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  چکیده
بلـدرچین   يقطعـه جوجـه   120آزمایشی با تعـداد  زمان دسترسی به خوراك پس از هچ بر عملکرد در بلدرچین به منظور بررسی اثر 

زمـان   3مایشی انجام شد. تیمارها شامل در هر واحد آز پرندهقطعه  10تکرار و  4با تیمار  3شامل در قالب طرح کامالً تصادفی ژاپنی 
ي محرومیت به خوراك دسترسی تمامی پرندگان پس از سپري شدن دوره. ندبودساعت پس از هچ)  48و  24، 3(دسترسی به خوراك 

ه بین ). اگر چ>05/0Pشد ( دار یمعندر دسترسی به خوراك پس از هچ باعث افزایش ضریب تبدیل غذایی به طور  ریتأخآزاد داشتند. 
-15روزگی، رشد روزانه و خـوراك مصـرفی    15هاي عملکرد تولیدي مانند وزن در سن تیمارهاي مختلف در رابطه با سایر شاخص

هاي فوق کاهش یافتند. وزن نسبی (درصد ولی با افزایش مدت زمان عدم دسترسی به خوراك شاخص نشد دار یمعنروزگی تفاوت 1
 خوراك کاهش یافتي کوچک با افزایش مدت زمان عدم دسترسی به هاي مختلف رودهطول بخشهاي گوارشی و از وزن بدن) اندام

کـه بایسـتی    نتـایج ایـن مطالعـه نشـان داد     .)>05/0P( که این کاهش وزن و طول به ترتیب در مورد ژژنوم و ایلئـوم معنـی دار شـد   
  ساعت نباشد. 24وع به تغذیه بیش از در شر ریتأخ ر زمانپس از هچ آغاز شود و حداکثها بالفاصله ي بلدرچینتغذیه االمکان یحت

  طول و وزن نسبی دستگاه گوارش - عملکرد - زمان دسترسی به خوراك -کلیدي: بلدرچین کلمات

  مقدمه
نظیـر رشـد سـریع،     ییهارا به خود جلب کرده است. ویژگی ياریپربازده و سودآور توجه بسیک فعالیت بلدرچین به عنوان  پرورش

 وریط دهندگان پرورش انیدر م ايژهیو گاهیجا نبلدرچی تا است شده سبب باال گذاريمیزان تخم و نسل کوتاه، بلوغ زودرس ي فاصله
رشـد کـرده و در    عاًیسـر سـازگار شـده و   مختلـف   يهاطیمح به تواندیبوده و م هیبن و خوش رومندین ،پرطاقت نیداشته باشد. بلدرچ

مواد مغذي مورد نیاز براي رشد و  نیتأمزمان دسترسی پرندگان به خوراك پس از هچ به منظور . )1( برسدهفته به سن بلوغ  6عرض 
) گزارش کردند دسترسی هرچـه  6) و اسکالن (2). نوي و اسکالن (3هاي گوارش، عضالنی و ایمنی حائز اهمیت است (نمو سیستم

 گیري نهـایی شود به طوري که این اثر بر روي وزنرشد اولیه می هاي گوشتی به خوراك منجر به افزایشها و جوجهبوقلمون تر عیسر
بـر  ژاپنـی  بلـدرچین  دسترسی به خوراك پـس از هـچ در   به منظور بررسی اثر زمان  قیتحق نیاپرندگان مورد پرورش نیز موثر است. 

