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4و علیرضا جعفري صیادي3، منصور رضایی2، محمد کاظمی فرد1کیومرث ملکی
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20/10/96تاریخ پذیرش: 10/8/96تاریخ دریافت:

یدهچک
هاي گوشتی سویه در جوجهآسیت القایی توسط لووتیروکسینکمی و کیفی خوراك براثر محدودیتبررسی این آزمایش براي 

قالب یک طرح کامأل تصادفی با پنج تیمار، سه ک روزه در یقطعه جوجه گوشتی 180تعداد.به اجرا درآمد308تجاري راس 
به)تیمارشاهد 2،)تیمار شاهد1شامل: هاي آزمایشیروزگی پرورش یافتند. تیمار42قطعه جوجه در هر تکرار تا سن 12تکرار و 

در سویهغذاییدرصد احتیاجات نود با جیره )4، روزگی14تا 7در روزساعت خوراک8)تیمار محدودیت 3،لووتیروکسینمراه ه
در تمامی القاء آسیت منظوربه. روزگی11-14در سن سویهدرصد احتیاجات غذایینود و پنجبا جیره )5روزگی11-14سن 

که . نتایج نشان داد استفاده شدهورمون لووتیروکسین گرم در کیلوگرم جیره میلی6/1،آزمایش25از روزتیمارها بجز تیمار شاهد 
را دریافت کرده بودند خوراكاز ساعت 8محدودیت لووتیروکسین و مراه هبهتیمارشاهدهایی کهبدن پرندهدر پایان دوره وزن

نود درصد ه وساعت8محدودیت هايتیماردر ضریب تبدیل غذاییهمچنین . )>05/0P(بودتیمار شاهد کمتر ازداريمعنیطور هب
احتیاجات باعث افزایش درصد95تا سطح . محدودیت غذایی)>05/0P(بودتیمارشاهدداري بیشتر از طور معنیهباحتیاجات

باعث کاهش وزن چربی محوطه شکمی نسبت به تیمار شاهد شد کمی و کیفی خوراكهمچنین محدودیت دار درصد سینه ومعنی
)05/0(P<.ي هامحدودیت غذایی بسیار شدیدتري نسبت به محدودیتهساعت8طور کلی نتایج نشان داد که محدودیت به

.تیمارهاي دیگر بودازکمتردر پرندگان این تیمار باشد و رشد جبرانی درصد احتیاجات غذایی می95و90غذایی 

ي غذایی کمی و کیفیهالووتیروکسین، محدودیتعملکرد،ي گوشتی، هاجوجهآسیت، ي کلیدي:هاواژه

مقدمه
منظور دستیابی به حداکثر بازده اصالح نژاد طیور به

هایی با رشد سریع شده که اقتصادي سبب انتخاب جوجه
).13(باشدافزایش مداوم وزن زنده میانتخابنتیجه این 
سال گذشته 40در %60طول دوره را به میزان ،سرعت رشد

ندگان سبب ر. افزایش سرعت رشد پ)11(کاهش داده است
، عارضه 1هاي متابولیکی مانند آسیتافزایش شروع ناهنجاري

و همچنین افزایش 3اسکلتیهاي، ناهنجاري2مرگ ناگهانی
یک آسیت طور کلی سندرم ). به28(شود ذخیره چربی می

زادي واختالل چندعاملی است که تحت عوامل درون
گیرد.سندرم آسیت یک اختالل متابولیکی زادي قرار میبرون

، اي درآن نقش دارنداست که عوامل مدیریتی و عوامل تغذیه
ش در ارتفاع باال، افزایش از عوامل مدیریتیمانند پرورکه 

میزان نور، وضع سالمتی و عفونی بودن گله، تنش سرما، 
کیفیت هواي آشیانه، هاي ضعیف تهویه، دماي محیط،سیستم

و، کیفیت بستر، ژنتیک و سن گله مادرهانوع سوخت سالن
شود که میاي توان نام برد. عوامل تغذیهمیرا جنسیت جوجه

هایی با افزایش سدیم جیره، جیرهبه آن اشاره کرد شامل: 
انرژي باال(پلت)، تعادل و کیفیت منبع پروتئین، کمبود ویتامین 

Eاصطالح آسیت به وضعیتی توان نام برد.و سلنیوم را می
طبیعی مایعات ي اصلی آن تجمع غیرشود که نشانهاشاره می

ها متغیر بوده و گلهباشد این عارضه در در حفرات بدن می
درصد است که 15تا 12تلفات ناشی از آن در حدود 

رسد و درصد تلفات نیز می25هاي پیشرفته تا درحالت
ترین عامل غیرعفونی در خسارت وارده به این صنعت در مهم

باشد ها میاي از پدیدهباشد. آسیت مجموعهسراسر جهان می

دنبال فقدان اکسیژن مورد نیاز براي متابولیسم اتفاق بهکه
هاي گوشتی امروزي سرعت رشد باالي جوجه).12(افتدمی

که ناشی از سرعت متابولیسم باالي این پرندگان است، تقاضا 
براي اکسیژن را افزایش داده که منجر به کمبود اکسیژن 

نی شده، گزیبه دنیال رشد سریع در پرندگان به.)35(شودمی
سرعت متابولیسم بدن و همچنین مقدار خوراك مصرفی در 

اکسیژن نیاز بهن افزایش آواحد زمان افزایش یافته که نتیجه 
در این پرندگان است. متأسفانه افزایش توده عضالنی

