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 چکیده

درصد مقدار توصیه راهنمای سویه  5/102و  100، 5/97، 0/95، 5/92) تراکم مواد مغذی جیره پایانیسطح  5اثر در این پژوهش 

قطعه جوجه خروس  300با استفاده از تعداد مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های گوشتی جوجهراندمان الشه بر ( 500کاب 

 22انجام شد. پرندگان تا سن قطعه پرنده در هر تکرار  10تکرار و  6تیمار با  5 در یک طرح کامالً تصادفی 500سویه کاب 

در سنین های آزمایشی تغذیه شدند. با جیرهروزگی  23-46در دامنه سنی روزگی تحت شرایط یکسان پرورش یافته و سپس 

روزگی از هر واحد آزمایشی یک قطعه پرنده انتخاب و به منظور بررسی اثر تیمارهای آزمایشی بر راندمان الشه و  45و  38

ظرفیت  و راندمان گوشت سینه، چربی حفره بطنیپایانی بر  اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیرهکیفیت گوشت کشتار شدند. 

 دارو معنی افزایش تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی باعث افزایش خطی .(P<0.05)دار بود نگهداری آب الشه معنی

 برای معادله درجه دوبه صورت روزگی و تغییر  46و  38در سنین  دار چربی حفره بطنیو کاهش خطی و معنی گوشت سینه

های کیفی الشه و سنجش شاخصهای راندمان ظرفیت نگهداری آب گوشت سینه شد. سن کشتار بر روی تمامی شاخص

ه بطنی چربی حفر، گوشت سینهوزن نسبی  ،راندمان الشهروز  46روز به  38از با افزایش سن کشتار ، دار بودگوشت سینه معنی

افزایش تراکم نتایج این آزمایش نشان داد . بود باالتردار الشه به طور معنیافت پخت ( و *aقرمزی )(، *Lروشنایی )شدت 

افزایش طول دوره پرورش باعث افزایش چربی و افت پخت  شود.پایانی باعث بهبود راندمان الشه می مواد مغذی جیره انرژی و

 شود. می الشه

 .سن کشتار، کیفیت گوشتتراکم مواد مغذی، جوجه های گوشتی، جیره پایانی، کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

، های گوشتی دارداست که تاثیر قابل توجهی بر رشد و سالمت جوجهای تراکم مواد مغذی جیره غذایی یکی از عوامل تغذیه

محوطه  .(Brickett et al., 2007) دهدهای گوشتی را نیز تحت تاثیر قرار میع به نوبه خود اقتصاد فرآیند تولید جوجهاین موضو

میزان چربی شکمی یک رسد که نظر میبه. (Gaya et al., 2005) چربی در بدن مرغ استشکمی یکی از مناطق اصلی تجمع 

محققان نشان دادند که استفاده از محدودیت تغذیه در دوره . (Becker et al., 1981) داشته باشدارتباط مستقیم با چربی کل بدن 

از دیگر یکی  سن کشتار. (Washburn, 1990)شود های گوشتی میدر جوجه باعث کاهش درصد چربی شکمپرورش پایانی 

 ,.Albuquerque et al) گذاردهای گوشتی تأثیر میکیفیت الشه جوجههای است که به شدت بر شاخص یرین عواملتمهم
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و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی  طیور ،سمینار ملی مدیریت پرورش دام چهارمین 

رسیده تری با توجه به سلیقه مشمورد نظر زنده وزن میانگین به  سن مناسب برای کشتار بستگی به این دارد که پرندگان. (2003 راینی 

ه تقاضای بازار با توجه بجوجه گوشتی است که فرآیند تولید گوشت این روند از طریق تمایل به بهبود نتایج اقتصادی باشند. 

