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چکیده
است در بهبود هاي گوشتی مهم است و ممکنهاي گوشتی به رنگ خوراك براي بهبود رفاه و راحتی جوجهمطالعه ترجیح جوجه

هاي مختلف هاي یک روزه در تحت نورهاي مختلف به رنگنخست بررسی ترجیح جوجهعملکرد نیز سودمند باشد. هدف آزمایش
هاي نوردهی شده با به تازگی هچ شده که قبالً خوراکی دریافت نکرده بودند، به پن308جوجه راس قطعه یکصد و شصتبود. 

انتخاب از رنگ خوراك (قرمز، سبز، زرد و چهار) اختصاص یافت. تحت هر رنگ نور قرمزد، سبز و رنگ نورهاي مختلف (سفید، زر
. در آزمایش شدنمود ثبت میدست آوردن خوراك از یک رنگ میاي که پرنده تالش براي بهشاهد) ارائه شد. انتخاب در لحظه

هاي نورنوردهی شده با نور سفید تقسیم شدند. شدتقطعه جوجه انتخاب شد که سپس به طور مساوي به چهار پن 80دوم، 
د. در شهاي مجاور جدا با پندیدهاي تیره براي جلوگیري از تداخل هر پن با استفاده از پالستیکها یکسان بود. نبراي تمامی پ

با رنگ مورد ترجیح ها مجاز به مصرف از خوراك هاي مختلف قرار گرفت و جوجههایی با رنگر ظرف محتوي خوراكهر پن چها
ان ها دسترسی آزاد به آب و خوراك داشتند. میزتغذیه شدند و در همه پنNRCبا یک جیره استاندارد هاخود بودند. تمامی جوجه

دوره پرورشی تعیین شد. 28صورت درصد از کل مصرف خوراك در آن پن تا روز هر پن بهرمصرف خوراك از هر رنگ خوراك د
دار آماري وجود نداشت. با این حال، مشاهده هاي خوراکی تفاوت معنیروزه به رنگها یککه بین ترجیح جوجهنتایج نشان داد

، ). بنا به نتایج آزمایش دومP=08/0ها متمایل بودند که رنگ خوراك سبز را به شاهد ترجیح دهند (شد که تحت نور سفید جوجه
ترین درصد مصرف پایینهاي خوراکی بود. همچنین باالتر از سایر رنگداريطور معنیدرصد مصرف خوراك از رنگ سبز به

خوراك در تحت نور سفید، مربوط به رنگ خوراك قرمز بود.

مصرف خوراكرنگ خوراك، ترجیح، ،هاي گوشتیجوجههاي کلیدي: واژه

مقدمه
کنند تأثیر نیرومندي بر میمحیطی که پرندگان تجربه 

براي به بیشینه رساندن پتانسیل له دارد. عملکرد و سودآوري گ
، ضمن تضمین وزن امروزيهاي سنگیننتیکی جوجهژ

سالمتی پرنده، توجه به عوامل محیطی (نور، هوا، دما و 
هاي دهندگان جوجهپرورش). 9(استرطوبت) بسیار مهم 

کردن توسعه یک برنامه سودآور و بهینهمنظورگوشتی به
ریزمحیطی به دستورکارهایی از عوامل ها، شرایط رفاهی پرنده

نوري مختلف هاينور و طیفشدت ،قبیل دما، رطوبتاز
اي که خوبی توسعه یافتهچشمی بهتشخیص باشند. نیازمند می

خاصی را براي هايهاي گوشتی وجود دارد، فرصتدر جوجه
هاي عنوان محرك طبیعی براي پاسخاستفاده از رنگ به
دید رنگی کند.الگوهاي رفتاري ارائه میمطلوب در بسیاري از

خوبی توسعه ) بهGallus gallus domesticusها (در جوجه
که اندکی –ها و دامنه حساسیت طیفی چشم جوجهیافته است

694تا 326بین -از حساسیت طیفی چشم انسان باالتر است
). بینایی در پرندگان نقش مهمی در جستجو 11(استنانومتر 

و)3)، دوري از شکارگران (14و خوراك (براي آب
در جایی که از آنکند. عالوه بر این ) ایفا می6گیري (جفت

