


1394خردادماه 7و 6هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، همایش پژوهش

533

هاي گوشتی جوجهعملکردبر دسترسی به خوراك پس از هچ زمان اثر 
3رضا راجیاحمد،*2حیدر زرقی،1حامد گنجعلی

دانشگاه فردوسی مشهددامپزشکیدوره تخصصی دانشکده .دانشجوي 1
دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزي .استادیار 2
دانشگاه فردوسی مشهددانشکده دامپزشکی.دانشیار3

h.zarghi@um.ac.ir:*نویسنده مسئول

چکیده
225آزمایشی با تعداد هاي گوشتی جوجهدر تولیدي عملکردهاي شاخصزمان دسترسی به خوراك پس از هچ بر به منظور بررسی اثر 

در هـر واحـد آزمایشـی پرندهقطعه 15تکرار و 5با تیمار 3شامل در قالب طرح کامالً تصادفی 308خروس گوشتی راس قطعه جوجه 
-تمامی پرندگان پس از سپري شدن دوره. ندبودساعت پس از هچ) 18و 12، 6(زمان دسترسی به خوراك 3انجام شد. تیمارها شامل 

24و 11کاهش میـانگین وزن در سـن در دسترسی به خوراك پس از هچ باعث ریتأخي محرومیت به خوراك دسترسی آزاد داشتند.
به طـور دوره آغازین در افزایش ضریب تبدیل غذایی روزگی) و11-24روزگی)، دوره رشد (0-10آغازین (دوره روزگی، رشد روزانه در 

.پس از هچ آغاز شودبالفاصله هاي گوشتی جوجهي تغذیهاالمکانیحتکه بایستی ). نتایج این مطالعه نشان داد>05/0Pشد (داریمعن

عملکردگرسنگی پس از هچ، ،هاي گوشتیجوجه: هاي کلیديواژه

مقدمه
تر سیسـتم تر نیازهاي مغـذي بـدن و لـذا رشـد و نمـو سـریعهنگام پرندگان پس از هچ به خوراك باعث تأمین متعادلدسترسی زود

گزارش کردنـد دسترسـی هرچـه )7(و اسکالن)2(. نوي و اسکالن)3(شودو تکامل سیستم ایمنی میگوارش، سیستم عضالنی بدن
گیـري نهـایی شود به طوري که این اثر بر روي وزنهاي گوشتی به خوراك منجر به افزایش رشد اولیه میها و جوجهبوقلمونترعیسر

. با مصـرف خـوراك )1(شودساعت پس از شروع مصرف خوراك آغاز می24تقریبا بدن رشد پرندگان مورد پرورش نیز موثر است. 
شود. بنابراین حضور و جریان مـداوم خـوراك اي گوارش برقرار میاکوسیستم رودخانهبدن و چرخه ماده و انرژي بین عناصر سازنده

محیط دسـتگاه گـوارش و فراهمـی . با حضور خوراك در استي گوارشی براي تداوم فعالیت این اکوسیستم ضروري به شکل شیرابه
بـه منظـور قیـتحقنیـا)4(گـرددهاي الزم جهت نمو و ایفاي کارکردهاي مخاط این دسـتگاه فـراهم میبیان ژنمواد مغذي مختلف

شد.هاي عملکرد تولیدي انجامبر شاخصهاي گوشتی جوجهبررسی اثر زمان دسترسی به خوراك پس از هچ در 

هامواد و روش
0-42در سـن  گوشـتی تـازه هـچ شـدهخـروسقطعـه جوجـه225آزمایش با استفاده از -جایگاه و شرایط پرورشپرندگان،

پـن 15تهیـه و بـه طـور تصـادفی بـین جنـوبیی استان خراسان کشجوجهي روزگی انجام شد. پرندگان مورد آزمایش از یک موسسه
قطعـه 15اي که در هر واحد آزمایشـی خوري دستی تقسیم شد به گونهدانخوري و (واحدهاي آزمایشی) پرورش روي بستر، داراي آب