روانه تر در سنین جوانپرندگان . از طرف دیگر در صورتی که (Połtowicz & Doktor, 2012)شود ریزی میمصرف برنامه

فزایش اگذاری ثابت سرمایهاز وری هرهداد و به این طریق بافزایش سالیانه را های تولید توان تعداد چرخهمیشوند،  گاهارکشت

دمان رانبر کشتار  سنو به منظور بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی . (Albuquerque et al., 2003)خواهد یافت 

  های گوشتی این آزمایش انجام شد.جوجهکیفیت گوشت های شاخصالشه و 

 

 هامواد و روش

موسسه جوجه  نیترکینزداز  500قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه تجاری کاب  420برای انجام این آزمایش تعداد 

 23در سن . تغذیه و پرورش یافتند یکسانروزگی تحت شرایط  22سن ها تا کشی به محل انجام آزمایش تهیه شد. جوجه

 بینبه طور تصادفی قطعه پرنده  300های پرورش یافته تعداد روزگی با حذف پرندگان کم وزن و یا سنگین وزن از بین جوجه

تکرار  6تیمار،  5با آزمایش در قالب طرح بلوک کامالً تصادفی  شدند.تقسیم ای با میانگین وزنی یکنواخت قطعه 10قفس  30

، 5/97، 100، 5/102سطح تراکم مواد مغذی جیره پایانی ) 5قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل  10و 

روزگی  23-46زمایش در دوره سنی . آ(Cobb-Vantress,  2016) ( بودند500درصد توصیه راهنمای پرورش کاب  5/92و   95

روزگی از هر واحد آزمایشی یک قطعه جوجه با وزن میانگین پرندگان هر قفس انتخاب و به  46و  38 یندر سنانجام شد. 

گراد در یخچال نگهداری درجه سانتی 4ها جدا و در شرایط دمایی روش ذبح اسالمی کشتار و بالفاصله پرکنی و سینه از الشه آن

داری آب از روش پوجا و نینی وارا بر اساس سنجش گیری ظرفیت نگهبه منظور اندازه. های زیر انجام شدو سپس بررسی

. در این (Pohja & Niinivaara, 1957) دارد استفاده شد WHCدرصد رطوبت خروجی از نمونه گوشت که نسبت عکس با 

فحه پالستیکی )طلق( در زیر قرار داده شد، دو ص 1گرم از گوشت چرخ شده روی کاغذ صافی واتمن شماره  3/0روش حدود 

کیلو گرمی قرار گرفت. بعد ازاین مدت نمونه  2دقیقه تحت فشار حاصل از یک وزنه  5و روی نمونه گذاشته شد و به مدت 

( محاسبه 1ای توزین گردید. درصد آب خارج شده از رابطه )گوشت به طور کامل از کاغذ صافی جدا و کاغذ صافی خونابه

 شد.

= درصد آب خارج شده :1رابطه 
W2−W1

Ws
∗ 100 

وزن کاغذ صافی بعد از جدا کردن  W2 وزن اولیه کاغذ صافی و  W1گرم(،  3/0، وزن نمونه گوشت )حدود Wsکه در آن 

گرم نمونه  50. در این روش (Honikel, 1998) های گوشت با روش هانکیل تعیین شدافت پخت نمونه گوشت از آن می باشد.

 گراد بهدرجه سانتی 80ماری در دمای سانتی متر داخل کیسه پالستیکی قرار گرفت و درون حمام بن 5/1گوشت با ضخامت 

پس از سرد کردن نمونه با آب، از درون کیسه پالستیکی خارج و سطح آن با دستمال  .ساعت به منظور پخت قرار گرفت 1مدت 

 ( تعیین گردید. 2خشک و توزین شد. مقدار افت پخت از رابطه )

 = :2رابطه 
W1−W2

W1
×   درصد افت پخت100

به منظور بررسی کیفیت رنگ گوشت سینه حاصل از وزن گوشت بعد از پخت است. W2وزن اولیه گوشت و W1که در آن 

ژاپن( و بر اساس  Konica Minolta، شرکت CR-410مدل  Minolta) Minoltaسنج از دستگاه رنگپرندگان مورد آزمایش، 

ون یا هماهنگ شدن = شدت زردی استفاده شد. به منظور اکسیژناسی*b= شدت قرمزی و *a= شدت روشنایی،  *Lمختصات 

برداری از بخش میانی سنجی در دمای اتاق قرار گرفتند. سه بار عکسساعت قبل از رنگ 5/0ها به مدت با هوای محیط نمونه