گذار براي جلوگیري از هاي پرورش مرغ تخمسامانه
،کنندنور استفاده میهاي کمخوراي از محیطنوعهم

رپایی پرندگان ممکن است با هاي زیآمیزي تیركرنگ
افزایش رفاه ها، موجبنه از آنتفاده بهیکردن امکان اسفراهم

توان میها پرندهاز ترجیح رنگی همچنین ). 16پرندگان شود (

ها در در بین آشیانهگذاري تخمهاتر مرغبراي توزیع یکنواخت
). 21پرورش تجاري بهره برد (تحت شرایط

ممکن است در ي گوشتیهاتعیین ترجیح رنگ توسط جوجه
عالوه بر این، ها مؤثر باشد. رفاه پرندهافزایش و بهبود عملکرد 

کسب غذاي کافی در روز ها ومیر جوجهمنظور کاهش مرگبه
بنابراین با بسیار مهم است؛هاتوسط آناي اول تغذیه

ها به مندي جوجهتوان عالقهدادن رنگ مورد ترجیح میقرار
خوراك در روز اول پرورشی را افزایش داد. مصرف 

روزه را در مرکز یک هاي یک) جوجه15ور و همکاران (تیل
20و ارتفاع 15، عرض 56جعبه مستطیلی (طول 

حرکتی هاي دو طرف مسیرمتري) قرار دادند و در دیوارهسانتی
اشتند. حرکت جوجه به یک هاي رنگی گذ، پالستیکجوجه

شد. عنوان ترجیح براي آن رنگ در نظر گرفته میانتها به
را قرمز روزه رنگهاي یککه جوجهنشان دادها ننتایج آ

گ زرد را به رنگ آبی ترجیح همچنین رننسبت به آبی و 
ها هیچ که جوجهشدمشخص وهشی در پژ. )15(نددهمی

ها در ند، اما آندهشدت نورهاي مختلف نشان نمیبهاولویتی 
زرد، رنگ نور سبز را قرمز، نارنجی یا رنگ نور مقایسه با 

عبارتی دیگر تمایل به ماندن در زیر نور یا به(ندهدجیح میتر
. بسیاري از امکانات و تجهیزات )7(ند) دداسبز را نشان می

هاي تولیدي موجود در صنعت طیور، از نورهاي رنگی در سالن
ترین هاي آبی و سبز شایعنمایند که رنگرشد خود استفاده می

به نورهاي رنگی مختلف ستهباشد. با وجود این، بها میآن
رنگ خاص خوراك شده به سالن، ادراك پرنده از یک تابیده

متفاوت خوهد بود. 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هشهاي تولیدات دامیپژو
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ها از اهمیت قابل توجهی در بین اي در جوجهرفتار تغذیه
انجام چنین مطالعاتاهمیت در کل مرغداران برخوردار است. 

، استعملکرد بهبود از بیشتربراي بهبود رفاه حیوان رفتاري
د. نسودمند باشنیزولی ممکن است براي بهبود عملکرد 

ي روزههاي یکجوجهترجیحتعیین این مطالعه هدفبنابراین 
هاي مختلف بود؛ تحت نوردر خوراك رنگبرايگوشتی

خوراك درصد مصرف از هر ،روزه21در یک دوره همچنین 
قرار گرفت.مورد بررسیتحت نور سفیدی در رنگ

هامواد و روش
) 308راس (گوشتی قطعه جوجه 160در آزمایش اول تعداد 

. سپس در هر چهار انتخاب شدبودندتازگی هچ شدهبهکه

طور تصادفی تقسیم شد. قطعه جوجه به40، اقک مجزاات
هاي مشکی براي ها با نایلوناتاقکيو دیوارهپنجره

60جلوگیري تداخل نور پوشانده شد. در هر اتاقک یک المپ
اي با نور مختلف (سفید، زرد، قرمز و سبز) در یک واتی رشته

طوري که بهزمین) نصب شدمتر از سطح 5/1ارتفاع ثابت (
. در تحت هر رنگ رسیدلوکس می12به کمابیششدت نور