هاي حمایت (به ویژه عضله سینه) متناسب با افزایش بافت
نیاز موردها جهت تأمین اکسیژن کننده مانند قلب و شش

ده قلب را تحریک کرده این برونبنابر.)10(همراه نبوده است
ي هاي ششی و در دیوارهو باعث افزایش فشار در سرخرگ

افزایش حجم بطن راست که افزایششود، میبطن راست 
شودمیو هیپوکسی اتفاق شده ده قلب کاهش برونباعث 

هنگام افت اکسیژن محیط، سیستم مبادله گازي براي .)36(
سلولی سممتابولیاکسیژن سخت شده و موجب افزایش 

شود که نتیجه آن هایپوکسی سلولی است. بدن براي می
جلوگیري از هایپوکسی سلولی، قلب را مجبور به افزایش 

افزایش نیاز به .)34(نمایدده و افزایش جریان خون میبرون
شود که ها میاعث افزایش پمپاژ خون از قلب به ریهاکسیژن ب
ي آن باعث افزایش فشار خون سرخرگی و بسته در نتیجه

شود که به دنبال آن برگشت خون ها مینشدن کامل دریچه
شود که هاي اصلی و افزایش فشار میبه داخل سیاهرگ

هاي کبد و بزرگ شدن آنهانهایتاً باعث آسیب دیدن سلول
ها و تجمع آن در داخل حفرات خروج پالسما از رگ.شودمی

ي هاي خونی و افزایش ویسکوزیتهبدن باعث افزایش سلول

1-Ascite 2- Sudden Death Syndrome 3- Skeletal Disorders

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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جریان یافتن شود که در نتیجه نیاز به فشار باال برايخون می
.)31(شودشود که باعث تشدید عارضه میها میدر مویرگ

که براي کاهش هایی استی از روشمحدودیت غذایی یک
گیرد. میهاي گوشتی مورد استفاده قرار شیوع آسیت در جوجه

این روش در زمان حیاتی چرخه زندگی پرنده، یعنی وقتی که 
هاي بیماريهاي گوشتی حساسیت زیادي نسبت به جوجه

باعث متابولیکی ناشی از تقاضاي باال به اکسیژن دارند 
بنابراین . )16شود (پرنده میرشد جلوگیري از پتانسیل 

هاي کمی و کیفی منظور بررسی محدودیتآزمایشی به
خوراك در جلوگیري از سندرم آسیت القایی توسط 

لووتیروکسین اجرا شد.

هامواد و روش
محدودیت کمی و کیفی خوراك بر منظور بررسی اثربه

هاي هاي خونی جوجهعملکرد، خصوصیات الشه و فراسنجه
گوشتی، پژوهشی در سالن تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي 

گوشتی نر قطعه جوجه180و منابع طبیعی ساري با تعداد 
)هاپن(در واحدهاي آزمایشی308سویه تجاري راس

ها داراي حداقل ن وزن جوجهنحوي توزیع شدند که میانگیبه
طرح این آزمایش در قالب .بودگرم) 40±3/0(اختالف وزنی

قطعه جوجه 12(تکرار 3تیمار و 5باکامالً تصادفی
جیره 3پرندگان در طول دوره پرورش . انجام شد) درهرتکرار

. دریافت کردند)2014(308را بر اساس راهنماي راس 
(بدون محدودیت غذایی)،تیمار شاهد-1: تیمارها شامل

تیمارمحدودیت- 3همراه لووتیروکسین،تیمار شاهد به-2
درصد 95تیمار -4، بعد از ظهر6صبح تا 10غذایی از 

درصد احتیاجات 90تیمار- 5، احتیاجات توصیه شده سویه
هاي ساز هورمونپیشبراي القاي آسیت از سویه. توصیه شده 
آزمایشی 25از روز وکسین لووتیرتجاري نام تیروئیدي با

استفاده شد. لووتیروکسین با افزایش سرعت متابولیسم بدن
هر قرص لووتیروکسین در پرنده القا کند.تواند میآسیت را 

(تیروکسین) گرم هورمون تیروئیدي میلی1/0انسانی حاوي 
گرم در کیلوگرم جیره میلی6/1و به هر پرنده بود 

.)17(لووتیروکسین اختصاص داده شد 
آزمایشی مورد استفاده بر اساس جداول استاندارد جیره

نویسیافزار جیرهو با استفاده از نرم308-راهنماي راس
UFFDA)تنظیم شدند. اعمال تیمارهاي غذایی ) 1جدول

بود. 14الی 7ها از روز براي تمامی گروه
اسبه خوراك مصرفی هر واحدآزمایشی، میزان محمنظوربه

توزین و از مقدار داده شده کسر ،خوراك باقیمانده در هر دوره
شد و با تقسیم بر تعداد جوجه آن واحد آزمایشی خوراك 

ازاي هر مصرفی (بر اساس روز و وزن تلفات تصحیح شد) به
جوجه بدست آمد. ضریب تبدیل خوراك از تقسیم خوراك 

.هاي هر تکرار به افزایش وزن محاسبه شدمصرفی جوجه
ساعت حفظ 23میزان روشنایی از ابتداي دوره تا انتهاي دوره 

شد.
روزگی) از هر واحد آزمایشی دو 42آزمایش (دورهدرپایان

کشی و ساعت گرسنگی، وزن8قطعه جوجه انتخاب و بعد از 
پس از کشتار و انجام عملیات پرکَنی و جدا. شدندکشتار

خالی نمودن محتویات شکم شامل کردن سر، پاها، پوست و
سینه، ران، قلب، جگر، طحال، بورس فابریسیس و چربی 

پس .ناحیه شکمی بر اساس درصد وزن الشه محاسبه شدند
از کشتار قلب آنها بعد از مشاهده وضعیت ناحیه پریکاردیوم 

صورت دقیق جدا شدند سپساز دهلیز بههاو بطنبرداشته شد
بطن راست از بطن چپ از ناحیه سپتوم جدا و بعد از 

گرم 001/0ها با دقت وزن آن، آن با آب معمولیيشستشو
. نسبت شدمحاسبه 2TV/1(RV(شد و پس از آنگیري اندازه

تواند شاخص خوبی وزن بطن راست به وزن کل بطن می
براي تشخیص بروز سندروم افزایش فشارخون ریوي باشد. 

