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 چكیده

بدا   یآزمایشد  ین،گوارش و جذب زرده در بلددر   یستمس یپس از هچ بر رشد بدن، توسعه یهاثر زمان شروع به تغذ یبه منظور بررس

 یقطعده پرندده در هدر واآدد آزمایشد      11تکرار و  4با  یمارت 3شامل  یدر قالب طرح کامالً تصادف یژاپن ینبلدر  یقطعه جوجه 121

 یشددن دوره  یپرندگان پدس از سدپر   یتمام. بودند( ساعت پس از هچ 44و  24، 3) یهشروع به تغذ نزما 3شامل  یمارهات. انجام شد

از  یشبده بد   یهزمان شروع به تغذ یشافزا. بر جذب زرده اثر نداشت یهان شروع به تغذزم. آزاد داشتند یبه خوراک دسترس یت،محروم

 ی-یده تغذ یدد مطالعه نشان داد که با ینا یجنتا. ها شد کل دستگاه گوارش از جمله روده یساعت سبب کاهش رشد بدن و وزن نسب 24

 .ساعت نباشد 24از  یشب یهبه تغذدر شروع  یربالفاصله پس از هچ آغاز شود و آداکثر زمان تأخ هاینبلدر 

 جذب زرده -رشد -دستگاه گوارش -یهزمان شروع تغذ -ینبلدر : کلیدی لماتک

 مقدمه

نظیدر رشدد سدری ،     هدایی ویژگی. را به خود جلب کرده است یاریپربازده و سودآور توجه بس یتفعال یکپرورش بلدر ین به عنوان 

 یدور دهندگان طپرورش یاندر م اییژهو یگاهجا بلدر ین تا است شده سبب باال گذاریتخم نسل کوتاه، بلوغ زودرس و میزان ی فاصله

داشدته باشدد و    ی مختلف سازگار شده و رشد سدر  هاییطبه مح تواندیاست و م بنیهو خوش یرومندن ت،پرطاق ینبلدر . داشته باشد

اه گوارش پرندگان اختالف نظر وجود دارد؛ اما همه پژوهشگران اگر  ه بر سن واقعی تکامل دستگ(. 1)هفته به سن بلوغ برسد  6 یط

 یدهد کده رشدد اولیده   گزارش تحقیقات نشان می(. 9و  3) نابالغ است  ندگانبر این عقیده هستند که در زمان تولد سیستم گوارش پر

 هدای  یمغلظدت آندز   ینهمچند (. 7و  3، 2)بددن اسدت    هایاندام یرتر از سا روزگی بسیار سری  و گسترده 7تا  6تا سن  یکبار یروده

 (. 9 و 3) یابندروزگی افزایش می 14هضمی تا سن 

گزارش کردندد وزن  ( 2111) یدارد،  نانچه اسکالن و نو یرتکامل دستگاه گوارش تأث ییوهبه خوراک پس از هچ بر ش یدسترس زمان

 ینهمچن یابد یم یشاز دو برابر افزا یشداشته باشد به ب یسکه پرنده به غذا دستر یساعت پس از هچ، در صورت 44 یط یکبار یروده

 یها جوجه یوزن و طول روده یشروند افزا(. 11)دارد  یخط یوزن کل روده با وزن بدن همبستگ یزمختلف روده و ن هایوزن بخش

دسدتگاه   هدای انددام  ییده زن بقوزن روده نسدبت بده و   نیدز  هادر جوجه بوقلمون(. 4) انجامد یبه طول م یروزگ 7تا  5تا سن  یگوشت

 یقتحق ینا(. 11) دهدیو سپس کاهش نشان م یدمقدار خود رس اکثرداشت و در روز ششم پس از هچ به آد یشتریب یشگوارش افزا

انجدام   یگوارشد  هدای انددام  یو وزن نسب بر رشد، جذب زرده یژاپن ینپس از هچ در بلدر  یهاثر زمان شروع به تغذ یبه منظور بررس