چهار ظرف مشکی دانخوري در محیط یک دایره فرضی ونور
یره فرضی اي در مرکز داطوري که المپ رشتهبه؛قرار گرفت

راك شاهد (به رنگ خوظروف،. در داخل یکی از بودآویزان 
نگی هاي رخوراك،مابقیاي روشن طبیعی) و در داخل قهوه

).1(شکل (زرد، قرمز و سبز) ریخته شد

تا رنگ ترجیحی خود را انتخاب کنندند گرفتو در مرکز دایره فرضی قرار در تحت نور روزه هاي یکجوجه-1شکل 
Figure 1. One day-old chicks were placed under light and in the center of hypothetical cycle

to choose which feed color they preferred

Abyaz(هاي مجاز خوراکی ها با رنگمیزي خوراكآرنگ
Chimie Essence& Colour Co. Ltd صورت گرفت تا (

لیتر میلی5که بدین نحو. شوداصل رنگ یکنواخت مطلوبی ح
کرامبلهاي مختلف روي یک کیلوگرم از خوراك از رنگ

شده از شرکت سالمت هاي گوشتی (خریداريي جوجهشده
حجم خوراك در همه ظروف . شددان دزفول) افشانه می 

صورت جفتی در مرکز ها بهسان در نظر گرفته شد. جوجهیک
شد تا رنگ جازه داده میدایره قرار می گرفتند و سپس ا

طور تخاب نمایند. انتخاب هر پرنده بهترجیحی خود را ان
شد که جوجه مبادرت به مصرف اي ثبت میدر لحظهانفرادي

اجتناب از تأثیر نگاه اولیه از یک خوراك رنگی نماید. براي 
جوجه در موقع قرار گرفتن در قطعه 10، سمت سر جوجه

به سمت دیگر قطعه 10عمولی، مرکز دایره به سمت خوراك م
قطعه 10به سمت خوراك زرد و سومقطعه 10خوراك قرمز، 

هر جوجه فقط گرفت. نهایی به سمت خوراك سبز قرار می
ها قبل از یک بار در آزمایش وارد شد و هیچ کدام از جوجه

شروع آزمایش خوراکی دریافت نکرده بودند. فاصله هچري تا 
نسخه SASافزار با استفاده از نرمساعت بود.7محل آزمایش

هاي لوجستیک مقایسه اثر رنگ نور و جیره صورت و آزمون9
گرفت. براي مقایسه بسامدهاي انتخاب از رنگ، از آزمون

استفاده شد.05/0يداراسکوئر در سطح معنیکیفی کاي
قطعه جوجه گوشتی نژاد راس 80در آزمایش دوم تعداد 

ه تعداد مساوي تقسیم شد. در آزمایش دوم در چهار پن ب308
ها استفاده شد. خوراك مورد فقط از رنگ نور سفید در همه پن

داراي فرمول یکسان و استاندارد هااستفاده براي تمامی جوجه
ها به چهار قسمت جوجه گوشتی بود. کل خوراك جوجه

هاي مجاز خوراکی تقسیم گردید و هر قسمت با یکی از رنگ
ا بدون رنگ، قرمز، سبز و زرد) و با منشأ گیاهی (شاهد ی

میزي شد. در داخل هر پن چهار ظرف خوراکی قرار داده آرنگ
ا در داخل هر طور مجزشده بهمیزيآهاي رنگشد و خوراك

قرار گرفت. میزان مصرف از هر دانخوري در پایان دانخوري
هر روز محاسبه و تا پایان هفته سوم مورد سنجش قرار
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صورت درصد از کل ت. مصرف از هر رنگ خوراکی بهگرف
ساعت 24صورت دان محاسبه شد. برنامه نوردهی بهمصرف 

روشنایی در کل دوره پرورشی بود. براي روشنایی هر پن از 
آوري شده هاي جمعواتی استفاده شد. داده100یک المپ 

procتوسط GLMافزار نرمSASو براي مقایسه آنالیز شد
ها از آزمون توکی استفاده شدینمیانگ

نتایج و بحث
بهطور آماري ترجیحی ها بهجوجهکه نتایج نشان داد 

نور در مقایسه با (قرمز، سبز و زرد) هاي مختلف نور رنگ
بین در کل، ). همچنین 1دهند (جدول شاهد (سفید) نشان نمی