عنوان شاخص بروز باشد به%25نسبت بطن بیشتر از اگر این 
نظر گرفته سندروم افزایش فشار خون ریوي و آسیت در

).23(شودمی
پرنده انتخاب شد و پس از 2روزگی از هر پن 42در سن 

بخش 3هاي خونی در گیري از سیاهرگ بال چپ، نمونهخون
ر بیوشیمی، هماتولوژي و هورمون شناسی مورد آزمایش قرا

کل و گلوکز، آلبومین، پروتئین:گرفتند که در بخش بیوشیمی
5LDHو همچنین 3AST،4ALTهاي کبدي از قبیلآنزیم

هاي ژاپن و کیت- 911توسط دستگاه اتوآناالیزر هیتاچی
در 73Tو 64Tهاي شرکت پارس آزمون انجام شد. هورمون

StateFelxبخش هورمون و به وسیله دستگاه االیزاریدر 
شرکت 4Tو 3Tهاي کیتوAver Hestشرکت2400

) و 8WBCهاي سفید (شمارش گلبول.پیشتاز طب انجام شد
) توسط الم نئوبار و در زیر 9RBCهاي قرمز (گلبول

ي لولهمیزان هماتوکریت توسط.میکروسکوپ انجام شد
مویینه هماتوکریت و دستگاه میکروهماتوکریت شرکت پارس 

.گیري شددقیقه اندازه5به مدت 3000با نیرويآزماي 
GLMرویههاي حاصل از آزمایش با استفاده از داده
) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه SAS)29افزارنرم

درسطح اي دانکنمیانگین تیمارها از طریق آزمون چند دامنه
صورت مدل آماري طرح بهانجام گرفت. درصد95دارمعنی

:زیر بود
Yij = µ + Ti + eij

:Yijر هر مشاهدهمقدا
µ :میانگین مشاهدات

iT :اثر تیمار
ije :خطاي آزمایشی

1- Right periventricular                                     2- Total periventricular 3- Aspartat Amino Teransferase
4- Alanin Amino Transferase 5- Lactat DeHydrogenase                                     6- Thyroxin
7- Triiodothyronine 8- White Blood Cell 9- Red blood cell
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) روزگی0-10درصد مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره ي آزمایشی در دوره ي آغازین (- 1جدول 
Table 1. Ingredient and composition (%) of experimental diet in finisher period (25-42 d)

شاهداقالم خوراکی(در صد)                                                                                                      
)روزگی0- 10(

درصد احتیاجات95
)روزگی7- 10(

درصد احتیاجات90
)روزگی7- 10(

57/5080/5873/55ذرت
64/3558/3155/29%44کنجاله سویا 
00/500/500/5گلوتن ذرت
-03/404/0روغن سویا

22/118/112/1کربنات کلسیم
79/168/159/1دي کلسیم فسفات

34/034/035/0نمک
25/025/025/0*یمکمل ویتامین

25/025/025/0*معدنیمواد مکمل 
32/028/027/0متیونین-دي ال 

46/048/047/0لیزین هیدروکلرید–ال 
13/012/012/0ترئونین-ال 
00/53/5-ماسه

100100100جمع کل
ترکیب شیمیایی%

در انرژي قابل متابولیسم (کیلوکالري
300028502700کیلوگرم)

2385/217/20خامینئروتپ
96/091/086/0کلسیم
48/045/043/0قابل دسترسفسفر
16/016/016/0سدیم
44/136/129/1لیزین

56/002/197/0سیستین+ متیونین
97/092/087/0ترئونین

تعادل کاتیون آنیونی جیره (میلی اکی 
228213202واالن بر کیلوگرم جیره)

واحد بین المللی 3D ،121واحد بین المللی ویتامینA،2300واحد بین المللی ویتامین 11000کیلوگرم مکمل ویتامینی و معدنی به ازاي هر کیلوگرم جیره مواد مغذي زیر را تامین کرد: هر *
گرم پیرودوکسین، میلی4بیوتین، -Dگرم میلی75/0گرم اسید فولیک، میلی75/0و 12Bم ویتامینگرمیلی2B ،02/0گرم ویتامین میلی1B  ،40گرم ویتامینمیلیK3 ،4ویتامینگرممیلیE،2ویتامین

15/0گرم  ید و میلی2/0گرم ید، میلی5/0گرم مس، میلی8گرم روي، میلی60گرم  آهن، میلی80گرم منگنز، میلی100گرم اتوکسی کوئین، میلی125/0گرم کولین کلراید، میلی840
گرم سلنیوم.میلی

) روزگی11-24درصد مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره ي آزمایشی در دوره ي رشد (-2- 1جدول 
Table1-2. Ingredient and composition (%) of experimental diets in grower period (25-42 d)

