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چکیده
شناسـی روده  غذیه زودهنگام زرده تخم مرغ و روغن سویا بـر عملکـرد رشـد و ریخـت    این آزمایش به منظور بررسی اثرات ت
7تفریخ شده در قالب یک طرح کامل تصادفی بـا  308راس قطعه جوجه گوشتی 525جوجه گوشتی انجام شد. براي این منظور

8/0و 4/0زودهنگام) و تغذیه با سـطوح  تیمارها شامل شاهد (بدون تغذیهاستفاده شد. جوجه در هر تکرار 15تکرار و 5تیمار و 
سی) زرده تخم مرغ، روغن سویا و آب بود که بعد از تخلیه از انکوباسیون به صورت اجباري و به کمک دسـتگاه  سی4/0(دو وعده 

هـت تهیـه   روز با جیره یکسان تغذیه شدند. در پایان دوره، از هر تکرار دو پرنـده ج 21ها به مدت خورانده شد. سپس همه جوجه
وزن زنده به صورت هفتگی ثبت گردید. نتایج وشناسی ژژونوم کشتار شد. مصرف خوراكنمونه روده کوچک براي آزمایش ریخت

) به طـوري کـه   >05/0Pها فقط در هفته اول پرورش تحت تاثیر تیمارهایی آزمایشی قرار گرفت (نشان داد که عملکرد رشد جوجه
هـا داشـت.   ه تخم مرغ کمترین مصرف خوراك و ضریب تبـدیل غـذایی را نسـبت بـه سـایر گـروه      گروه دو بار تغذیه شده با زرد

هاي مختلف تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت بـه  ها با شدتشناسی نمونه ژژونوم روده کوچک جوجههاي ریختشاخص
ها و نسبت ارتفـاع  ین ارتفاع، عرض، مساحت ویلیدار بیشترهاي دو بار تغذیه شده با زرده تخم مرغ به طور معنیطوري که جوجه

ها و ضخامت عضـله زیرمخـاط نیـز در ایـن گـروه      ). عمق کریپت>05/0Pویلی به عمق کریپت را نسبت به سایر تیمارها داشت (
باعـث  تواند میا هجوجهعنوان تغذیه زودهنگام زرده تخم مرغ بهکلی نتایج این تحقیق نشان داد دو بار تغذیه طوربیشترین بود. به

.هاي رشد پرزهاي روده و همچنین، بهبود ضریب تبدیل غذایی آنها در هفته اول پرورش شودبهبود شاخص

شناسی روده، جوجه گوشتیتغذیه زود هنگام، عملکرد، ریختهاي کلیدي:واژه

مقدمه
ـ  مین ابا توجه به نقش و اهمیت پرورش طیور گوشتی در ت

کشی به صورت طبیعی ورد نیاز انسان، جوجهپروتئین حیوانی م
ــه جــاي آن    ــوده و ب ــن صــنعت نب ــونی ای ــاز کن جوابگــوي نی

بیشــتر ). 16کشــی مصــنوعی پیشــرفت نمــوده اســت (جوجــه
روز بعد از خروج از تخم، به سـالن  3تا 2ها معموال بین جوجه

هـا بعـد از تخلیـه    رسند. در بهترین شرایط، جوجهمرغداري می
رسـند کـه بـه    داري میساعت بعد به مرغ24تا12هچر بین 

جنسـیت،  چینی، تعیـین علت اعمال برنامه واکسیناسیون، نوك
ها تـا  جوجه). 5یابد (طوالنی بودن مسیر، این مدت افزایش می

هـر کننـد. زمان رسیدن به سالن پرورش، غذایی مصرف نمی
از تفـریخ، بعـد هـا جوجـه بهاولیهدادنخوراكدرتاخیرگونه

کنـد  میایجادتولیدرونددرمدتطوالنیوکوتاهمنفیاثرات
وآبصـورتی کـه  درتجـارتی گوشـتی هـاي ). جوجـه 4،14(

دسـت ازراخـود ژنتیکـی رشـد نکنند، تـوان مصرفخوراك
24دربـدن آنهـا  درصـد وزن 5خواهند داد. به طور میـانگین،  

تـنش، تشـدید صورتدروروددست میازهچازبعدساعت
رسـد نیـز مـی  هـا جوجـه بـدن وزندرصد10بهکاهشاین

هـایی کـه بتواننـد از    جوجـه انـد نشـان داده مطالعات ).10،27(
تغذیه اولیـه بالفاصـله پـس از تفـریخ اسـتفاده نماینـد، رشـد        