  شد. انجامهاي عملکرد تولیدي و رشد و نمو دستگاه گوارش شاخص

  هامواد و روش
روزگـی    1-15ي بلـدرچین ژاپنـی در سـن      روزهي یک قطعه جوجه 120آزمایش با استفاده از  -اه و شرایط پرورشپرندگان، جایگ

پـن (واحـدهاي    12ی استان خراسان رضوي تهیه و به طور تصادفی بین کش جوجهي انجام شد. پرندگان مورد آزمایش از یک موسسه
قطعـه پرنـده    10اي که در هر واحـد آزمایشـی   ري دستی تقسیم شد به گونهخوخوري و دانآزمایشی) پرورش روي بستر، داراي آب
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گرم بود. هر پن توسط  4/10 ±3/0 ها در شروع آزمایشمیانگین وزن جوجهمساوي باشند.  االمکان یحتها مستقر و میانگین وزنی پن
 دستیخوري و آب يخوردانصنوعی الکتریکی، مادر ممربع مساحت و مجهز به متر  5/0 مانع توري به ارتفاع یک متر محصور، داراي

سـاعت بـه    72گراد تنظیم، پـس از  ي سانتیدرجه 35-37ي ها به سالن در دامنهدماي محل استقرار پرندگان در بدو ورود جوجهبود. 
ي آزمایش رطوبت رهگراد کاهش داده شد. در طول دوي سانتیدرجه 20-22ي درجه) تا رسیدن دماي سالن به دامنه 1تدریج (روزانه 

آزمـایش،   يدر کـل دوره ساعت خاموشی اعمال شد.  1ساعت روشنایی و  23ي نوري درصد و برنامه 50-60ي نسبی سالن در دامنه
دسترسی بـه آب از بـدو ورود پرنـدگان بـه سـالن       ها به خوراك دسترسی مداوم داشتند. جوجه محرومیت يدوره شدن سپري از پس

 ممکن شد. 

 48و  24، "شـاهد "ساعت پس از هچ  3زمان دسترسی به خوراك ( 3اعمال تیمارهاي آزمایشی شامل  -هاي آزمایشیجیرهو تیمارها 
قطعه پرنده در هر واحـد   10تکرار و  4تیمار با  3در قالب طرح کامالً تصادفی،) "محدودیت دسترسی به خوراك"ساعت پس از هچ 

 افـزار  نـرم بـا اسـتفاده از    NRC ،1994 يشـده  هیساس حداقل مقـادیر مـواد مغـذي توصـ    هاي آزمایشی بر اآزمایشی انجام شد. جیره
UFFDA .تنظیم شدند  

خـوراك مصـرفی   ي آزمایش تعیین، همچنین در شروع و پایان دورههاي هر واحد آزمایشی وزن جوجه -يریگ مورد اندازه يپارامترها
هـر قطعـه و ضـریب تبـدیل      يرفی روزانه به صورت گرم در روز به ازا. رشد و خوراك مصي شدریگ اندازهآزمایش  يدر طول دوره

پـن وزن شـده و    يغذایی به صورت گرم خوراك مصرفی به گرم رشد روزانه محاسبه شد. تلفات هر روز ضمن ثبت تاریخ و شماره
ـ  روزگی 15سن در  زنده در هر روز (روز جوجه) تصحیح شد. يخوراك مصرفی روزانه بر اساس تعداد جوجه يمحاسبه قطعـه   کی

بـا   یکشـ  پـس از وزن  و انتخاب یبه طور تصادف بود یشیواحد آزما یوزن نیانگیمعادل م یوزن يدارا هک یشیجوجه از هر واحد آزما
و همچنـین طـول   وزن ، هـا جـدا  هاي مختلف دستگاه گوارش آنبالفاصله محوطه شکمی باز و اندام، گردن کشتاري مهره ییجاه جاب

  . تلف روده تعیین شدهاي مخبخش
و رویـه مـدل    SAS افزار آماري به دست آمده از آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی، با استفاده از نرم يهاداده -هاآنالیز آماري داده

هـا بـا اسـتفاده از آزمـون دانکـن در سـطح احتمـال        میـانگین  ي. مقایسـه )4( آماري قرار گرفتند يمورد تجزیه GLMعمومی خطی 

)05/0P<100ها که به صورت نسبی بودند پس از تبدیل () انجام شد. داده
xarcSinآماري قرار گرفتند. مدل ریاضی  ي) مورد تجزیه