شاهداقالم خوراکی(درصد)
)روزگی11- 24(

درصد احتیاجات95
)روزگی11- 14(

درصد احتیاجات90
)روزگی11- 14(

37/5103/6226/64ذرت
78/3587/2759/25%44کنجاله سویا 
00/500/500/5گلوتن ذرت
-85/395/0روغن سویا

12/109/104/1کربنات کلسیم
54/149/141/1دي کلسیم فسفات

34/034/035/0نمک
25/025/025/0*مکمل ویتامین
25/025/025/0*مکمل معدنی

22/023/021/0متیونین-ال يد
25/041/025/0لیزین هیدروکلرید–ال 
03/009/003/0ترئونین-ال 

36/1--ماسه
100100100جمع کل

ترکیب شیمیایی%
انرژي قابل متابولیسم (کیلوکالري در 

310029452790کیلوگرم)
5/2142/2035/19خامپروتئین
87/082/078/0کلسیم

43/041/039/0فسفرقابل دسترس
16/016/016/0سدیم
29/122/116/1لیزین

51/094/089/0سیستین+متیونین
88/083/0792/0ترئونین

تعادل کاتیون آنیونی جیره (میلی اکی 
218206198واالن بر کیلوگرم جیره)

گرم میلیK3 ،4ویتامینگرممیلیE،2واحد بین المللی ویتامین3D ،121واحد بین المللی ویتامینA،2300واحد بین المللی ویتامین 11000و معدنی به ازاي هر کیلوگرم جیره مواد مغذي زیر را تامین کرد: مکمل ویتامینی *
100گرم اتوکسی کوئین، میلی125/0گرم کولین کلراید، میلی840گرم پیرودوکسین، میلی4بیوتین، - Dگرم میلی75/0گرم اسید فولیک، یمیل75/0و 12Bگرم ویتامینمیلی2B ،02/0گرم ویتامین میلی1B  ،40ویتامین

گرم سلنیوم.میلی15/0گرم  ید و میلی2/0گرم ید، میلی5/0گرم مس، میلی8گرم روي، میلی60گرم  آهن، میلی80گرم منگنز، میلی
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) روزگی25-42درصد مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره ي آزمایشی در دوره ي پایانی (-3- 1دول ج
Table 1.3. Ingredient and composition (%) of experimental diet in finisher period (25-42 d)

جیره پایانیاقالم خوراکی(درصد)
12/57ذرت

79/27%44کنجاله سویا 
00/5گلوتن ذرت
00/6روغن سویا

06/1کربنات کلسیم
47/1دي کلسیم فسفات

35/0نمک
25/0*یمکمل ویتامین

25/0*معدنیموادمکمل
25/0متیونین-ال يد

38/0لیزین هیدروکلرید–ال 
08/0ترئونین-ال 

100جمع کل
ترکیب شیمیایی%

3200قابل متابولیسم (کیلوکالري در کیلوگرم)انرژي 
5/19خامپروتئین
81/0کلسیم

45/0فسفرقابل دسترس
16/0سدیم
19/1لیزین

48/0متیونین+سیستین
81/0ترئونین

191تعادل کاتیون آنیونی جیره (میلی اکی واالن بر کیلوگرم جیره)
واحد 3D ،121المللی ویتامینواحد بینA،2300المللی ویتامین واحد بین11000مکمل ویتامینی و معدنی به ازاي هر کیلوگرم جیره مواد مغذي زیر را تامین کرد: 

-Dگرم میلی75/0گرم اسید فولیک، میلی75/0و12Bگرم ویتامینمیلی2B ،02/0گرم ویتامین میلی1B،40گرم ویتامینمیلیK3 ،4ویتامینگرممیلیE،2المللی ویتامینبین
گرم مس، میلی8گرم روي، میلی60گرمآهن، میلی80گرم منگنز، میلی100گرم اتوکسی کوئین، میلی125/0گرم کولین کلراید، میلی840گرم پیرودوکسین، میلی4بیوتین، 

گرم سلنیوم.میلی15/0گرمید و میلی2/0گرم ید، میلی5/0

نتایج و بحث
2در جدول یمصرفخوراكتأثیر تیمارهاي آزمایشی بر

مصرف خوراك دهد که نتایج نشان مینشان داده شده است. 
بجز در هفته دوم پروش تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار 

با نگاهی به این جدول کامال روشن است که اعمال . نگرفت
همراه مصرف لووتیروکسینبهساعت محدودیت غذایی8

روزگی 14الی 7در باعث کاهش مصرف خوراك(تیمار دورم) 
درصد احتیاجات 95و 90ده است حال آنکه تیمارهایی که ش

افزایش نسبت به تیمار شاهد سویه را دریافت کرده بودند 
طور ، اینروزگی داشتند14- 7بیشتري در مصرف خوراك 

ساعت محدودیت 8زمانی که پرنده با ،توان فرض نمودمی
.نداردزمان کافی براي برداشت خوراك را شود میمواجه 
قسمت در میلیون 45گران گزارش کردند که مصرف پژوهش

سبب افزایش خوراك آزمایشی به بعد21از روز لووتیروکسین
دلیل این . آنها)27(هاي رشد و پایانی شدمصرفی در دوره

افزایش مصرف خوراك پس از مصرف لووتیروکسین را 
هاي هورمونگونه بیان کردند که لوتیروکسین پیش ساز این