تر است که در عملکرد بعدي آنها اثر دستگاه گوارش آنها سریع
پرنـده بـه   ). زمانی که دسترسی به خـوراك در 25مثبت دارد (

تعویق بیافتد، رشد کمتـر دسـتگاه گـوارش و ضـعف عملکـرد      

24-48کـه بـا فاصـله    هـایی کـه  در جوجـه ). 2مشهود است (
انـد طـول   ساعت پس از تفریخ بـه دان دسترسـی پیـدا کـرده    

دهد و انـدازه پرزهـا   پرزهاي روده، کاهش مشخصی نشان می
ي هـا هـا درون جعبـه  تر است. تغذیه زودهنگـام جوجـه  کوچک

کشـی یـا در هچـري بـه منظـور      حمل جوجه از کارخانه جوجه
سرعت بخشیدن به تکامـل روده کوچـک، مـورد توجـه قـرار      

هایی که خـوراك  ). مشخص شده است جوجه20گرفته است (
کنند داراي حجـم دسـتگاه گـوارش بیشـتر و     اولیه مصرف می

بنابراین مصرف خـوراك بـاالتر و در نتیجـه عملکـرد بهتـري      
). همچنـین، نتـایج برخـی مطالعـات بیـانگر بهبـود       13دارند (

هاي گوشتی بویژه در دوره بحرانی اوایـل  وضعیت ایمنی جوجه
بنـابراین،  ).5،22پرورش از طریق تغذیه زودهنگام آنها دارنـد ( 

با توجه به اینکه بهبود کیفیت جوجه تولیـدي یکـی از اهـداف    
تغذیـه  باشد، در این تحقیـق، تـاثیر  کشی میکارخانجات جوجه

عنوان یـک مـاده غـذایی نسـبتا     زودهنگام با زرده تخم مرغ به
کامل و متناسب با نیازهاي جوجه در مقایسـه بـا روغـن سـویا     

عنوان یک ماده غذایی پر انرژي و همچنین آب بر عملکـرد  به
شناسی روده کوچک جوجه گوشتی در سه هفتـه  رشد و ریخت

اول پرورش مورد بررسی قرار گرفت.

هاروشمواد و
هاي یک ماشین هچر همزمان از از آنجایی که همه جوجه

هاي شوند، در این تحقیق براي داشتن جوجهتخم خارج نمی

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هایی از داخل نواخت از نظر زمان خروج از تخم، جوجهیک
ماشین هچر انتخاب شدند که طول دوره انکوباسیون (زمانی 

شود تا ده میکشی قرار داکه تخم مرغ داخل ماشین جوجه
ساعت بود. 477شود) حداکثر زمانی که جوجه از آن خارج می

قطعه جوجه گوشتی تازه تفریخ شده 525این آزمایش از در 
هفته استفاده شد (شرکت 32با سن مادري 308نژاد راس 

قطره طالي نوشهر) که در قالب یک طرح کامل تصادفی به
داراي پنج تکرار که گروه تیماري تقسیم شدند. هر تیمار هفت 

قطعه جوجه تازه تفریخ شده قرار گرفت. 15در هر تکرار 
تیمارهاي آزمایشی شامل:

شاهد (بدون تغذیه زودهنگام))1
).1سی زرده تخم مرغ (زرده سی4/0تغذیه زودهنگام با )2
سـی)  سی4/0سی (دو نوبت سی8/0تغذیه زودهنگام با )3

).2زرده تخم مرغ (زرده 
سـی  سـی 4/0با روغن سویا بـه میـزان   تغذیه زودهنگام)4

).1(سویا 
سـی)  سی4/0سی (دو نوبت سی8/0تغذیه زودهنگام با )5

).2روغن سویا (سویا 
).1سی آب (آب سی4/0تغذیه زودهنگام با )6
4/0سـی (دو نوبـت   سـی 8/0تیمار تغذیه زودهنگـام بـا   )7

).2سی) آب (آب سی
ایش از تخـم  زرده تخم مـرغ مـورد اسـتفاده در ایـن آزمـ     

کشـی،  هاي سالم بد شکل و یا دو زرده موجـود در جوجـه  مرغ
روغن سـویا از نـوع روغـن سـویا خـوراکی و آب بـدون یـون        
استفاده شـد. بـراي خورانـدن تیمارهـاي آزمایشـی از سـرنگ       

هـا  اتوماتیک استفاده شد. مرحله اول تغذیـه زودهنگـام جوجـه   
در داخل سالن ها از ماشین هچر بالفاصله پس از خروج جوجه

کشی به صـورت اجبـاري از   نگهداري جوجه در کارخانه جوجه
سـاعت  6طریق دهان انجام شد. مرحله دوم تغذیه زودهنگـام  