هاي مختلف (قرمز، هاي با رنگخوراكفراوانی انتخاب از 
اي روشن) تفاوت معمول جیره (قهوهبز و زرد) با رنگ س

).2(جدول مشاهده نشدداري معنی

شاهد (سفید)در مقایسه با نور رنگ نورها ازبین انتخاب جوجهمقایسه آماري- 1جدول 
Table 1. Overall statistical comparison of broiler chick light color choice compared to control light

(white)
Pr > Chi-Square اسکوئر-کاي -

88/0 02/0 سفیدرنگ نور زرد در مقابل 
97/0 001/0 سفیدرنگ نور قرمز در مقابل 
85/0 04/0 سفیدرنگ نور سبز در مقابل 
99/0 05/0 اثر کلی رنگ نور

اي روشن)خوراك در مقایسه با خوراك معمولی (قهوهرنگ ها ازجوجهبین انتخابمقایسه آماري- 2جدول 
Table 2. Overall statistical comparison of broiler chick feed color choice compared to conventional feed

(bright brown)
Pr > Chi-Square اسکوئر-کاي -

45/0 56/0 رنگ خوراك زرد در مقابل معمولی
72/0 12/0 رنگ خوراك قرمز در مقابل معمولی
31/0 03/1 رنگ خوراك سبز در مقابل معمولی
75/0 19/1 اثر کلی رنگ خوراك

و رشده از رنگ نوهاي تلفیقی ایجادرنگبا مقایسه بین 
شده از نور سفید و خوراك خوراك با شاهد (رنگ تلفیقی ایجاد

که تنها رنگ شددهاي روشن) مشاهمعمولی با رنگ قهوه
رنگ نور سفید و خوراك سبز نزدیک به زاشده تلفیقی ایجاد

). بنابراین با احتمال اندکی 3) بود (جدول P=08/0داري (معنی
توان پیشنهاد نمود که در صورت استفاده از رنگ نور سفید می

ها به رنگ سبز درآید. بهتر است خوراك ابتدایی جوجه
یک پژوهش قبلی در انطباق است که نتایج ما با نتایج

هاي باشد که جوجهگزارش کردند تنها در زیر نور آبی می
داري به سایر طور معنیگوشتی رنگ خوراك قرمز را به

دهند؛ در حالی که در همان هاي خوراك ترجیح میرنگ
کار رفته در نورهایی مشابه با رنگ نورهاي بهمطالعه، در زیر

داري به هیچ کدام از ها ترجیح معنیپژوهش حاضر، جوجه
نتایج آزمایش ).13دادند (هاي خوراکی نشان نمیرنگ
که مربوط به درصد مصرف خوراك از هر رنگ در -دوم 

ده است. ارائه ش4در جدول -مقایسه با کل دان مصرفی است
رنگ خوراك سبز و یا ، روزگیشود که تا هفتمشاهده می

ها قرمز ارحجیت دارد و جوجهشاهد نسبت به رنگ زرد و 
اي روشن هاي سبز و قهوهتمایل به مصرف باالتري از رنگ

نشان دادند.
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سفیدشاهد (رنگ نور یتلفیقرنگ نور و رنگ خوراك با رنگ شده از هاي مختلف ایجادبین تلفیقی رنگهايمقایسه آماري ترجیح- 3جدول 
مولی)و رنگ خوراك مع

Table 3. Statistical comparison of color preferences between different combinations created by the light color and
feed color with control blend color (white lightning and regular feed color)

P-Value(براي هر رنگ نور) اسکوئر-کاي وراك انتخابیرنگ خ رنگ نور
61/0 26/0 سبز سبز
10/0 64/2 سبز زرد
26/0 28/1 سبز قرمز
08/0 96/2 سبز مهتابی
39/0 75/0 زرد سبز
21/0 56/1 زرد زرد
82/0 05/0 زرد قرمز
77/0 09/0 زرد مهتابی
92/0 01/0 قرمز سبز
47/0 53/0 قرمز زرد
46/0 55/0 قرمز قرمز
41/0 67/0 زقرم مهتابی
79/0 07/0 معمولی سبز
58/0 31/0 معمولی زرد
78/0 08/0 معمولی قرمز