 .شد

 هامواد و روش
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اسدتان   یکشد  جوجده  یموسسده  یدک از  یژاپند  ینبلدر  یروزه یک یقطعه جوجه 121تعداد  -پرورش یطو شرا یگاهپرندگان، جا

مشدهد منتقدل    یدانشگاه فردوسد  یکشاورز ی دانشکده ینپرورش بلدر  یشگاهبه آزما یشانجام آزما یشد و برا یهته یخراسان رضو

 یشیکه در هر واآد آزما ایشدند به گونه یمبستر تقس یپرورش رو( یشیآزما یواآدها)پن  12 ینب یدفبه طور تصا ها جوجه. شدند

 پدن  هر. بود گرم 4/11 ±3/1 یشماآز شروع در هامیانگین وزن جوجه. باشند یمساو باید هاپن یوزن یانگینقطعه پرنده مستقر و م 11

 یکدی، الکتر یمساآت و مجهز به مدادر مصدنوع   مترمرب  5/1 دارایها کدام از پنهر . به ارتفاع یک متر محصور شد یتور یوسیله به

 تنظیم گرادسانتی یدرجه 35-37 یدامنه در سالن به هادمای سالن پرندگان در زمان ورود جوجه. بودند دستی خوریآب و خوریدان

در طدول  . گراد کاهش داده شدد یسانت یهدرج 21-22 یهسالن به دامن یدما یدنتا رس( درجه 1روزانه ) تدریج به ساعت 72 از پس و

. ساعت خاموشی اعمدال شدد   1و  ییساعت روشنا 23 ینور یدرصد و برنامه 51-61 یسالن در دامنه یرطوبت نسب یشآزما یدوره

بده آب از زمدان    یدسترسد . ها به خوراک دسترسی مداوم داشتند جوجه یت،محروم یشدن دوره یآزمایش، پس از سپر یدر کل دوره

 .ورود پرندگان به سالن ممکن شد

ساعت پس  44و  24، "شاهد"ساعت پس از هچ  3) یهزمان شروع به تغذ 3تیمارهای آزمایشی شامل  -یشیآزما هاییرهو ج تیمارها

. بود آزمایشی واآد هر در پرنده قطعه 11 و تکرار 4 با تیمار 3تصادفی، کامالً طرح قالب در( "به خوراک یدسترس یتمحدود"از هچ 

 .شدند یمتنظ UFFDAافزار  با استفاده از نرمNRC (1994 ) ی شده یهتوصمقادیر مواد مغذی  آداقل اساس بر آزمایشی هایجیره

کده   یشدی قطعه جوجه از هر واآدد آزما  یک یروزگ 15و  12، 9، 6، 3، 1، (صفر)زمان ورود  یندر سن -یمورد بررس هایفرآسنجه 

 یکشدتار شدد، بالفاصدله محوطده     یکشد  انتخداب و پدس از وزن   یبود به طور تصادف یشیواآد آزما یوزن یانگیندل ممعا یوزن یدارا

 . شدند وزن و جدا هاآن گوارش دستگاه مختلف هایشکمی باز و اندام

 یو رویده  SASافدزار آمداری    مبه دست آمده از آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی، با استفاده از ندر  هایداده -هاآماری داده آنالیز

GLM اآتمال سطح در دانکن آزمون از استفاده با هامیانگین یمقایسه(. 4)شدند  یهتجز (15/1P< )صدورت  بده  که هاداده. انجام شد 

 . به شرح زیر بود یدل آمارم. آماری قرار گرفتند یتجزیه مورد ها،داده یجهت نرمال ساز( ) لتبدی زبودند پس ا نسبی
Yij = µ + αi + εij 

 .آزمایش یاثر خطا=  εijبه خوراک و  یزمان دسترس=  αi ی،آمار ی¬میانگین جامعه=  µمقدار هر مشاهده، =  Yij: که