بعد از مرحلـه اول صـورت گرفـت. پـس از اتمـام مرحلـه دوم       
ساعت در کارخانه 5/7ها به مدت تغذیه زودهنگام، همه جوجه

داري شـدند. حمـل   کشی، قبل از حمل به مرغداري نگهجوجه
ساعت به طول انجامید. بایستی بـه  5/1داري ها به مرغجوجه

41هـاي گـروه شـاهد حـداقل     این نکته توجه شود که جوجـه 
گونـه مـاده غـذایی دریافـت     ساعت پس از خروج از تخم، هیچ

کشی شـده  ها در بدو ورود به سالن پرورش وزنجوجهنکردند.
ر اساس ذرت و کنجالـه  هاي یکسان آردي و بو سپس با جیره

روزگــی (جیــره آغــازین) و1-10ســویا متناســب بــراي دوره 
تنظـیم  ). 1روزگی (جیره رشد) تغذیـه شـدند (جـدول    21-11

) و بـا  NRC)12هـاي  هاي آزمایشی بـر اسـاس توصـیه   جیره
خوراك مصرفی و انجام گرفت. UFFDA1افزار استفاده از نرم

عت گرسـنگی بـه   ها در هـر پـن و پـس از دو سـا    وزن جوجه
در .گـرم تعیـین شـد   1صورت گروهی به وسیله ترازو با دقت 

اثـر تیمارهـاي آزمایشـی بـر     روزگی به منظور بررسی21سن 

8شناسی بخش ژژونـوم روده کوچـک، پـس از اعمـال     ریخت
ساعت گرسنگی، دو قطعه پرنده با وزن نزدیـک بـه میـانگین    

متـر  سـانتی 2ي، برداروزن هر پن کشتار شد. طی مرحله نمونه
متــر قبــل از زایــده ســانتی5از قســمت ژژونــوم روده (حــدودا 

ها تا حد امکان از نقاط یکسـانی از  ) برداشته شد. نمونه2میکل
مجراي ژژونوم در هر پرنده برداشته شد. از قسمت میانی بافت 
ژژونوم به آرامی و بدون تماس یـا فشـار فیزیکـی بـه بافـت،      

جدا و با محلول نمکی مـواد و شـیره   ها بوسیله اسکالپلنمونه
گوارشی روي پرزها به آرامی شسته شد. سپس بافت مورد نظر 

24درصد قرار داده شد کـه پـس از   10داخل محلول فرمالین 
درصد جدید تعـویض  10ساعت این محلول با محلول فرمالین 

گیري ارتفاع پرز، ها به منظور تهیه اسالیدها و اندازهشد. نمونه
رز، ضخامت اپیتلیـوم، ضـخامت ماهیچـه زیرمخـاط و     عرض پ

ها به آزمایشگاه بافت شناسی دانشـگاه فردوسـی   عمق کریپت
هاي بافتی سه مرحله سازي نمونهمشهد منتقل شد. براي آماده

سـازي و پارافینـه شـدن انجـام گرفـت. بـراي       آبگیري، شفاف
ت هاي بافتی داخل محلول الکل اتیلیک با درجاآبگیري، نمونه

زدایی از زایالن سازي و الکلصعودي قرار گرفت. جهت شفاف
منظـور عمـل   شـود) اسـتفاده شـد. بـه    (که جایگزین الکل مـی 

ها با پارافین مایع انجام شـد.  سازي نمونهپارافینه کردن، اشباع
هـا، بـا اسـتفاده از دسـتگاه تهیـه      پس از خارج نمـودن نمونـه  

افتی تهیــه شــد. از هــا بلــوك بــهــاي بــافتی، از نمونــهبلــوك
هـایی بـا   هاي پارافینی به وسیلۀ میکروتوم چرخان بـرش بلوك

هاي حاصله داخـل  میکرومتر تهیه شد. برش6الی 5ضخامت 
گراد شناور شدند تـا پـس از صـاف شـدن     درجه سانتی40آب 

هـاي  هاي احتمالی، به راحتی روي الم قرار گیرنـد. الم چروك
ــت    ــرار گرف ــرم ق ــفحه گ ــه روي ص ــه 40-45(مربوط درج

هـاي اضـافی نیـز    گراد) تا ضمن خشک شـدن، پـارافین  سانتی
هـــاي پایـــدار شـــده روي الم، پـــس از ذوب شـــود. بافـــت

گیري با زایالن و آبدهی با درجات نزولی الکل اتیلیک، پارافین
آمیزي آمیزي هماتوکسیلین و ائوزین رنگبه کمک روش رنگ