هاي تیروئیدي در بدن سبب ت و افزایش هورمونتیروئیدي اس
افزایش سوخت و ساز و به دنبال آن سبب افزایش مصرف 

در شود.کننده لووتیروکسین میخوراك در تیمارهاي دریافت
95و 90، 85پژوهشی گزارش شد که محدودیت غذایی 

ها نسبت به تیمار شاهد اي جوجهدرصد احتیاجات تغذیه
موجب کاهش خوراك مصرفی در طول داري طور معنیبه

. )33(پرورش شد که با نتایج این آزمایش مغایرت داشتدوره

گران گزارش کردند که محدودیت غذایی در آزمایشی پژوهش
روزگی) 14تا7درصد احتیاجات تغذیه در هفته دوم (60

در شود که باعث کاهش مصرف خوراك در طول دوره می
سن پرنده در آغاز ).3(باشدمیبا نتایج این آزمایش موافقت 

اعمال محدودیت غذایی اثر مهمی روي رشد جبرانی دارد و 
روزگی مصرف 7و 5و3اعمال محدودیت غذایی در روزهاي 

نتایج . )24(دهدداري کاهش میطور معنیخوراك را به
تأثیر تیمارهاي آزمایشی را بر افزایش وزن نشان 3جدول

در هفته دوم یعنی دهدمینتایج این جدول نشاندهد. می
زمانی که محدودیت غذایی براي یک دوره هفت روزه اعمال 
شد، افزایش وزن تحت تاثیر تیماري قرار نگرفت اما در هفته 

دوره مصرفروزگی یعنی دقیقا در 28تا 21سوم یعنی از 
افزایش وزن روزگی)21شروع از -روزه7لووتیروکسین (

در تیمار دوم تحت تاثیر تیمار قرار گرفت.
ساعت محرومیت 8(شاهد+لووتیروکسین) و تیمار سوم یعنی 

از غذا کمترین افزایش وزن حاصل شد و این وضعیت در 
هاي بعد نیز به همین روند ادامه یافت، اما با این تفاوت هفته

هایی که با که در طی زمان یعنی از هفته سوم به بعد پرنده
بودند افزایش وزن کمتري ساعته غذا مواجه شده8ت محدودی

برخی از محققان گزارش نسبت به تیمارهاي دیگر داشتند. 
محدودیت غذایی شدید نباشد امکان رشد کردند که اگر اعمال 

و 4که بخوبی در تیمارهاي )20(جبرانی وجود خواهد داشت 
گزارش شده است که زمان شروع، قابل مشاهده است.5

ممکن است که توانایی شدت و مدت دوره محدودیت غذایی
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ي محدودیت بعداز دورهی راجبرانرشد پرندگان براي 
ت که ها نشان داده اسپژوهش. )28(تحت تأثیر قرار دهد

هنگام اعمال محدودیت خوراکی، شدت محدودیت، مدت 
محدودیت، مدت زمان اجازه دادن براي تغذیه مجدد، خوراك 
مصرفی در طول دوره تغذیه مجدد، جنس و خصوصیات نژادي 

.)32(باشند پرندگان در وقوع پدیده رشد جبرانی موثر می
خوراك پژوهشگران گزارش کردند که اعمال محدودیت کمی 

14تا 7از سن کیلوکالري)2998به 3212کاهش انرژي از (
نشان 4نتایج جدول .)28(شود میروزگی باعث کاهش وزن 

دهد که اثر تیمارهاي آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی در می
14تا7دار بود هرچند که در روزهاي کل دوره معنی

جدول با نگاهی به این.دار بودروزگی نیز این اثر معنی
که بیشترین ضریب تبدیل مربوط به کردتوان مشاهدمی

) را تحمل 89/1ساعت محدودیت (8هایی است که پرنده

و کمترین ضریب تبدیل مربوط به تیمار شاهد کرده بودند 
باشد. پژوهشگران گزارش کردند رشد جبرانی ) می65/1(

باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی در تیمارهاي محدودیت داده 
درصد محدودیت قابل مشاهده 95که در تیمار شودشده می

50تغذیه . در آزمایشی ضریب تبدیل تیمار شاهد، )14(است
اي غذا و محدودیت دواحتیاجات، محدودیت یک هفتهدرصد
اي غذا مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد ضریب هفته

هاي کمی و کیفی با هم تبدیل تیمارهاي شاهد و محدودیت
دارددار نداشتند که با نتایج این آزمایش مغایرت تالف معنیاخ
پژوهشگران گزارش کردند که ضریب تبدیل غذایی در . )15(

روزگی) در تیمارهاي با محدودیت 42تا 7(کل دوره پرورش
که با نکرددار پیدا غذایی نسبت به تیمار شاهد اختالف معنی

).21(داردنتایج این آزمایش مغایرت 

هاي گوشتی(دوره/پرنده/گرم) در جوجهپرورشهایمختلف اثر تیمارهاي آزمایشی بر مصرف خوراك در طول دوره- 2دول ج
Table 2. Effect of different treatment on the feed intake during in rearing period (p/b/g)

روزگی1- 42روزگی35- 42وزگیر28- 35روزگی21- 28روزگی14- 21روزگی7- 14روزگی1-7تیمار
(پرنده/دوره/گرم)

88/153b44/29441/7280/8058/9414/11198/4042شاهد
77/157b05/29394/7460/7509/6766/11463/3811شاهد + لوتیروکسین