  طرح آماري به شرح زیر بود. 
Yij = µ + αi + εij 

  خطاي آزمایش.اثر =  εij و ه خوراكزمان دسترسی ب=  αi  ،جامعه آماري = میانگین µ ،هر مشاهده= مقدار  Yijکه: 

  نتایج و بحث
هـر   يروزگی)، رشد و خوراك مصرفی روزانـه  15آزمایش ( يمیانگین وزن زنده در پایان دوره :عملکرد تولیدي شامل يها شاخص 

همچنـین  گزارش شده اسـت.   1 در جدولتحت تیمارهاي مختلف آزمایش در پرندگان  يقطعه و ضریب تبدیل غذایی در طول دوره
و  2روزگی در جدول  15گرم وزن زنده) در سن  100هاي مختلف دستگاه گوارش (گرم به ازاي مربوط به وزن نسبی اندامعات اطال
  نشان داده شده است.  3ي کوچک در جدول هاي مختلف رودههاي مربوط به طول بخشداده
). اگر چه بـین تیمارهـاي   >05/0Pشد ( دار یمعن به طور در دسترسی به خوراك پس از هچ باعث افزایش ضریب تبدیل غذایی ریتأخ

روزگـی   1-15، رشد روزانه و خوراك مصـرفی  روزگی 15ملکرد تولیدي مانند وزن در سن هاي عمختلف در رابطه با سایر شاخص
تـرین  نپـایی  هاي فوق کـاهش یافتنـد.  ولی با افزایش مدت زمان عدم دسترسی به خوراك پس از هچ شاخص نبود دار یمعن هاتفاوت
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سـاعت عـدم دسترسـی بـه خـوراك پـس از هـچ         48تحـت تیمـار   میانگین وزن و رشد روزانه و باالترین ضریب تبدیل را پرندگان 
پس از کوچک با افزایش مدت زمان عدم دسترسی به خوراك  يهاي مختلف رودههاي گوارشی و طول بخشوزن نسبی اندام.داشتند

رنـدگان تحـت   ) بیشتر از پ>05/0Pي (دار یمعناهد وزن نسبی ژژنوم به طور کاهش یافت به طوري که در پرندگان تحت تیمار شهچ 
هـاي مختلـف   و طول بخشدستگاه گوارش هاي انداموزن نسبی  نیتر شیبپس از هچ بود.  خوراك به یدسترس عدمساعت  48تیمار 
و کمترین مقـدار بـه پرنـدگان تحـت تیمـار عـدم        اشتندساعت پس از هچ) د 3(تغذیه تحت تیمار شاهد را پرندگان ي کوچک روده

  ساعت پس از هچ تعلق داشت.  48دسترسی به خوراك تا 
پرندگان پـس   زودهنگامدسترسی  ) مطابقت دارد ایشان گزارش کردند5اسکالن و نوي (با گزارش در این تحقیق آمده  به دستنتایج 

تکامـل  و  سیستم عضالنی بـدن ، سیستم گوارش تر عیسرنمو بدن و لذا رشد و تر نیازهاي مغذي متعادل نیتأماز هچ به خوراك باعث 
و پیرو آن بهبود عملکرد  ي توسعه و تکامل دستگاه گوارشزمان دسترسی به خوراك پس از هچ بر روي نحوه شود.سیستم ایمنی می

نتایج این مطالعه نشان  .دارد یخط یوزن کل روده با وزن بدن همبستگ زین مختلف روده و يهاوزن بخشهمچنین دارد،  ریتأث تولیدي
 24در شروع به تغذیـه بـیش از    ریتأخبالفاصله پس از هچ آغاز شود و حداکثر زمان  ها بلدرچین يتغذیه االمکان یحتکه بایستی  داد

  نباشد.ساعت 
  روزگی 1-15بلدرچین لکرد تولیدي عمهاي شاخصبر زمان دسترسی به خوراك پس از هچ اثر  -1جدول 

