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چکیده
یآزمایشـ،هـاي گوشـتیجوجهگوارش و جذب زرده در یستمسيپس از هچ بر رشد، توسعهیهاثر زمان شروع به تغذیبه منظور بررس

قطعـه پرنـده در هـر واحـد 15تکرار و 5با یمارت3شامل یدر قالب طرح کامالً تصادف308خروس گوشتی راس قطعه جوجه225با 
شـدن يپرندگان پـس از سـپریساعت پس از هچ) بودند. تمام18و 12، 6(یهشروع به تغذنزما3شامل یمارهاانجام شد. تیآزمایش

وزن دسـتگاه ، شـد بـدنشروع به تغذیه بالفاصله پس از هـچ موجـب بهبـود در رزاد داشتند. آیبه خوراك دسترسیت،محروميدوره
رويمطلـوب اتداراي اثـربالفاصله پس از هچهاي گوشتی جوجهيیهکه تغذندمطالعه نشان دادینایجشد. نتاو جذب زرده گوارش

.رشد و نمو دستگاه گوارش دارد

جذب زرده، دستگاه گوارش، گرسنگی پس از هچ، جوجه گوشتی: کلیديهايواژه

مقدمه
پژوهشگران بر این عقیده هستند که در زمان يهان اختالف نظر وجود دارد؛ اما هماگر چه بر سن واقعی تکامل دستگاه گوارش پرندگ

روزگی 7تا 6تا سن یکباريرودهيدهد که رشد اولیه. گزارش تحقیقات نشان می)8و 2(نابالغ استندگانتولد سیستم گوارش پر
یابنـدروزگی افزایش می14هضمی تا سن هايیمغلظت آنزین. همچن)6و 2، 1(بدن استهاياندامیرتر از سابسیار سریع و گسترده

).8و 2(
) گزارش کردنـد وزن 2000(يدارد، چنانچه اسکالن و نویرتکامل دستگاه گوارش تأثيیوهبه خوراك پس از هچ بر شیدسترسزمان
ینهمچنیابدیمیشاز دو برابر افزایشداشته باشد به بیکه پرنده به غذا دسترسیساعت پس از هچ، در صورت48یطیکباريروده

يهاجوجـهيوزن و طول رودهیش. روند افزا)9(داردیخطیوزن کل روده با وزن بدن همبستگیزمختلف روده و نهايوزن بخش
دسـتگاه هـايانـداميیـهوزن روده نسـبت بـه وزن بقنیـزها. در جوجه بوقلمون)3(انجامدیبه طول میروزگ7تا 5تا سن یگوشت

بـه یـقتحقینا).10(دادو سپس کاهش نشان یدمقدار خود رساکثرداشت و در روز ششم پس از هچ به حدیشتريبیشگوارش افزا
انجام شد.یگوارشهاياندامیو وزن نسببر رشد، جذب زرده یژاپنینپس از هچ در بلدرچیهاثر زمان شروع به تغذیمنظور بررس

هامواد و روش
یکشـجوجهيموسسـهیـکاز 308تاز هـچ شـده گوشـتی راس خروسقطعه جوجه225تعداد -پرورشیطو شرایگاهپرندگان، جا
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پـن 15ینبـیبـه طـور تصـادفهاجوجـهمنتقـل شـدند. پـایلوت تحقیقـاتی به یشانجام آزمايشد و برایهتهجنوبیاستان خراسان 
-پـنیوزنیانگینقطعه پرنده مستقر و م15یشیکه در هر واحد آزماايشدند به گونهیمبستر تقسي) پرورش رویشیآزماي(واحدها

بـه ارتفـاع یـک متـر يتوريوسیلهبهپنهر. بودگرم 56/37±65/0یشماآزشروعدرهاباشند. میانگین وزن جوجهيمساوبایدها
بودند. دمـاي سـالن پرنـدگان در دستیخوريآبوخوريمساحت و مجهز به دانمترمربعیک دارايها کدام از پنمحصور شد. هر 
یدندرجه) تا رس5/0(روزانه تدریجبهساعت72ازپسوتنظیمگرادسانتیيدرجه32-35يدامنهدرسالنبههازمان ورود جوجه

50-60يسـالن در دامنـهیرطوبـت نسـبیشآزمايگراد کاهش داده شد. در طول دورهیسانتيهدرج20-22يسالن به دامنهيدما
يشـدن دورهيآزمـایش، پـس از سـپريساعت خاموشی اعمال شـد. در کـل دوره1و ییساعت روشنا23ينوريدرصد و برنامه

به آب از زمان ورود پرندگان به سالن ممکن شد.یوراك دسترسی مداوم داشتند. دسترسها به خجوجهیت،محروم
ساعت پس از 18و 12، "شاهد"ساعت پس از هچ 6(یهزمان شروع به تغذ3تیمارهاي آزمایشی شامل -یشیآزماهايیرهو جتیمارها

. بـودآزمایشیواحدهردرپرندهقطعه15وتکرار5باتیمار3تصادفی،کامالًطرحقالبدر) "به خوراكیدسترسیتمحدود"هچ 
یمتنظUFFDAافزار با استفاده از نرم) 2007(308راهنماي راسيشدهیهتوصمقادیر مواد مغذي حداقلاساسبرآزمایشیهايجیره

شدند.
قطعه جوجـه از هـر یکیروزگ42و 24، 7،11، 4، 2، 1)، ساعت پس از هچ6زمان ورود (یندر سن-یمورد بررسهايفرآسنجه
کشـتار شـد، یکشـانتخـاب و پـس از وزنیبود به طـور تصـادفیشیواحد آزمایوزنیانگینمعادل میوزنيکه دارایشیواحد آزما