8FR83/150c57/25667/7193/8429/7126/11153798
90FR99/154a48/35041/7286/9009/8832/10175/4035
95FR83/155a63/35235/7704/9119/8931/11793/4263

2SEM03/399/733/1639/3476/7676/8378/128
p-value598/0001/0262/0105/0119/0720/0137/0

است.05/0حروف یکسان در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف آماري معنی دار در سطح -1
استاندارد میانگینخطاي -2
3-8FR ساعت در روز در هفته دوم8: محدودیت غذایی
4-90FR :90درصد احتیاجات غذایی
5-95FR :95درصد احتیاجات غذایی

هاي گوشتی(دوره/پرنده/گرم) در جوجهپرورشهاي مختلف اثر تیمارهاي آزمایشی بر افزایش وزن بدن در طول دوره- 3جدول 
Table 3. Effect of treatments on body weight gain during different rearing periods (p/b/g) of broiler chicks

روزگی1- 42روزگی35- 42روزگی28- 35روزگی21- 28روزگی14- 21روزگی7- 14روزگی1-7تیمار
883/11878/22745/369a495ab83/476a05/773a1/2342شاهد

440/11622089/358b67/411c81/342ab55/736bc9/2069لوتیروکسینشاهد+
8FR887/11166/19647/376b44/414bc87/412c9/545c6/1945

90FR220/12078/21246/370a99/498ab17/510ac07/565ac5/2157
95FR220/12111/21661/355a84/493a69/524ab81/723ab1/2314

2SEM19/201/1018/2185/1466/3148/5377/74
p-value078/0325/0950/0002/0011/0036/0018/0

است.05/0حروف یکسان در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف آماري معنی دار در سطح -1
خطاي استاندارد میانگین-2
3-8FR ساعت در روز در هفته دوم8: محدودیت غذایی
4-90FR :90درصد احتیاجات غذایی
5-95FR :95غذاییدرصد احتیاجات

هاي گوشتیدر جوجهپرورش (گرم/ گرم)هاي مختلف ل دورهاثر تیمارهاي آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی در طو- 4جدول 
Table 4. Effect of different treatment on feed conversion ratio in rearing period (g/g)

روزگی7- 42روزگی35- 42روزگی28- 35روزگی21- 28روزگی14- 21روزگی7- 14روزگی1-7تیمار
29/1b29/197/162/198/145/1b65/1شاهد
35/1b33/108/292/101/259/1ab77/1+ لوتیروکسینشاهد

8FR34/1b31/193/103/272/113/2a89/1
90FR26/1a65/198/181/174/186/1a80/1
95FR28/1a65/118/284/171/167/1ab78/1

2SEM034/0080/0122/0089/0202/0154/0042/0
p-value302/0015/0605/0078/0701/0074/0041/0

است.05/0حروف یکسان در هر ستون نشان دهنده ي عدم اختالف آماري معنی دار در سطح -1
خطاي استاندارد میانگین-2
3-FR ساعت در روز در هفته دوم8: محدودیت غذایی
4-90FR :90درصد احتیاجات غذایی
5-95FR :95درصد احتیاجات غذایی
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آمده است. نتایج 5نتایج مربوط به اجزاء الشه در جدول
دهد که بجز درصد الشه و چربی ناحیه این جدول نشان می

بطنی، دیگر اجزاء الشه تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار 
حاصل شد. نتایج نگرفتند. کمترین درصد الشه در تیمار دوم 

شود این جدول حاکی از آن است که زمانی که آسیت القا می
توان تا حدي از اثرات مضر هاي کمی و کیفی میبا محدودیت

. در موافقت ري کرد که بخوبی قابل مشاهده استآن جلوگی
زمانی که پرندگان با نتایج این آزمایش گزارش شده است که 

غذایی به رشد جبرانی کامل دوره محدودیتیکبتوانند بعد از
). 22(داردبرسند محدودیت غذایی اثر کمتري بر وزن الشه 

در هنگام بروز آسیت بخشی از انرژي صرف مقابله با شرایط 
شود لذا در تیمارهایی که القاي آسیت انجام آسیت مزمن می

گرفته است، انرژي در این زمینه مصرف شده و ذخیره انرژي 
کاهش یافت. پژوهشگران گزارش به صورت چربی الشه 

هاي مختلف کردند چربی شکمی تیمارهاي داراي محدودیت
با هم اختالف فاقد محدودیت غذاییغذایی و تیمار 

با نتایج این آزمایش در مغایرت داري نداشتند که معنی
هاي لیپوژنیک در طول دوره محدودیت آنزیم). 7(باشدمی

تین هفته پس از یابد و سپس در نخسغذایی کاهش می
هاي بعدي کمی یابد و در هفتهمحدودیت غذایی افزایش می

در نتیجه چربی ،شودمیفاقد محدودیت کمتر از میزان تیمار 

محوطه شکمی در تیمارهاي داراي محدودیت غذایی همواره 
پژوهشگران گزارش ). 25(از تیمارهاي شاهد کمتر است 

ه باعث کاهش وزن کردند که افزودن لووتیروکسین به جیر
شود که با نتایج این آزمایش هاي احشایی مانند کبد میاندام

ه اثر دهد کنشان می6نتایج جدول ).17(همخوانی داشت
، )ALT(ترانسفرازآمینوآالنینتیمارهاي آزمایشی بر آنزیم 

دار بود. یدوتایرونین به تیروکسین معنیتیروکسین، نسبت تري
90دارايتیمارشودشاهده میم6طور که در جدولهمان