بـافتی تهیـه شـده،    هاي شدند. به منظور مصونیت بیشتر نمونه
هـاي تهیـه   ها المل چسبانده شد. براي بررسی بافتبرروي آن

شده از میکروسکوپ نوري متصل به دوربین دیجیتال و مجهز 
به سیستم آنالیز تصویر استفاده گردید. بدین ترتیب ارتفاع پـرز  
(از نوك پرز تا محل اتصال کریپت)، عرض پرز، عمق کریپت، 

گیـري  مخاط و مساحت پـرز انـدازه  ضخامت ماهیچه، الیه زیر
هاي مورفولوژي روده مطابق روش ژو شاخصگیريشد. اندازه

هاي حاصـل از تحقیـق در   داده) انجام گرفت.29و همکاران (
تکرار با اسـتفاده  5تیمار و 7قالب یک طرح کامل تصادفی با 

) 2003(1/9نسـخه  SASافزار آمـاري  نرمANOVAاز رویه
ــه و ت ــرار گرفــت ( مــورد تجزی ــاري ق ــل آم ). مقایســه 21حلی

) LSDدار (ها با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنـی میانگین
صورت گرفت.

1- User Friendly Feed Formulation Done Again 2-Meckel's diverticulum
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هاهاي آزمایشی مورد استفاده در مراحل پرورش جوجهاجزا و ترکیب غذایی جیره- 1جدول 
Table1. The ingredients and nutrients composition of the diets fed in stages of chickens rearing

روزگی21تا 11 روزگی10تا 1 اجزاي جیره (درصد)
99/64 09/56 ذرت
64/29 06/37 کنجاله سویا
70/1 70/2 روغن سویا
44/1 34/1 پودر صدف
17/1 55/1 دي کلسیم فسفات
33/0 43/0 کلرید سدیم
50/0 50/0 *نیازکممکمل ویتامین + مواد معدنی 

10/0 23/0 متیونین-دي ال
13/0 10/0 لیزین هیدروکلراید-ال

انرژي و ماده مغذي محاسبه شده
3000 2960 انرژي متابولیسمی (کیلوکلري/کیلوگرم) 

75/18 29/21 پروتئین خام (درصد)
90/0 97/0 کلسیم (درصد)
35/0 43/0 فسفر قابل دسترس (درصد)
15/0 18/0 رصد)سدیم (د
07/1 21/1 لیزین (درصد)
17/1 77/1 آرژنین (درصد)

، پانتوتنـات  B2 :mg2/13ویتـامین B1:55/3،mg، ویتـامین K3 :mg4، ویتـامین  E :mg72، ویتـامین  D3 :IU4000، ویتامین A :IU18000در هر کیلوگرم مکمل: ویتامین 
، g1/0Mn:mg4/198 ،Zn :mg4/169 ،Fe :mg100، کلریـدکولین:  B12 :mg03/0، ویتامینB9:mg2تامین، ویB6 :mg88/5، ویتامینmg4/59، نیاسین: mg6/19کلسیم: 

Cu :mg20 ،I :mg985/1 و ،Se :mg4/0.

نتایج و بحث
) نشان داد که اثر تغذیه زودهنگـام  2نتایج تحقیق (جدول 

در هفتـه اول پـرورش   تنها هابر مصرف خوراك هفتگی جوجه
هـا  ). مقایسـه میـانگین  =02/0pدار بـود ( گی) معنـی روز8-1(

مشـاهده  2نشان داد بیشترین مصرف خوراك در گـروه سـویا   
ســاعته 48رحیمــی و همکــاران در مقایســه گرســنگی  شــد. 
ها پس از خروج از تخم و تغذیه زودهنگام آنهـا بـا ژل و   جوجه

هـا و مـواد   گرانول (حاوي دکستروز، اسیدهاي آمینه، ویتـامین 
). 18ی) نتایج موافقی بـا تحقیـق حاضـر کسـب کردنـد (     معدن

کـه دسترسـی بـه خـوراك     گزارش کردند موسوي و همکاران 
1تنهـا در دوره  عنوان تغذیه زودهنگام پس از خروج از تخم به

هـاي  روزگی موجب افزایش مصـرف خـوراك در جوجـه   21تا 
ــه  ).11گوشــتی ( ــرد ک ــزارش ک ــاکی گ ــی، س ــه از طرف تغذی

ها با آرد ذرت، اثـري بـر خـوراك مصـرفی در     زودهنگام جوجه
مشـاهده  2طور که در جـدول  همان.)22دوره آغازین نداشت (