گرم بود. هر پن 56/37±65/3ها در شروع آزمایشمیانگین وزن جوجهمساوي باشند. االمکانیحتها پرنده مستقر و میانگین وزنی پن
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دمـاي محـل اسـتقرار بـود. دسـتیخـوري و آبيخـوردان، مسـاحتمترمربعیکتوسط مانع توري به ارتفاع یک متر محصور، داراي
درجه) تا 5/0ساعت به تدریج (روزانه 72گراد تنظیم، پس از ي سانتیدرجه32-35ي ها به سالن در دامنهپرندگان در بدو ورود جوجه
ي سـالن در دامنـهي آزمایش رطوبت نسـبیگراد کاهش داده شد. در طول دورهي سانتیدرجه20-22ي رسیدن دماي سالن به دامنه

ي پس از سپري شـدن دورهآزمایش، يدر کل دورهساعت خاموشی اعمال شد. 1ساعت روشنایی و 23ي نوري درصد و برنامه60-50
دسترسی به آب از بدو ورود پرندگان به سالن ممکن شد. ها به خوراك دسترسی مداوم داشتند.جوجهمحرومیت

و 12، "شـاهد"ساعت پس از هچ 6زمان دسترسی به خوراك (3اعمال تیمارهاي آزمایشی شامل -هاي آزمایشیجیرهتیمارها و 
قطعه پرنده در هر واحـد 15تکرار و 5تیمار با 3در قالب طرح کامالً تصادفی،) "محدودیت دسترسی به خوراك"ساعت پس از هچ 18

بـا اسـتفاده از 2007، 308راهنمـاي راس يشـدههیواد مغـذي توصهاي آزمایشی بر اساس حداقل مقادیر مـآزمایشی انجام شد. جیره
تنظیم شدند.UFFDAافزارنرم

روزگـی)، رشـد 0-10(آغـازینهاي سنی در شروع و پایان دورههاي هر واحد آزمایشی وزن جوجه-يریگمورد اندازهيپارامترها
. رشـد و ي شـدریگانـدازهسـنی فـوق يهـامصرفی در طول دورهخوراك تعیین، همچنین روزگی)25-42(و پایانیروزگی) 24-11(

هر قطعه و ضریب تبدیل غذایی به صورت گرم خوراك مصرفی به گرم رشد روزانـه يخوراك مصرفی روزانه به صورت گرم در روز به ازا
زنـده يبر اساس تعداد جوجهخوراك مصرفی روزانهيپن وزن شده و محاسبهيمحاسبه شد. تلفات هر روز ضمن ثبت تاریخ و شماره

در هر روز (روز جوجه) تصحیح شد.
و رویـه SASافـزار آمـاريبه دست آمده از آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی، با استفاده از نرميهاداده-هاآنالیز آماري داده

استفاده از آزمـون دانکـن در سـطح احتمـال ها بامیانگیني. مقایسه)5(آماري قرار گرفتنديمورد تجزیهGLMمدل عمومی خطی 
)05/0P< .انجام شد. مدل ریاضی طرح آماري به شرح زیر بود (

Yij = µ + αi + εij

خطاي آزمایش.اثر = ijεوزمان دسترسی به خوراك= iα،جامعه آماري= میانگینµ،هر مشاهده= مقدار ijYکه: 

نتایج و بحث
-، رشد و خوراك مصرفی روزانههاي سنی آغازین، رشد و پایانیمیانگین وزن زنده در پایان دوره:عملکرد تولیدي شامليهاشاخص

گـزارش شـده 2و 1در جـدولتحـت تیمارهـاي مختلـف در پرندگان سنی فوقيهاهر قطعه و ضریب تبدیل غذایی در طول دورهي
است. 
0-10روزگی، رشـد روزانـه در دوره آغـازین (24و 11باعث کاهش میانگین وزن در سن در دسترسی به خوراك پس از هچ ریتأخ

میانگین وزن باالترین ).>05/0Pشد (داریمعنروزگی) و افزایش ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین به طور 11-24روزگی) و رشد (
نشان دادند.ساعت)6سریعاً پس از هچ به خوراك دسترسی یافتند (ی که را پرندگانغذاییضریب تبدیلترینپایینو رشد روزانه و 