هاي مختلف پرورشی مصرفی (بر حسب درصد) در دورهخوراك نسبت به کل جیرههاي گوشتی از هر رنگ مصرف خوراك جوجه- 4جدول 
Table 4. Feed intake of each ration color relative to the total feed intake (in percentage terms) in different periods of

breeding
رنگ خوراك

SEM دان سبز دان زرد دان قرمز دان شاهد دوره
89/1 a425/39 b910/22 c193/14 a448/23 روزگی7مصرف تجمعی تا 
14/1 a930/40 b325/23 c598/13 b128/22 روزگی14مصرف تجمعی تا 
76/0 a758/42 b315/23 c630/13 b268/20 روزگی21مصرف تجمعی تا 

) دارند.p>05/0داري (تفاوت معنیاند هایی در هر ردیف که با حروف التین  متفاوت نشان داده شدهمیانگین

نیزروزگی 21روزگی و یا 14با مقایسه مصرف تجمعی تا 
سایر که رنگ خوراك سبز در کل نسبت بهشدمشاهده 

ها بیشتر تمایل به هاي خوراك ارجحیت  دارد و جوجهرنگ
دیگر پژوهشی یک در دهند.میرنگ را نشان مصرف از این 

با توجه به درصد مصرف خوراك، که شده بودگزارش 
هاي تخمگدار لگهورن براي رنگ ترین رنگ در مرغارجح

باشد. دانخوري قرمز بوده و براي رنگ خوراك آبی می
ترین ارجحیت ترتیب از پایینن رنگ زرد و قرمز بههمچنی

). 5(ندبراي رنگ دانخوري و رنگ خوراك برخوردار بود
متأسفانه در پژوهش حاضر ما از رنگ خوراك آبی استفاده 
نکرده بودیم، ولی در نتایج این محققین مشابه با نتایج 
پژوهش حاضر گزارش گردید که درصد مصرف خوراك از 

داري طور معنیمقایسه با خوراك قرمز بهسبز درخوراك
)01/0<p.بیشتر بود (

ها ضد و نقیض است و نتایج تأثیر رنگ نور بر عملکرد پرنده
تأثیرو برخی دیگر بی)18،2(برخی تأثیر رنگ نور را مثبت

نیا و همکاران ي خسرويدر مطالعهاند.گزارش کرده)10،19(
در هنگامی که همراه با - ك ) نشان داده شد که رنگ خورا7(

عنوان یک اثر ثابت در مدل قرار ت نور و رنگ نور بهسن، شد
داري بر کل مصرف خوراك نداشت. تاثیر معنی- گرفتمی

شایان ذکر است که زیر نور نارنجی، خوراك سبز کمتر از 
هاي رنگی دیگر مورد استفاده قرار گرفت.دیگر خوراك

رنگ یی که از خوراك سبزهابوقلمونگزارش شده است که
دیگر هاي رنگیدر مقایسه با خوراكنداستفاده کرده بود

این محققین به این نتیجه ).1(افزایش وزن باالتري داشتند
رسیدند که در حالت طبیعی، بوقلمون ها خوراك سبز رنگ را 

دهند.هاي قرمز، زرد و آبی ترجیح میدر مقایسه با خوراك
هاي نوري با طول موج کوتاه (آبی است که رنگگزارش شده

آرامش و آسودگی ). 8(بخشی بر پرندگان دارندو سبز) اثر آرام
تواند موجب بروز بممکن استپرندگان تحت نور سبز 

گزارشهاي محسوس در صفات عملکردي پرنده شود. پاسخ
مان تواند در مدت زفراهمی رنگ نور سبز، میاست که شده 

نشان دهدها اثرات افزایشی بر نرخ رشد پرنده،روزهسهکوتاه 
همچنین چنین فرض شده است که نور سبز از طریق ). 12(

ها را تحریک هاي عضالنی رشد پرندهافزایش تکثیر سلول
با این حال، اثر طیف نوري بر رشد در صورت ). 12(کندمی
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). 12(نیستهاي بدن پرنده آلومتریک وجود، بر تمام بخش
عنوان مثال، گزارش شده است که رنگ نور قرمز و سفید به