هـاي گوشـتی   شود، اثر تغذیه زودهنگام بر وزن زنده جوجهمی
دار نبود. این نتیجه موافق با نتـایج  طی سه هفته پرورش معنی

) و مخـالف بـا   18) و رحیمـی و همکـاران (  22تحقیق ساکی (
ضـریب تبـدیل   ) بـود. 11ج تحقیق موسـوي و همکـاران (  نتای

روزگـی تحـت تـاثیر    21) در پایـان  2ها (جـدول  غذایی جوجه
دار بـین  تغذیه زودهنگام قرار نگرفت و همچنین اختالف معنی

تیمارها مشاهده نشد. البته در هفته اول پرورش، ضریب تبدیل 
به گروه دار نسبت ) به طور معنی30/1(2غذایی در گروه زرده 

طـور کـه در   همـان هـا کمتـر بـود.   ) و سایر گروه40/1شاهد (
دار بـین تیمارهـاي   شـود اخـتالف معنـی   مشاهده می3جدول 

) در رابطه با نسبت ارتفاع به عمق کریپت 1آزمایش (بجز زرده
عمـق همـراه بـه پـرز ارتفاعوجود ندارد، در حالی که افزایش

مهاجرتسرعتکاهشبه دلیلکوچکدر رودهکریپتکمتر
هـا  انتروسـیت تخریـب کـاهش پـرز و طـول درهـا انتروسیت

). 15غـذا شـود (  جـذب وهضـم راندمانبهبودتواند باعثمی
مونتاگنی و همکاران بیان کردند که نسـبت ارتفـاع ویلـی بـه     

دهنده ظرفیت گوارشی روده کوچـک اسـت   عمق کریپت نشان
هضم و جـذب  دهنده افزایش در و افزایش در این نسبت نشان

اثر تغذیه زودهنگام بر ضریب تبدیل غذایی صرفا .)9باشد (می
ــه اول پــرورش معنــی   مقایســه ). =03/0pدار بــود (در هفت

) نشـان داد کـه بهتـرین ضـریب تبـدیل      2ها (جدول میانگین
سـی زرده  سـی 8/0هاي تغذیه شده بـا  غذایی مربوط به جوجه
دار نسـبت بـه   نـی که به طـور مع ) بود 2تخم مرغ (تیمار زرده 

در همین راستا، ساکی بیـان کـرد کـه    ها کمتر بود.سایر گروه
ها با آرد ذرت، خوراك مخصـوص دوره  تغذیه زودهنگام جوجه

24استارتر و تیمار شاهد (بدون تغذیه زودهنگام) در مقایسه با 
دار ها اثر معنـی ساعت گرسنگی بر ضریب تبدیل غذایی جوجه

ــرورش ن  ــه اول پ ــه هفت ــت (در س ــایش  22داش ــایج آزم ). نت
حسینی و همکاران نشان داد که گرسنگی و یا قطع خوراك ال

روزانه و افزایش ضریب روز سبب کاهش وزن7تا 1به مدت 
در راسـتاي  ).6تبدیل غذایی در پایان هفته سوم پرورش شـد ( 

بـا توجـه   2توجیه بهبود ضریب تبـدیل غـذایی در گـروه زرده    
ها ولی مصـرف خـوراك کمتـر،    سایر گروهتغییر وزن مشابه با 

توان نتیجه گرفت که راندمان استفاده از خـوراك مصـرفی   می
مشـاهده  3افزایش یافتـه اسـت. همـان طـور کـه در جـدول       

هاي تغذیـه  هاي ژژونوم در جوجهشود ارتفاع و عرض ویلیمی
دار نسـبت بـه سـایر    سی زرده بـه طـور معنـی   سی8/0شده با 

عـرض  وشـده اسـت کـه طـول    . گزارشها بیشتر استگروه
کننـد.  باالتري را فراهم میجذبیظرفیتبیشتر پرزهاي روده

افـزایش تر مـواد غـذایی،  سریععبورازممانعتسبببلندپرز
محتویـات  مغذي و کـاهش رطوبـت  موادجذبوهضممیزان

).7شود (میغذاییضریب تبدیلروده و در نتیجه بهبود
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43................................................. ............................................................................................1396/ تابستان 16پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

هاي گوشتی با تغذیه زودهنگامن خوراك مصرفی (گرم)، افزایش وزن (گرم) و ضریب تبدیل غذایی (گرم بر گرم) جوجهمیانگی- 2جدول 
Table 2. Means of feed intake (g), weight gain (g) and feed conversion ratio (g/g) of early-fed broiler chickens