آالنینآنزیمغلظتبیشترین درصد محدودیت غذایی
جمله آمینوترانسفرازآنزیم آالنین.دادرا نشان آمینوترانسفراز

در ALTاسترس کبد و قلب است. سطح هايهشاخص
زمانی که کبد آسیب دیده باشد ،هاي سالم پایین استپرنده

ارزتر آسیب کبدي مانند زردي هاي بمعموأل قبل از آنکه نشانه
ALTشود این امر درون جریان خون آزاد میALTرخ بدهد 

را یک آزمایش مفید براي تشخیص آسیب کبدي 
با تیمار نود درصد محدودیت دار تیمار اختالف معنی.سازدمی

نود درصد دهنده آسیب دیدگی بیشتر کبد در تیمار شاهد نشان
که افزودن شدرش بود. در پژوهشی گزامحدودیت 

داري در فعالیت لووتیروکسین به جیره سبب افزایش معنی
).26(شودمیALTآنزیم 

روزگی(%)42درسن درصد اجزاء الشهاثر تیمارهاي آزمایشی بر -5جدول
Table 5. Effect of different treatments on percentage of carcass components in broiler at 42-d (%)

کبدرانطحالبورس فابریسیوسچربی شکمیسینهوزن الشهیمارت
ab610/71837/35a98/2096/0191/023/3053/3شاهد

b592/65768/37b74/1123/0266/029/3042/3شاهد+ لوتیروکسین
90FRa557/72270/37b46/1085/0203/067/3038/3
95FRa657/75542/38b01/1076/0195/041/2922/3
8FRa582/74993/35b78/1076/0208/077/3124/3
2SEM94/218/144/0025/0059/096/029/0

P-value020/0139/0003/0340/0715/0212/0828/0
است.05/0حروف یکسان در هر ستون نشان دهنده ي عدم اختالف آماري معنی دار در سطح -1
تاندارد میانگینخطاي اس-2
3-8FR ساعت در روز در هفته دوم8: محدودیت غذایی
4-90FR :90درصد احتیاجات غذایی
5-95FR :95درصد احتیاجات غذایی
درصد وزن الشه نسبت به وزن زنده محاسبه شده است-6

روزگی42در سن هاي خونیاثر تیمارهاي آزمایشی بر فراسنجه- 6جدول 
Table 6. Effect of different treatments on blood parameters at 42-d

گلوکزتیمار
g/dl

آلبومین
g/dl

پروتئین
g/dl

AST
u/l

ALT
u/l

T3
ng/ml

T4
ng/ml

4/T3TLDH
u/l

00/15908/222/35/264b00/1092/0c267/3a321/017/183شاهد
833/15712/255/267/240ba5/1507/1b467/12b115/067/169شاهد+ لوتیروکسین

8FR5/16133/294/283/225ab167/16791/0ab667/14b058/067/122
90FR33/16017/200/317/247a333/2190/0a333/18b052/017/132
95FR33/16595/194/233/226b00/1290/0b833/12b071/067/178

2SEM30/722/030/021/2018/310/020/2043/014/26
P-value866/0560/0299/0308/0016/0122/00001/00001/0088/0

است.05/0حروف یکسان در هر ستون نشان دهنده ي عدم اختالف آماري معنی دار در سطح -1
خطاي استاندارد میانگین-2
3-8FR ساعت در روز در هفته دوم8: محدودیت غذایی
4-90FR :90درصد احتیاجات غذایی
5-95FR :95درصد احتیاجات غذایی
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اثر تیمارهاي آزمایشی بر شمار گلبول هاي خونی- 7جدول 
Table 7. Effect of different treatments on number of blood cells

هموگلوبین%هماتوکریتتیمار
mg/dl

گلبولسفید
میلیون در میلی متر مکعب

قرمزگلبول
میلیون در میلی متر مکعب

167/2770/600/3147/3شاهد
00/3100/733/2570/3شاهد+ لوتیروکسین

8FR667/3091/6167/2427/3
90FR167/3058/633/3354/3

95FR667/3083/600/3162/3
2SEM43/255/046/457/0

P-value512/0945/0206/0956/0
است.05/0ن در هر ستون نشان دهنده ي عدم اختالف آماري معنیدار در سطح حروف یکسا-1
خطاي استاندارد میانگین-2
3-8FR ساعت در روز در هفته دوم8: محدودیت غذایی
4-90FR :90درصد احتیاجات غذایی
5-95FR :95درصد احتیاجات غذایی

به کل وزن بطناثر تیمارهاي آزمایشی برنسبت وزن بطن راست- 8جدول 
Table 8. Effect of different treatments on right periventricular to total periventricular percentage

RV/TVتیمار

22167/0شاهد
25833/0شاهد+ لوتیروکسین

8FR25833/0
90FR22333/0
95FR24833/0

SEM017/0
P-value090/0

است.05/0ستون نشان دهنده ي عدم اختالف آماري معنی دار در سطح حروف یکسان در هر-1
خطاي استاندارد میانگین-2
3-8FR ساعت در روز در هفته دوم8: محدودیت غذایی
4-90FR :90درصد احتیاجات غذایی
5-95FR :95درصد احتیاجات غذایی

50و 25شدکه تیمارهایی با گزارش دیگر در آزمایشی 
نسبت به تیمار شاهدALTآنزیم ت غذایی افزایش محدودی
شود مشاهده می6طورکه در جدولهمان).5(شدمشاهده

ساعت 8هرومون تیروکسین در تیمار کمترین غلظت 
هاي هورمون. پژوهشگران گزارش کردندمحدودیت دیده شد. 