هاي گوشتی ها در جوجهباعث تحریک رشد تاج و بیضه
ها در تحریک تولیدمثل از شود و بنابراین اثر این رنگمی

بلوغ جنسی ممکن ). 2(نماید طریق هیپوتاالموسی را تأیید می
منجر به ،تر بودنهاي نر به تهاجمیاست با تشویق جوجه

شود و در هاها بر دسترسی به دانخوريتسلط بیشتر آن
کاهش ها در چنین تیمارهاي نوريي آن، رشد مادهنتیجه

). 2خواهد یافت (
گزارش شده است که رنگ در محیط پرورشی بیشتر از 

دهد. در رشد، رفتار و رفاه حیوانی را تحت تأثیر قرار می
نشان داده گ نور سفید، قرمز، سبز و آبی، مقایسه بین چهار رن

تر بوده و در رنگ نور سفید فعالهاي گوشتیشد که جوجه
دادند؛ همچنین در رنگ فعالیت راه رفتن بیشتري را نشان می

دادند. تري را نشان میرفتار تهاجمیتر بوده و نور قرمز فعال
ري این افزایش فعالیت خواب بیشتري را در این پرندگان ضرو

ها سازد، در حالی که در رنگ نورهاي سبز و آبی جوجهمی
؛ با این حال این تغییر زدندزمان بیشتري را نشسته و چرت می

(مجموع جنس نر و ماده) تا هافعالیت بر عملکرد پرنده
با این حال، نرها در طی داري نداشت. تأثیر معنیروزگی 28

یر نورهاي سفید در زروزگی 28و بعد از دوره آزمون ترجیحی 
گرفتند و در حالی و قرمز بیشتر از نورهاي سبز و آبی وزن می

دلیل این امر ها صحت داشت. که عکس این گفته براي ماده
شده توسط وان شده است که توسعه جنسی تحریکچنین عن

ها را ها، ممکن است آننورهاي قرمز و سفید در خروس
که باعث تسلط تر بودن نموده باشد تشویق به تهاجمی

ها شده و در نتیجه از مصرف دسترسی آنها به دانخوري
ها در زیر این تیمارهاي نوري کاسته خوراك و رشد ماده

ها با طول نور سفید از تمام رنگشود.  شایان ذکر است که می
نانومتر) تشکیل یافته است و 700تا 390هاي مختلف (موج

نانومتر) 700ول موج (نور قرمز در طیف نوري از بیشترین ط
تري از طریق هاي طویلبرخوردار است. بنابراین طول موج

این دو رنگ نور به هیپوتاالموس برسد و به نوبه خود ممکن 
موجب توسعه جنسی و افزایش رفتارهاي تهاجمی شود است 

)10 .(
شدن بر فعالیت پرندگان در سامانه پرورش در قفس، افزوده

تواند مفید باشد که راه رفتن بیشتر منجر به یاز این جنبه نیز م
هاي توري کف قفس خواهد خروج بیشتر فضوالت از سوراخ

گردید که ممکن است به سالمت و رفاه پرندگان کمک نماید. 
با این حال پرندگان میل به ماندن در زیر نور قرمز را 

.تندرفاند و از زیر نور قرمز بیشتر به سمت نور آبی مینداشته
پرندگان در زیر نور آبی نیز گرایش به سمت نور سفید نشان 

.)10(دادندمی

اي گزارش شد که در هنگام ریخته شدن خوراك در مطالعه
هاي مختلف، رنگ هایی با رنگپایه در داخل دانخوري

این داري بر مصرف خوراك داشت. بادانخوري اثر غیرمعنی
اي براي تشخیص نشانهعنوان ها از رنگ ظرف بهحال، جوجه

در ).17نمودند (یات داخلی آن استفاده میبدطعمی محتو
مطالعات مختلف با توجه به اختالفات قابل توجه در کل 

هاي مدفوع در ها و تعداد بیشتر لکههاي پرندهفعالیت
است که شده ، نشان دادهمتفاوتهایی با رنگ نور محیط
رنگ نور سبز را به روزگی21و 14، 7هاي گوشتی در جوجه