 ضریب تبدیل خوراك مصرفی افزایش وزن روزگی 15وزن   زمان دسترسی به خوراك 

 (g:g) ................(g/b/d) ................   (g) (ساعت پس از هچ)
3 85/104 55/6  01/12 b83/1 

24 89/94 96/5 83/11 ab99/1 

48 91/94 93/5 81/12 a16/2 

 09/0 67/0 21/0 33/3 خطاي استاندارد

  *  Ns ns  ns يدار یمعنسطح 
a…b- 05/0هستند ( دار یهاي هر ستون براي هر اثر (اصلی و متقابل) که حرف مشترك ندارند داراي اختالف معنمیانگین P <(  

ns-  05/0( -نیست، * دار یمعناختالفP<** ،(- )01/0P<(  
 

  روزگی 15هاي گوارشی بلدرچین در سن وزن نسبی(درصد از وزن زنده) اندام بربه خوراك پس از هچ زمان دسترسی اثر  -2جدول 
زمان دسترسی به 

  خوراك
  

کل دستگاه 
  گوارش

  دان نهیچ
پیش معده + 

  سنگدان
  هاروده

 روده
  کوچک

  ایلئوم  ژژنوم  دئودنوم

..........................   درصد از وزن زنده   ....................................................................   ..........................................      (ساعت پس از هچ)
3    04/10  44/0  02/4  84/4  98/3  14/1  ab65/1  18/1  
24    81/9  28/0  86/3  92/4  91/3  19/1  a49/1  23/1  
48    72/8  33/0  53/3  00/4  14/3  95/0  b25/1  93/0  

  44/0  46/0  17/0  54/0  53/0  32/0  44/0  57/0   خطاي استاندارد
  ns ns  ns  ns  ns  ns  *  ns   يدار یمعنسطح 

a…b- 05/0هستند ( دار یمعني هر ستون براي هر اثر  که حرف مشترك ندارند داراي اختالف ها نیانگیمP<(  
ns-  05/0( -نیست، * دار یمعناختالفP<** ،(- )01/0P<(  
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  روزگی 15ي کوچک بلدرچین در سن هاي مختلف رودهطول بخشبر زمان دسترسی به خوراك پس از هچ اثر  -3جدول 
 ایلئوم    ژژنوم     دئودنوم     روده کوچک      زمان دسترسی به خوراك 

 .......................................................................        میلی متر    .............   (ساعت پس از هچ)

3 00/450 00/97  00/203 a00/150 

24 00/393 25/95 25/179 b25/135 

48 00/408 70/93 50/164 b00/134 

 09/11 41/12 64/5 5/26 خطاي استاندارد

  *  Ns ns  ns يدار یمعنسطح 
a…b- 05/0هستند ( دار یشترك ندارند داراي اختالف معنهاي هر ستون براي هر اثر (اصلی و متقابل) که حرف ممیانگین P <(  

ns-  05/0( -نیست، * دار یمعناختالفP<** ،(- )01/0P<(    
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Abstract  
The experiment was conducted to investigate the effects of starter feeding time on performance of newly hatched 
chicks. One hundred and twenty 3h old Japanize quail chicks, assigned to a completely randomized design with 3 
treatment (three feeding schedules fasting for 3, 24 and 48 hours post-hatch), with 4 replicates per group and 10 chicks 
per replicate. After fasting, all birds were fed a mash starter feedstuff ad-libitum until 15 days of age. Feed conversion 
ratio (FCR) was significantly increased as delayed in start to feeding after hatch. Although other indicators of 
performance such as weight at 15 d, daily growth and feed intake did not show significantly different between various 
treatments but with increased the time of start to feeding, the performance indicator decreased. Relative weight (% of 
BW) of digestive organs and length different parts of the small intestine decreased with increasing delayed to start 
feeding. In conclusion, this study revealed that the feasible bird starter feeding should be immediately post-hatch, and 
the maximum fasting period could not exceed 24h post-hatch. 
KEYWORDS: quail, starter feeding time, performance, GIT relative weight & length 