روزگی21 روزگی14 روزگی8

ضریبتیمار
تبدیل
غذایی

مصرف 
خوراك

وزن
زنده

ضریب 
تبدیل 
غذایی

مصرف 
خوراك

وزن
زنده

ضریب 
تبدیل 
غذایی

مصرف خوراك وزن
زنده

32/1 12/996 44/769 46/1 29/472 07/363 a40/1 ab46/171 19/161 شاهد
33/1 49/942 30/759 45/1 78/443 70/362 a41/1 ab53/166 20/157 1زرده
31/1 16/962 15/747 44/1 94/455 07/356 b30/1 b57/162 39/164 2زرده
32/1 67/973 59/742 45/1 13/455 07/353 a43/1 ab58/170 89/157 1سویا
34/1 06/988 65/751 44/1 15/477 83/368 a46/1 a10/175 69/159 2سویا
33/1 73/1007 38/777 42/1 65/482 49/376 a40/1 ab82/170 32/162 1آب
34/1 58/987 69/763 45/1 78/469 91/363 a46/1 ab46/171 24/156 2آب
05/0 38/0 35/14 05/0 21/0 16/0 04/0 07/4 32/7 SEM

73/0 39/0 66/0 93/0 27/0 36/0 03/0 02/0 49/0 P value

abc05/0دار دارند (هاي داراي حرف متفاوت از لحاظ آماري تفاوت معنی: در هر ستون، میانگینP<(
SEMمیانگین خطاي استاندارد :

شناسی نمونـه ژژونـوم   هاي ریختنتایج مربوط به شاخص
اثـر تیمارهـاي   داد کـه  ) نشان3ها (جدول روده کوچک جوجه

هـا و همچنـین   لـی آزمایشی بر ارتفاع و عـرض و مسـاحت وی  
دار بـود  هـا کـامال معنـی   نسبت ارتفاع ویلی به عمـق کریپـت  

)05/0P< (   ــت ــر عمــق کریپ ــا ب ــر آنه ــی اث و )=181/0P(ول
ــه زیرمخــاط   ــی) =395/0P(ضــخامت الی ــر معن ــود. اث دار نب

دار تیمارهاي آزمایشـی بـر ضـخامت عضـله زیرمخـاط معنـی      
ها نشـان  نمقایسه میانگی.)=078/0P(دار بود نزدیک به معنی
عنـوان تغذیـه   سی زرده تخم مـرغ بـه  سی8/0داد که مصرف 

دار ارتفاع، عـرض  ) باعث افزایش معنی2زودهنگام (تیمار زرده 
و مساحت ویلی و همچنین، عمق کریپـت و ضـخامت عضـله    
زیرمخاط و کاهش نسبت ارتفـاع ویلـی بـه عمـق کریپـت در      

رمخاط نیز ها شد. ضخامت الیه زیژژونوم نسبت به سایر گروه
نتـایجی مشـابه   بیشترین بود. 2در این گروه بعد از گروه سویا 

ــه    ــه تغذی ــزارش شــد ک ــاران گ ــدیان و همک ــق تبعی در تحقی
درصـد  20درصد پودر تخم مـرغ و  15زودهنگام جیره حاوي 

هاي گوشتی سبب افـزایش  ساعت اولیه به جوجه48گلوکز در 
ن، افـزایش  ارتفاع ویلی و کاهش عمق کریپـت و بـه دنبـال آ   

در آزمایشـی  ).24نسبت ارتفاع ویلی بـه عمـق کریپـت شـد (    
دیگر مشخص شد که تزریق مواد مغذي بـه مـایع آمنیوتیـک    

عنوان یکـی  روزگی دوره انکوباسیون به18و 17تخم مرغ در 
هاي تغذیه زودهنگـام سـبب افـزایش انـدازه ویلـی و      از روش

ــک     ــی روده کوچ ــد ول ــوارش ش ــتگاه گ ــم دس ــزایش حج اف
هـایی کـه تغذیـه درون تخـم مرغـی شـدند بـه لحـاظ         وجهج

طـور  اي بـود کـه بـه   هـاي دو روزه عملکردي به ماننـد جوجـه  
ارتفاعکه افزایشاستاینبراعتقاد).26مرسوم تغذیه شدند (

سـطح باعـث افـزایش  کوچـک رودهدرکریپتعمقوویلی
شـود  مغـذي جـذب مـواد  سطحافزایشآندنبالبهوتماس

در رودهکریپـت کمترعمقهمراهبهپرزارتفاعزایش). اف17(
طـول درهـا انتروسیتمهاجرتسرعتکاهشبدلیلکوچک