. شدندوزنوجداهاآنگوارشدستگاهمختلفهايشکمی باز و انداميبالفاصله محوطه
يو رویـهSASافـزار آمـاري به دست آمده از آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی، بـا اسـتفاده از نرمهايداده-هاآماري دادهآنالیز

GLM05/0(احتمالسطحدردانکنآزمونازاستفادهباهامیانگیني. مقایسه)7(شدندیهتجزP<صـورتبـهکهها) انجام شد. داده

به شرح زیر بود. يآماري قرار گرفتند. مدل آماريتجزیهموردها،دادهي) جهت نرمال ساز(لتبدیزبودند پس انسبی

Yij = µ + αi + εij

آزمایش.ي= اثر خطاεijبه خوراك و ی= زمان دسترسαiي،آماري= میانگین جامعهµ= مقدار هر مشاهده، Yij: که

نتایج و بحث
پـس از هـچ در سـاعت 48و 24سـندرو روده کوچـک گـوارشدسـتگاه، کل وزن بدن، زردهییراتتغیانگینمبهمربوطهايداده

پرندگان تغذیه شـده نشان داده شده است. 2روزگی در جدول 16و 12، 8، 1،2،4وزن نسبی (درصد وزن زنده) در سنینو 1جدول 
بـه طـور معنـی دار سی به خـوراك) ساعت تاخیر در دستر18و 12(ساعت پس از هچ نسبت به سایر پرندگان تیمارهاي آزمایشی6

) مطابقـت 2000(ياسکالن و نوگزارشبه دست آمده با یجنتا. داشتنديباالتررشد و نمو دستگاه گوارش به خصوص روده کوچک 
رشـدینبدن و بنابرايمغذنیازهايترمتعادلینپرندگان پس از هچ به خوراك سبب تأمزودهنگامیگزارش کردند دسترسهاآندارد 

در) گزارش کردنـد 2001و همکاران (ينو.)9(شودیمیمنیایستمبدن و تکامل سايیچهدستگاه گوارش، دستگاه ماهتریعو نمو سر
ینهنگام به خوراك سبب تأمزودیاست، لذا دسترستریعبدن سریستمبا کل سیسهکوچک در مقايرودهيبعد از هچ توسعهيدوره

.)5(شودیو تکامل بهتر آن میازمورد نيو انرژيمواد مغذ
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18و 12، 6(مختلـف آزمایشـی ساعت پس از هچ بین پرنـدگان تیمارهـاي 48و 24اگرچه تغییرات وزن زرده در فاصله هاي زمانی 
ته پـس از ساع18شده با تاخیر ساعت پس از هچ پرندگان تغذیه 48سن معنی دار نبود ولی در ساعت تاخیر در دسترسی به خوراك) 
نشـان مطابقت دارد بـه طـوري کـه ایشـان ) 1998و اسکالن (ينونتایج بدست آمده با گزارش . هچ کمترین افت وزن زرده را داشتند

).4(اسـتیشـتربتغذیه شده با تاخیر نبا پرندگایسهدر مقاپس از هچبال فاصه شدهیهدادند که سرعت جذب زرده در پرندگان تغذ
باعـث بهبـود رونـد رشـد و نمـو پس از هـچهاي گوشتی با فاصله حتی المکان کوتاه جوجهيیهمطالعه نشان دادند که تغذینایجنتا

.شوددستگاه گوارش می

ساعت پس از هچ48و24هاي گوشتی جوجهو زرده دستگاه گوارش بدن، وزن تغییرات بر میانگین زمان شروع به تغذیه اثر -1جدول 

زمان هچ

ساعت پس از هچ48ساعت پس از هچ24
تیمارهاي آزمایشی

SEMP-value

تیمارهاي آزمایشی
SEMP-value NF612NF18NFNF612NF18NF

)  ..........................................................................           گرم.................................  (....................
g(04/2±01/3519/0-84/0-99/2-52/1ns20/1685/1551/1468/1nsوزن زنده (

g(11/0±86/3a24/2ab75/1b90/028/0**16/484/354/335/0nsدستگاه گوارش (

g(06/0±94/0a78/0ab74/0b50/011/0*29/262/253/229/0nsکوچک (روده

g(94/0±03/447/2-46/2-67/2-37/0ns26/3-56/3-27/2-35/0nsزرده (

FN6 ساعت پس از هچ، 6= دسترسی به خوراكNF12 ساعت پس از هچ و 12= دسترسی به خوراكNF18 ساعت پس از هچ18= دسترسی به خوراك
a…b-05/0هستند (داریمعنحرف مشترك ندارند داراي اختالف کهي هر ردیف براي هر اثرهانیانگیمP<(

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

وزن نسبی روده کوچک (درصد وزن زنده) در سنین مختلفو دستگاه گوارش وزن نسبی بر میانگین زمان شروع به تغذیه اثر -2جدول 
روده کوچک در سن (روز)کل دستگاه گوارش در سن (روز)زمان تاخیر در دسترسی
1248121612481216به خوراك پس از هچ

.....................................  ........................................................................  درصد وزن زنده   ...................................ساعت
6a62/1770/1595/1743/14a81/1251/921/530/722/10a34/8a62/7a59/5
12ab45/1608/1551/1797/14ab26/1198/893/401/773/9ab19/8b13/6b85/4
18b90/1495/1416/1741/14b67/1195/849/411/714/10b86/7b84/4b76/4

58/029/006/036/030/026/031/036/011/034/045/025/0خطاي استاندارد
***nsnsns*nsnsnsns*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<(
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Influence of Post-Hatch Starvation on Yolk Absorbed and GIT Weight of
Broiler chicks
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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. Two hundred and twenty five Ross 308 meal
broiler chicks, assigned to a completely randomized design (CRD) 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. 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.

Key words: broiler chick, post hatch starvation, GIT development, yolk utilization
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