).20،12،8(دهندرنگ نارنجی، زرد و قرمز نور ترجیح می
چنین نشان داده شده است که در یک سطح باز آزمایشی هم

ي رنگی هامحدودهکه پرندگان از حق انتخاب حرکت به
سمت نور سبز حرکت مختلف برخوردار هستند، به سرعت به 

). 7مانند (تري باقی میکرده و در زیر این نور با راحتی بیش
حتما به شدت نوري نیز توجه باید باید در چنین مطالعاتی 

داري بین رنگ نور و شدت نور در برخی داشت. واکنش معنی
گزارش شده است که ).8،4(مطالعات گزارش شده استاز 

ها ممکن است بسته به شدت نور یک رنگ، آن را به پرنده
ه شده است نشان دادهمچنین ). 10اي دیگر درك کنند (گونه
لوکس، میل به مصرف 9به 5/1از نوري شدتبا افزایشکه 

در مقایسه با هاي گوشتی جوجهدر رنگ نارنجیاز خوراك
) نشان 21(زوپان و همکاران).7(یابد ها کاهش میسایر رنگ

ها بر ترجیح آتی دادند که شدت نور قرمز در اوایل زندگی مرغ
ي رنگی شده (زرد رنگ) دخیل است؛ به انتخاب النهها در آن

تنها اگر شدت نور قرمز باال باشد چنین ترجیحی را کهطوري 
نشان خواهند داد.به رنگ زرد آشیانه 

توان هایی میدر پایان در مورد اهمیت انجام چنین پژوهش
طور قابل توجهی از اقالم طبیعی خوراك بهچنین گفت که 

که فرمول جیره باشند. هنگامیي متفاوت میبندنظر رنگ
کند، تغییر جزیی حاصله در رنگ خوراك خوراکی تغییر می

ممکن است موجب شود که پرندگان به سهولت این تغییرات 
همچنین ممکن است که برخی ). 1(را نپذیرند ايفرمول جیره

شده جذاب هاي تازه هچهاي خوراکی براي جوجهاز رنگ
ها زودتر خوراك خود تیجه موجب شوند که جوجهباشند و در ن

تمال گرسنگی اولیه کاهش احي آنرا پیدا کنند و در نتیجه
وسیله دالیل بررسی ترجیح رنگی خوراك بههمین یابد. به

بنا به در کل ها همیشه از اهمیت باالیی برخوردار است.جوجه
ز پیشنهاد نمود که بهتر است اتوان پژوهش حاضر مینتایج 

هاي گوشتی هاي اول پرورش جوجهرنگ خوراك سبز در هفته
استفاده نمود.
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Abstract 
   Studying broiler preference to feed color is important for improving comfort and welfare of 
broilers and it may be beneficial for improving performance. The aim of the first experiment 
was to examine day-old chick's preference in different light colors to different feed colors. One 
hundred and sixty Ross     newly hatched broilers, never exposed to feed, were allocated into 
pens illuminated with different light colors: white, yellow, green and red. Under each color of 
light four colored feed choices (red, green, yellow and control) were offered. Choice was 
recorded the moment the bird attempted to obtain feed. In the second experiment,    chicks 
were chosen and separated equally in four pens illuminated with white color. Light intensities 
were the same in all pens at both experiment. The pens were separated using black plastic to 
keep stray light from interfering with neighboring pens. In each pens there were   dishes 
containing different feed color and chicks were allowed to choose the preferred color of feed for 
consumption. All chicks were fed a standard NRC ration and all pens were given ad libitum 
access to feed and water. The amount of feed intake from each colored feed in each pen was 
determined as a proportion of total pen feed intake until   

th
 days of rearing period. The results 

indicated that there were no significant differences between preferences of chicks to different 
feed colors. However, it was observed that under white light chicks tend to prefer green feed 
compared to control (P= .  ). The results in the second part of experiment showed that the feed 
intake from green feed were significantly higher compared to other colored feeds. Also, birds 
had the lowest proportion of feed intake from the red-colored ration under white lighting. 
 
Keywords: Broiler Chicken, Colored Feed, Feed Intake, Preference 
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