وهضمراندمانبهبودباعثها،انتروسیتتخریبکاهشپرز و
). همچنین در پرزهـا بـا ارتفـاع بیشـتر،     15شود (غذا میجذب
شـوند افـزایش   هاي گوارشی که از راس پرز ترشـح مـی  آنزیم

یابد که بهبود قابلیت هضم غذا را به دنبـال خواهـد داشـت    یم
در تحقیق حاضر، کمترین عرض ویلی مربوط بـه تیمـار  ).23(

دار با تیمار شاهد و سایر اختالف معنی) که 3بود (جدول 1آب 
ها داشت. از نظر عددي، بیشترین عرض ویلی مربوط بـه  تیمار
اري بـا تیمـار شـاهد    دبود، هرچند اختالف معنـی 2زرده تیمار

باران نیووا بیـان نمـود کـه طـول روده کوچـک در      دیده نشد.
هـایی کـه محـدودیت    هفته اول پس از تفریخ حتی در جوجـه 

یابد امـا بـراي شـروع رشـد پرزهـاي      غذایی دارند، افزایش می
دهـد  نشـان مـی  3جدول ).1باشد (روده، خوردن غذا الزم می

باشـد کـه   هایی میجوجهکه بیشترین مساحت ویلی مربوط به 
به عنوان تغذیه زودهنگام استفاده نمودنـد کـه   2از تیمار زرده 
). =03/0Pدار با تیمار شاهد و سایر تیمارها دارد (اختالف معنی

توانـد ناشـی از   مـی 1بـا تیمـار زرده  2اختالف بین تیمـار زرده 
رسـد اخـتالف   میزان مصرف این ماده غذایی باشد. به نظر می

این طور توجیـه شـود   2و سویا2یه زود هنگام با زردهتیمار تغذ
کــه زرده و ســویا هــر دو داراي اســیدهاي چــرب و در نتیجــه 
انرژي باال هستند عالوه بر آن زرده نسبت به سویا داراي مواد 

باشد. نتایج این تحقیـق بـا   تري میمغذي بیشتر و غذاي کامل
کردنـد  هاي موسوي و همکاران مطابقـت دارد کـه بیـان   یافته

بهترسریعدسترسیوجنینی16ها در روز تزریق کربوهیدرات
شـده  رودهپرزهـاي مسـاحت وطـول افزایشموجبخوراك
هاي مختلف بـر عمـق   اثر تغذیه زودهنگام با تیمار.)11است (

دار نبود. بیشترین عمـق کریپـت   کریپت در روده کوچک معنی
2به گـروه آب  و کمترین عمق مربوط 2مربوط به گروه زرده 

عنـوان کارخانـه تولیـد پـرز در نظـر      توان بهکریپت را می.بود
تر نشان دهنده جایگزینی سریع گرفت. پس یک کریپت عمیق

باشـد.  بافت و در نتیجه نیاز باال براي تولیـد بافـت جدیـد مـی    
هاي تخصـص یافتـه شـامل    کریپت حاوي تعداد زیادي سلول

هاي زاینـده اسـت   سلولهاي گابلت وهاي جذبی، سلولسلول
هـاي پیـر هسـتند.    که مسوول تولید مخاط و جایگزینی سلول

تواند منجـر بـه کـاهش    تر میتر و کریپت عمیقهاي کوتاهپرز
ترشحات دستگاه گـوارش، اسـهال،   جذب مواد مغذي، افزایش 

هـا و کـاهش عملکـرد حیـوان     مقاومت کمتر در برابر بیمـاري 
رفت که تیمارهاي تغذیه شده می). بنابرابن انتظار29شود (می

که عمق کریپـت بیشـتري داشـتند، ضـریب تبـدیل      2با زرده 
میانگین ضخامت عضله زیرمخاط غذایی کمتري داشته باشند.

) 2مـرغ (زرده  هاي دو بار تغذیـه شـده بـا زرده تخـم    در جوجه
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دار بـا سـایر تیمارهـا    بود درحالی که اخـتالف معنـی  بیشترین
در طیورضخامت اپیتلیوم رودهان داده که نداشت. مطالعات نش

میـزان  نتیجـه درمغـذي از روده کوچـک و  موادجذبسرعت
نسـبت  ).8گـوارش نقـش مثبـت دارد (   کل سیسـتم درجذب

و سپس در گـروه  2ارتفاع ویلی به عمق کریپت در گروه سویا 
هـایی کـه از   جوجـه ها بیشتر بـود. نسبت به سایر گروه2زرده 

م استفاده نمودند نسبت طـول ویلـی بـه عمـق     تغذیه زودهنگا
. کریپت بیشتري از تیمار شاهد (بدون تغذیه زودهنگام) داشتند