رای ببدست آمده  یهادادهگوشت سینه انجام و میانگین اعداد بدست آمده به عنوان شاخص سنجش هر پارامتر محاسبه شد. 
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  تراکم انرژی و مواد مغذیو اثر متقابل سطح دو زمان کشتار و تراکم انرژی و مواد مغذی اصلی سطوح  هر پارامتر برای اثرات راینی 

 آماری قرار گرفتند یمورد تجزیه GLMمدل عمومی خطی  یو رویه SAS, 9.1افزار آماری  با استفاده از نرمزمان کشتار  ×

(SAS 2003). 5ای دانکن در سطح احتمال توسط آزمون چند دامنه هر پارامتر ها مربوط به اثرات اصلی و اثرات متقابلمیانگین 

آنالیز رگرسیون خطی و توان دوم اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره برای کلیه مشاهدات انجام  مقایسه شدند (P<0.05) درصد

 .(Steel et al., 1997) شد
 

 نتایج و بحث

نجش سهای شاخصراندمان الشه بر و سن کشتار نتایج مربوط به اثر سطوح مختلف تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی 

وزن نسبی پایانی بر  اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره. گزارش شده است 1های گوشتی در جدول جوجهکیفیت گوشت 

دار بود نسبی چربی حفره بطنی و ظرفیت نگهداری آب الشه معنی گرم وزن الشه(، وزن 100گوشت سینه )گرم به ازای 

(P<0.05). تایج ندار وزن نسبی گوشت سینه شد. افزایش تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی باعث افزایش خطی و معنی

 Campbell et al., 1988; Holsheimer & Ruesink, 1993)دست آمده از این مطالعه با گزارش سایر محققین مطابقت دارد هب

Holsheimer & Veerkamp, 1992;). 

(، افت پخت و ظرفیت نگهداری *b( و زردی )*a(، قرمزی )*Lروشنایی )راندمان الشه، چربی حفره بطنی و  -1جدول 

و  38های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی در سنین آب گوشت سینه جوجه

 .روزگی 46
Table 1- Carcass yield, abdominal fat and breast meat lightness (L*), redness (a*), and yellowness (b*), 

cooking loss (CL) and water-holding capacity (WHC) of male broiler chickens fed finisher diet with five 

nutrient density levels and slaughtered at different age. 

 تراکم مواد مغذی

Nutrient 

Density 

(ND) 