 نتایج و بحث

 1وز پس از هچ در جدول و سه ر یک سن در گوارش دستگاه مختلف هایوزن بدن، زرده و اندام ییراتتغ یانگینم به مربوط هایداده

 یرتدأث . نشان داده شده اسدت  2در جدول  یروزگ 15در سن ( درصد از وزن زنده)گوارش  هایاندام یوزن بدن و وزن نسب یانگینو م

وزن  تغییدرات  بدر  امدا  شدد،  دارمعنی یروزگ 3و  1در سن  یگوارش هایوزن بدن و اندام ییراتبر تغ چپس از ه یهزمان شروع به تغذ

 .نداشت دار یمعن یرتأث زرده

 افدزایش  هدچ  زمدان  بده  نسدبت  هدا ، دستگاه گوارش و روده(زنده)وزن بدن  ییرتغ یانگیندر پرندگان گروه شاهد م یروزگ یکسن  در

 ذکرشدده  هایداشتند شاخص( ساعت پس از هچ 44و  24 یهشروع به تغذ)به خوراک  یدسترس یتکه محدود یداشت؛ اما در پرندگان

 ینهمچند . بود دار یبه خوراک معن یدسترس یتمحدود یمارهایگروه شاهد با ت یناختالف ب چهن هچ کاهش داشتند،  ناننسبت به زما

از پرنددگان تحدت    یشترب دار یشاهد به طور معن یمارها در پرندگان ت وزن بدن، دستگاه گوارش و روده یشافزا یزانم یروزگ 3در سن 

گدزارش کردندد    ها آنمطابقت دارد ( 2111) یاسکالن و نو گزارشبه دست آمده با  یجنتا .ساعت به خوراک بود 44 یتمحدود یمارت

دسدتگاه   تدر  ی رشد و نمدو سدر   ینبدن و بنابرا یمغذ نیازهای ترمتعادل ینپرندگان پس از هچ به خوراک سبب تأم زودهنگام یدسترس
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پرنددگان   یناگر  ده بد   یروزگ 3و  1وزن زرده در سن  ییراتتغ(. 11) شودیم یمنیا یستمبدن و تکامل س اییچهگوارش، دستگاه ماه

کداهش   یشدتری ب یزانبه م یشیآزما هایگروه یربا سا یسهنبود اما در پرندگان گروه شاهد وزن زرده در مقا دار یمعن یشیآزما هایگروه

گدروه   نبدا پرنددگا   یسهدر مقا( چپس از ه)شده  یهنشان دادند که سرعت جذب زرده در پرندگان تغذ( 1994)و اسکالن  ینو. داشت

 (.5)بود  یشترب یشیآزما

با پرنددگان   یسهدر مقا یشتردستگاه گوارش ب یوزن و وزن نسب یانگینم یپرندگان گروه شاهد دارا یریرکوردگ یمراآل سن یتمام در

و  یندو . بدود  دار یودندد معند  ساعت غذا مصرف نکدرده ب  44که  یگروه شاهد با گروه یناختالف ب ین نانچه ا. بودند یشیگروه آزما

اسدت، لدذا    تدر  ی بددن سدر   یسدتم با کدل س  یسهکو ک در مقا یروده یبعد از هچ توسعه یدوره درگزارش کردند ( 2111)همکاران 

مطالعه نشدان دادندد    ینا یجنتا(. 6) شودیو تکامل بهتر آن م یازمورد ن یو انرژ یمواد مغذ ینبه خوراک سبب تأم زودهنگام یدسترس

 .ساعت نباشد 24از  یشب یهدر شروع به تغذ یربالفاصله پس از هچ آغاز شود و آداکثر زمان تأخ هاینبلدر  ییهتغذ یدبا که

 

 ساعت پس از هچ 22 و 22و زرده در بلدرچین ژاپنی دستگاه گوارش بدن، وزن تغییرات بر میانگین زمان شروع به تغذیه اثر  -1جدول 