ها به طور همزمـان  در جوجه2و سویا 2اعمال تیمارهاي زرده 
طول و مساحت ویلی را افزایش داده ولی این نسـبت در مـورد   

تواند عامل اصلی افـزایش  طول بیشتر از مساحت است که می
این نسبت باشد. مونتاگنی و همکاران بیان کردنـد کـه نسـبت    
ارتفاع ویلی به عمق کریپت نشـان دهنـده ظرفیـت گوارشـی     

دهنـده  روده کوچک اسـت و افـزایش در ایـن نسـبت نشـان     

). همچنـین، بیـان شـده    9باشـد ( افزایش در هضم و جذب می
اســت کــه افــزایش نســبت ارتفــاع ویلــی بــه عمــق کریپــت 

هـاي روده و نیـاز کمتـر بـه     ریب کمتـر بافـت  دهنده تخنشان
). 23باشـد ( انرژي و اسیدهاي آمینه جهت جایگزینی بافت می

مند هاي بهرهرسد این نکته در بهبود عملکرد جوجهبه نظر می
م در ادامه پرورش نقش داشته باشد.از تغذیه زودهنگا

طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که دو بار تغذیه به
عنوان تغذیه زودهنگام در رده تخم مرغ و روغن سویا بهز

هاي رشد پرزهاي هاي گوشتی باعث پیشرفت شاخصجوجه
روده باریک در پایان هفته سوم پرورش شد ولی صرفا تیمار 
دوبار تغذیه زرده تخم مرغ توانست ضریب تبدیل غذایی را در 

ار دها به صورت معنیپایان هفته اول نسبت به سایر گروه
بهبود ببخشد.

روزگی21هاي گوشتی در سن ژژونوم روده کوچک جوجهبخش شناسی هاي ریختمیانگین شاخص- 3جدول 
Table 3. Morphological parameters of the jejunum section of small intestine of broiler chickens at d 21

ارتفاع ویلیتیمار
)μm(

عرض ویلی 
)μm(مساحت وی) لیμm2(عمق کریپت

)μm(
ارتفاع ویلی/
عمق کریپت

الیه ضخامت
)μmزیرمخاط (

ضخامت عضله زیرمخاط 
)μm(

b5/1686a23/179c832902ab96/284c89/506/86b9/378شاهد
1b3/1665ab73/148c774237ab70/272c13/637/85c1/335زرده
2a4/2637a23/179a1483147a82/309a56/893/105a7/605زرده
1b3/1795ab30/129c731570b90/235b63/764/75bc2/351سویا
2ab5/2297a74/170b1246044ab39/255a98/863/128c8/298سویا
1b8/2015c68/110c682976ab95/258b72/788/92b3/466آب
2b8/1767ab24/146c831677b33/217ab17/823/86bc5/362آب

SEM2/15324/81073470/3356/077/192/22
P value038/0041/0036/0181/0001/0<395/0078/0

abc05/0دار دارند (هاي داراي حرف متفاوت از لحاظ آماري تفاوت معنی: در هر ستون، میانگینP<(
SEMمیانگین خطاي استاندارد :
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Abstract
This experiment was conducted to investigate the effects of egg yolk and soybean oil as early

feeding to broiler chicks on growth performance and intestinal morphology. A number of 525
chicks (Ross 308) were allocated to 7 treatments with 5 replicates and 15 birds in each replicate
in a completely randomized design. Treatments were: control group (without early feeding), and
feeding of 0.4 and 0.8cc of egg yolk, soybean oil and water as force-feeding after incubation.
All chickens then were fed with the same rations for 21 days. At the end of the study, two birds
of each repilcate were slughtered for jujenum sampling to conduct the mophological trial. Feed
intake and weight gain were recorded weekly. Results showed that growth performance of
chickens was affected by the treatments only in the first week of rearing (p<0.05), where the
chicks were early-fed twice by egg yolk (0.8cc) had the lowest feed intake and feed conversion
ratio. Mophological parameters of jujenum samples were affected by treatments with the
different severity where the chickens fed twice with egg yolk (0.8cc) had the highest heighth,
width and surface of villi as well as villi height to crypts depth than other groups (p<0.05). Sub-
mucusal layer and muscle widths were also higher in chickens fed twice with egg yolk.
Generally, results of the study showed that feeding of chicks twice with egg yolk as a early
feeding can improve growth indices of small intestine villi and also feed conversion ratio during
the first week of rearing period.

Keywords: Broiler chicks, Early feeding, Growth performance, Intestinal morphology
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