،کنندتیروئیدي سرعت متابولیسم را در پرندگان تنظیم می
بینی روزگی براي پیش21ه مهمی در فراسنج4T/3Tنسبت 

بیشتر باشد 4T/3Tآسیت در پرندگان است و هرچه نسبت
پرنده آمادگی کمتري براي دچارشدن به آسیت را دارد و کمتر 

معرض خطر آسیت است که با نتایج این آزمایش مطابقت در
پژوهشگران گزارش کردند سرعت متابولیسم ).9(داشت

در کبد و کلیه 4T،در ارتباط است4Tبیشتر با افزایش ترشح 
آید در می3Tتر خود شکل فعالدهد و بهاز دست مییدیک 

هاي تیروئیدي رابطه مهمی با متابولیسم در هورمون). 30(
قلب با کاهش غلظت تیروکسین تعداد ضربان که حیوان دارند 

ده قلب و موجب افزایش برون4Tشود چون هورمون کم می
در ). 24،4(شود قلب میوي انقباض ماهیچهگاهی افزایش نیر

پایین است در این آزمایش T3T/4هاي آسیتی نسبت جوجه
و در از تیمارهاي دیگر بوددر تیمار شاهد باالتر T3T/4نسبت

تیماهایی که اعمال محدودیت شده بودند نسبت به تیماري 

که تر بودنشده بودند نیز این نسبت پایینتکه اعمال محدودی
خوانی داشتاین آزمایش با نتایج این پژوهشگران همنتایج

دهد که اثر تیمارهاي نشان می8و7نتایج جدول ).8(
هاي خونی و وزن بطن راست و آزمایشی بر شمار گلبول

دار نبود. همچنین نسبت بطن راست به کل بطن معنی
پژوهشگران گزارش کردند افزایش سطح هماتوکریت در 

آسیتهاي مشخص سیا یکی از نشانهارتباط با تحمل هیپوک
عنوان یک شاخص مناسب در هماتوکریت به). 18(است 

پژوهشگران ). 19(باشد میهاي آسیتی تشخیص جوجه
هاي گزارش کردند که با اعمال محدودیت غذایی به جوجه

یابد که با نتایج این گوشتی غلظت هماتوکریت کاهش می
گزارش کردند پژوهشگران). 1(خوانی نداشتآزمایش هم

درصد 90هاي قرمز تیمارهاي تغذیهتعداد گلبول
درصد80(درصد80درصد احتیاجات غذایی) و تغذیه90(

10Qبدون کوآنزیم و10Qاحتیاجات غذایی) با کاربرد کوآنزیم
داري نداشت که با نتایج نسبت به تیمارشاهد اختالف معنی

درصد 90داراي تیمار).6(خوانی داشتاین آزمایش هم
23/0را داشت که از RV/TVکمترین محدودیت غذایی 

دهنده این بود که پرنده داراي آسیت مزمن کمتر بود و نشان
درصد احتیاجات 90کاهش مصرف خوراك تا سطح. نیست
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بر شاخص 308درصداحتیاجات غذایی سویه راس 95غذاییو
.داري نداشت) اثر معنیRV/TVآسیت (

دهد که اعمال میبطورکلی نتایج این آزمایش نشان
درصد احتیاجات سویه باعث افزایش وزن 95و 90محدودیت 

ن محدودیت ب تبدیل غذایی نسبت به تیمار بدوو بهبود ضری
در تیمارهایی که محدودیت همچنین ،همراه با القاء آسیت شد

مشابه شرایط الشه وزنکمی و کیفی دریافت کرده بودند 
اعمال محدودیت غذایی بدون آسیت یعنی تیمار شاهد بود.با

وزن چربی محوطه شکمی نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت
95اعمال محدودیت غذایی تا سطح ؛که نشان از آن دارد

آسیت مواجهه باتواند عملکرد پرنده را در شرایط میدرصد 
.بهبود دهد
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Abstract
This experiment was conducted to compare the qualitative feed restriction and meal feeding

on the performance, carcass yield and Ascites syndrome in Ross-308 broiler chickens. One
hundred eighty day-old chicks raised for 42-d in a completely randomized design with five
treatments, three replicates and 12 chicks per each pen. Experimental treatments included: 1)
ad-libitum intake, 2) ad-libitun intake plus levothyroxin (1.6 mg/kg of diet), 3) eight-hours feed
restriction per day from 7 to 14 days, 4) Ninety-five percent of straw requirements, 5) Ninety
percent of straw requirements. In order to induce Ascites, 1.6 mg /kg of levothyroxine hormone
were added to all treatments except for the control treatment from the day 25 of the experiment.
The results showed that at the end of the experiment, body weight of the chickens that were
received levothyroxine and 8 hours of feed restriction were significantly lower than control
treatment (P<0.05). It was also shown that FCR of the 8-hours restriction and 90% of the
requirements treatments were significantly different with control (P <0.05). Feed restriction up
to 95% of requirements increased the percentage of breast, as well as the quantitative and
qualitative limitations of the feed, reduced abdominal fat content compared to control (P
<0.05).Overlay, the results of this experiment showed that the 8-hour restriction was much more
severe than 90 and 95% limited of feed requirements, and compensatory growth in chickens that
received 8-hour restriction was much less than other treatments.

Keywords: Ascites, Broiler chickens, Performance, Levothyroxin, Quantitative,
Qualitative FeedRestriction
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