 ران
Thigh & 

Drumstick 

meat 

 سینه
Breast 

meat 

سایر 

بخشهای 

 الشه

Other 

چربی حفره 

 بطنی
Abdominal 

fat 

 کل الشه
Eviscerated 

carcass 

L* a* b* CL  WHC 

 %CW %LBW      

92.5  30.89 37.35b 31.76a 3.03ab 65.17 51 .38 8.60 10.31 31.20 76.44b 

95  30.18 38.20ab 31.63a 3.31a 65.99 50.88 8.93 10.25 30.65 80.93a 

97.5  30.67 38.63ab 30.71ab 2.53bc 66.15 50.64 8.67 10.65 30.11 82.19a 

100  30.49 39.34a 30.18b 2.31c 66.45 50.86 9.17 10.47 32.14 77.87b 

102.5  30.04 39.18a 30.78ab 2.58bc 66.37 50.42 8.43 9.97 31.97 77.70b 

SEM  0.353 0.489 0.389 0.208 0.441 0.742 0.282 0.291 0.747 0.881 

 Slaughtered age (SA) سن کشتار        

38 d 29.75b 37.66b 32.59a 2.54b 65.36b 47.72b 8.20b 10.12 30.39b 76.92 

46 d 31.15a 39.41a 29.43b 2.97a 66.70a 52.36a 9.04a 10.21 32.04a 78.57 

SEM  0.223 0.310 0.246 0.132 0.278 0.469 0.178 0.184 0.472 0.557 

Source of variation, p value      

ND  0.432 0.040 0.029 0.009 0.271 0.920 0.381 0.553 0.271 0.000 

SA  0.000 0.000 0.000 0.031 0.001 0.000 0.030 0.341 0.017 0.247 

ND* SA  0.349 0.123 0.676 0.236 0.263 0.628 0.417 0.557 0.042 0.007 

Nutrient density response, p value      

Slaughtered at 38 day of age      

Linear  0.265 0.027 0.052 0.078 0.137 0.858 0.859 0.496 0.353 0.696 

Quadratic  0.353 0.068 0.113 0.910 0.197 0.585 0.864 0.367 0.332 0.652 

Slaughtered at 46day of age      

Linear  0.526 0.063 0.085 0.067 0.182 0.573 0.044 0.287 0.724 0.000 

Quadratic  0.273 0.590 0.783 0.519 0.849 0.534 0.039 0.317 0.525 0.000 

 (.>05/0Pدار است )مشابه هستند اختالف معنیکه دارای حروف غیر ستون  های هرمیانگین

a,b Values with different superscripts within a column for each effect are significantly different (p<.05). 
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روزگی  46و  38دار چربی حفره بطنی در سنین باعث کاهش خطی و معنیجیره مصرفی  افزایش تراکم انرژی و مواد مغذی راینی 

. کاهش چربی حفره بطنی در پرندگان تغذیه شده با (Bregendahl et al., 2002)محققین مطابقت دارد سایر شد که با  گزارش 

. همچنین افزایش (Emmans, 1994)احتماالً به دلیل مصرف چربی مازاد بدن در فرآیند متابولیسم پروتئین باشد  های متراکمجیره

دار برای شاخص ظرفیت نگهداری آب تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی باعث تغییر به صورت معادله درجه دو و معنی

ی حفره ، چرب(گوشت سینه ها وگوشت راناجزای اصلی الشه )، وزن نسبی سن کشتار بر روی راندمان الشه گوشت سینه شد.

. با افزایش سن کشتار راندمان کل الشه، وزن نسبی (>01/0Pدار بود )های سنجش کیفی گوشت سینه معنیبطنی و شاخص

. افت (Brake et al., 1993; Reddy et al., 1990; Young et al., 2001) ها و چربی حفره بطنی افزایش یافتگوشت سینه، ران

دار نسبت به گوشت حاصل از روزگی به طور معنی 46پخت در گوشت سینه به دست آمده از پرندگان کشتار شده در سن 

ر تباالتر چربی در گوشت حاصل از پرندگان مسنروزگی بیشتر بود. این می تواند به دلیل تجمع  38پرندگان کشتار شده در سن 

(، قرمزی *Lدار دارای شدت روشنایی )روزگی به طور معنی 46های حاصل از پرندگان کشتار شده در سن همچنین الشه .باشد

(a*.و افت پخت باالتر داشتند ) 
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Abstract  

The objectives of this study were to evaluate the effects of feeding different energy and nutrient dense finisher diet 

on meat yield and quality of breast meat of broiler chickens. Three hundred 23d old Cobb-500 meal chicks were 

allocated to five treatments randomized complete block design with 6 replicates and 10 birds each. The 

experimental diets formulated to contain 92.5, 95.0, 97.5, 100.0, and 102.5% of the energy and nutrient 

recommendations stated in the 2016 Cobb-500 Commercial Management Guide. The birds under the equal 

condition reared until the 22d of age and then fed with dietary treatment for 24d (23-46 d of age). At the age of 38 

and 45 days of each experimental unit, a bird was selected and tested to determine the effect of experimental 

treatments on carcass yield and meat quality. The effect of finisher diet energy and nutrient concentration on breast 

meat efficiency, abdominal fat, and carcass water storage capacity was significant. Increasing energy and nutrient 

concentrations of the finisher diet caused a linear and a significant increase in breast meat and a linear and 

significant decrease in the abdominal fat at the age of 38 and 46 days and a change in the quadratic equation of 

breast meat water holding capacity. Slaughter age was significant on all carcass performance indices and meat 

quality indices. As the age of slaughter increased, the carcass efficiency, breast meat and abdominal fat increased, 

and carcasses of slaughtered birds at 46 days of age significantly had brightness (L *), redness (a *) and water 

holding capacity was higher. The results of this experiment showed that increased energy and nutrient 

concentrations of the finisher diet would improve carcass yield and quality characteristics. 

Keyword:  Broiler Chickens, Breast Meat Quality, Finisher Diet, Nutrient Density, Slaughtered Age. 

 