هاي جوحههنگامزودمطابقت دارد ایشان گزارش کردند دسترسی )7و 6(آمده در این تحقیق با گزارش اسکالن و نويبه دستنتایج 
سیستم گوارش، سیستم عضالنی بدن ترعیرستر نیازهاي مغذي بدن و لذا رشد و نمو متعادلنیتأمگوشتی پس از هچ به خوراك باعث 

ي توسعه و تکامل دستگاه گوارش و پیـرو آن بهبـود شود. زمان دسترسی به خوراك پس از هچ بر روي نحوهو تکامل سیستم ایمنی می
تـایج ایـن ن.داردیخطـیوزن کل روده با وزن بـدن همبسـتگزیمختلف روده و نيهاوزن بخشدارد، همچنین ریتأثعملکرد تولیدي 
هاي گوشتی بالفاصله پس از هچ آغاز شود.ي جوجهتغذیهاالمکانیحتکه بایستی مطالعه نشان داد

روزگی0-42هاي گوشتی در دامنه سنی :اثر زمان دسترسی به خوراك پس از هچ بر میانگین وزن و رشد جوجه1جدول
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روزانه (پرنده/ گرم) در دامنه سنی (روز)رشد وزن بدن (گرم) در سن (روز)زمان تاخیر در دسترسی
0-2542-1142-024-11244210به خوراك پس از هچ

.........................  (روز/ پرنده / گرم) ............................................  (گرم)  ...................ساعت
6a64/271a61/109385/2527a28/21a23/6368/7929/59

12b62/240b76/101564/2415b47/18ab63/5977/7762/56
18ba86/249b22/100473/2459ab29/19b03/5886/8067/57

94/840/2347/5281/037/131/324/1خطاي استاندارد
ns**nsns**يداریمعنسطح 

a…b-05/0هستند (داریمعني هر ستون براي هر اثر  که حرف مشترك ندارند داراي اختالف هانیانگیمP<(
ns- 05/0(-نیست، *داریمعناختالفP<** ،(-)01/0P<(

0-42هـاي گوشـتی در دامنـه سـنی :اثر زمان دسترسی به خوراك پس از هچ بر میانگین خوراك مصرفی و ضریب تبدیل غذایی جوجه2جدول
روزگی 

ضریب تبدیل غذاییخوراك مصرفی روزانه در دامنه سنی (روزگی)زمان تاخیر در دسترسی
0-2542-1142-024-010-2542-1142-024-10به خوراك پس از هچ

..................................................  (روز/ پرنده / گرم) ساعت
605/1916/7441/20058/10290/018/155/273/1

1224/1937/7188/18514/9805/120/140/273/1
1826/1844/6930/19354/9895/020/141/272/1

55/086/222/574/104/006/015/005/0خطاي استاندارد
nsnsnsnsnsnsnsnsيداریمعنسطح 

a…b-05/0هستند (داریمعني هر ستون براي هر اثر  که حرف مشترك ندارند داراي اختالف هانیانگیمP<(
ns- 05/0(-نیست، *داریمعناختالفP<** ،(-)01/0P<(
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Influence of Post-Hatch Starvation on Performance of Broiler Chickens
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Abstract
The experiment was conducted to investigate the effects of starter feeding time on performance of newly
hatched chicks. Two hundred and twenty five 6h old Ross 3.8 meal chicks, assigned to a completely
randomized design with 3 treatment (three feeding schedules fasting for 6, 12 and 18 hours post-hatch), with
5 replicates per group and 15 chicks per replicate. After fasting, all birds were fed a mash starter feedstuff
ad-libitum until 42 days of age. The performance indicator such as mean weight at 11 and 24 d, daily growth
in the starter and grower period and Feed conversion ratio (FCR) in the starter period were significantly
increased as delayed in start to feeding after hatch. 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: broiler chicks, post hatch starvation, performance
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