/0>P .( بنابراین استفاده از پوسته خارجی برنج سبب
ه،کاهش هزینه خوراك مصرفی و در نتیجه هزینه تولید شد

که تاثیري در سود حاصل از فروش گوشت مرغ در حالی
.اشتند

)ریال(مقایسه هزینه خوراك مصرفی و سود حاصل از فروش گوشت مرغ زنده - 8جدول 
Table 8. Effect of experimental treatments on feeding cost and profit of selling live birds (Rilas)

سود حاصل از فروش یک کیلوگرم گوشتهزینه کل خوراك)درصد(پوسته خارجی برنج سطح 
0a57612029

15b56032065
30d52462130
45e51172122
60c52812103

SEM3619
Pمقدار تابعیت 

37/0>0001/0خطی
49/0>0001/0درجه دوم

).P>05/0(باشند دار میحروف متفاوت در هر ستون داراي اختالف معنیها با میانگین

دهد که محدودیت بطور کلی نتایج این آزمایش نشان می
روزگی تاثیري در درصد الشه و اجزاي 7- 14غذایی در سن 

اینکه دلیل بهروزگی42رشد جبرانی نیز در سن آن نداشت و
وجود هاي آزمایشیدر وزن بدنبین گروهيدارتفاوت معنی

سازي رقیقدست آمدهه طبق نتایج ب. حاصل شد،نداشت
درصد در 15-30خوراك با پوسته خارجی برنج به میزان

.شودهفته دوم پرورش توصیه می
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Effect of Supplementing Rice Hull on Performance, Carcass Characteristics, Blood
Biochemistry and Thyroid Hormones of Male Broiler Chickens

Mohammad Kamely1, Mohammad Amir Karimi Torshizi2 and Shaban Rahimi3

Abstract
This study was performed by five treatments and three replicates using 180 Ross male

broilers (12 birds in each pen) in a completely randomized design. Feed restriction was applied
by supplementing the rice hull levels (0, 15, 30, 45 and 60 percent). To grower feed (7 to 14
days of age). Average feed intake had a linear decrease with increasing in rice hull levels. Body
weight was decreased linearly in 14, 21 and 28 days of age, but due to compensatory growth
there were not any significant differences in body weight on 35 and 42 days. Average of feed
conversion ratio decreased by increasing in rice hull levels up to 30 percent but in higher levels
feed conversion ratio increased linearly. Feed restriction during 7-14 days of age has any
significant differences in carcass percentage and its parts. Concentration of plasma
triiodothryronine (T3) and thyroxine (T4) increased in 15% rice hull groups (P<0.05). Blood
total protein, cholesterol and glucose were not affected by feed restriction (P>0.05). Feed
dilution by rice hull up to 15-30 percentages in the second week of broiler production is
recommended.
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