 

 زمان هچ

 ساعت پس از هچ 72  چساعت پس از ه 24 

 تیمارهای آزمایشی 

SE 
P-

value 

 تیمارهای آزمایشی 

SE P-value  F NF24 NF48  F NF24 NF48 

   .................... (  .................................g   ..........................................................................  )          

 ** 25/1±4/11  a94/1 b36/1- b53/- 335/1 *  a6/9 ab3/6 b16/3 23/1 (g)وزن زنده 

کل دستگاه 

 (g)گوارش  

41/1±4/1  a54/1 b16/1- b22/1- 175/1 **  a5/2 ab6/1 b3/1 34/1 * 

 * 13/1±24./  a42/1 b15/1 b16/1 125/1 **  a24/1 ab11/1 b4/1 13/1 (g) ها روده

 34/1±29/1  67/1- 31/1- 61/1- 142/1 ns  12/1- 15/1- 15/1- 13/1 ns (g)زرده 

F = ساعت پس از هچ،  3دسترسی به خوراکNF24 = ساعت پس از هچ و  24دسترسی به خوراکNF48 = ساعت پس  44دسترسی به خوراک

 از هچ

a,b- هستند  دار یمعنآرف مشترک ندارند دارای اختالف  که ی هر ردیف برای هر اثرها نیانگیم(15/1P<) 

ns-  نیست،  دار یمعناختالف*- (15/1P<) ،**- (11/1P<) 
 

بلددرچین ژاپندی در   ( درصد از وزن زندده ) دستگاه گوارشهای بدن و وزن نسبی اندامبر میانگین وزن زمان شروع به تغذیه اثر  -2جدول 

 روزگی 11 و 12، 9، 6سنین 

 تیمارهای آزمایشی  

SE P-value 
  F NF24 NF48 

 روزگی 6سن 
 32/34 94/29 39/29 11/3 ns  (g) زنده وزن

 ns 11/1 44/15 24/15 17/17  )%(کل دستگاه گوارش 

 ns 7/1 54/5 41/5 27/6  )%(ی کو ک روده

 
 روزگی 9سن 

 a11/61  (g) زنده وزن
ab77/57 

b56/51 23/2 * 
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 ns 44/1 53/13 34/14 11/15  )%(کل دستگاه گوارش 

 a22/6  )%(ی کو ک روده
b45/5 

b42/5 31/1 * 
 روزگی 12سن 

 41/43 32/42 44/74 1/3 ns  (g)وزن زنده 

 ns 34/1 24/11 59/11 91/11  )%(کل دستگاه گوارش 

 ns 44/1 97/3 91/3 49/4  )%(ی کو ک روده

 روزگی 15سن 
 * a25/121 ab25/116 b51/114 57/4  (g)وزن زنده 

 ns 57/1 72/4 41/9 14/11  )%(تگاه گوارش کل دس

 ns 36/1 14/3 91/3 94/3  )%(ی کو ک روده

F = ساعت پس از هچ،  3دسترسی به خوراکNF24 = ساعت پس از هچ و  24دسترسی به خوراکNF48 = ساعت پس  44دسترسی به خوراک

 از هچ

a,b- هستند  دار یمعنارای اختالف آرف مشترک ندارند د که ی هر ردیف برای هر اثرها نیانگیم(15/1P<). 

ns-  نیست،  دار یمعناختالف*- (15/1P<) ،**- (11/1P<). 
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Abstract  

The experiment was conducted to investigate the effects of starter feeding time on body growth, GIT 

development and yolk utilization of newly hatched chicks. One hundred and twenty Japanize quail chicks, 

assigned to a completely randomized design (CRD) 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. Results showed that food deprivation 

reduced body growth and GIT development. 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. 

Key words: quail- starter feeding time- GIT development- growth- yolk utilization 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


