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 چکیده

های متابولیتغلظت  و گوشت سینه شیمیایی ترکیبو وزن نسبی بر پایانی و طول دوره مغذی جیره  به منظور بررسی اثر تراکم مواد

در  2×5توریل فاکبه صورت  500سویه کاب  قطعه جوجه خروس 300د تعدابا استفاده از  این آزمایشهای گوشتی، جوجهسرم خون 

تحت روزگی  1-22سنی  در دوره . پرندگانانجام شد قطعه پرنده در هر تکرار 5تکرار و  6 باتیمار  10 طرح بلوک کامل تصادفیقالب 

، 5/92ل مغذی معاد تراکم موادتیمارهای آزمایشی شامل تنظیم جیره پایانی با پرورش یافتند. ای و مدیریتی تغذیهشرایط یکسان 

در  .بودروزگی  23-46و یا  23-38و طول دوره پایانی  500درصد مقدار توصیه راهنمای سویه کاب  5/102و  100، 5/97، 0/95

انتخاب نی پرندگان آن تکرار با وزن معادل میانگین وزپرنده  (قطعه 6از هر تکرار یک قطعه )به ازای هر تیمار روزگی  46و یا  38سنین 

د. شوشت سینه گوزن نسبی دار غذی جیره پایانی باعث افزایش خطی و معنیمافزایش تراکم مواد. پس از خون گیری کشتار شدو 

 لطوبا افزایش  اشتند.دپرندگان تغذیه شده با جیره دارای تراکم مواد مغذی در سطح توصیه سویه باالترین وزن نسبی گوشت سینه را 

دار یطور معنبهآن بت دار افزایش و رطوطور معنیمیزان پروتئین خام گوشت سینه به وزن نسبی و؛ گیروز 46به  38از پرورش دوره 

لظت غو شت سینه کستر گوربی خام و خااثر تراکم مواد مغذی جیره، طول دوره پایانی و اثر متقابل بین آنها بر میزان چکاهش یافت. 

های مورد صبر تمامی شاخ طول دوره پایانیمواد مغذی جیره پایانی با تراکم اثر متقابل بین دار نبود. معنیهای سرم خون متابولیت

-هسبی گوشت سینه جوجنکاهش تراکم مواد مغذی جیره پایانی باعث افت وزن که  دادنشان نتایج این آزمایش  دار نبود.مطالعه معنی

ه ول دورگوشت سینه با افزایش ط تفییکمیت و کتوانایی حفظ  500های گوشتی سویه کاب جوجه خروس .شودهای گوشتی می

 .روزگی را دارند 46پرورش تا سن 

 

 های گوشتی، طول دوره پایانیجوجه، ترکیب گوشت سینهمغذی، : تراکم موادکلیدیهای واژه

 

 مقدمه

-کاهش هزینه گذاری روی طیور مدرن،شود، هدف از سرمایههای تولید را هزینه خوراک شامل میدرصد از کل هزینه 70از آنجایی که 

مغذی جیره غذایی یکی از . تراکم مواد(Golian and Maurice, 1992) باشدهای خوراک برای رسیدن به بازده مطلوب اقتصادی می

-خود فرآیند اقتصاد جوجهی گوشتی دارد، این موضوع به نوبه هار رشد و سالمت جوجهای است که تاثیر قابل توجهی بعوامل تغذیه

های اصالح نژاد، به طور همچنین انتخاب ژنتیکی توسط شرکت (Brickett et al., 2007) دهدهای گوشتی را تحت تاثیر قرار می

های گوشتی نسبت به دهه گذشته شده است در نتیجه جوجه های گوشتی فعلیچشمگیری باعث افزایش تولید گوشت سینه در جوجه

مغذی بیشتری در جیره نیاز های گوشتی سالهای گذشته به موادیسه با جوجهامروزی برای عملکرد بهینه و تولید گوشت سینه در مقا

مهم است. به همین دلیل در مطالعات های گوشتی همانند عملکرد آنها امروزه ترکیب الشه جوجه .(Dozier III et al., 2008)دارند

 ;Si et al., 2001; Kamran et al., 2008) های گوشتی مورد بررسی قرار گرفته استمتعددی عوامل موثر بر ترکیب الشه جوجه

Velasco et al., 2010). 

 انرژی و سطوح تعدیل و تنظیم طریق از الشه بازده و می گیرد قرار تأثیر تحت جیره پروتئین و انرژی سطوح به وسیله الشه ترکیب

های گوشتی تحت تاثیر فاکتورهای زیادی از جمله سن همچنین عملکرد و بازده الشه جوجه .(Fraps, 1943) یابد می بهبود پروتئین
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 نرایهشتمنی  کنگره علوم دایم ا

محققان نشان دادند که با افزایش سن، میزان پروتئین خام و چربی خام گوشت سینه  .(de Albuquerque et al., 2003) باشدکشتار می

 بر ترکیب طول دوره پایانیو  مغذی جیرهبنابراین هدف از تحقیق اخیر بررسی اثر تراکم مواد (.Baeza et.al;2011یابد )نیز افزایش می

 باشد.های گوشتی میجوجه سرم خونهای متابولیتو گوشت سینه 

 

 هامواد و روش

به  یکش موسسه جوجه نیکتریاز نزد 500کاب  یتجار هیروزه سو کی یقطعه جوجه خروس گوشت 420تعداد  شیآزما نیانجام ا یبرا

با حذف  یروزگ 23. در سن افتندیپرورش  و هیتغذ کسانی طیتحت شرا یروزگ 22تا سن ها هشد. جوج هیته، شیمحل انجام آزما

ای با قطعه 5 قفس 60بین  یقطعه پرنده به طور تصادف 300تعداد  افتهیپرورش های هجوج نیوزن از ب نیسنگ ایپرندگان کم وزن و 

تنظیم  شامل) تیمار 10در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با  2×5به صورت فاکتوریل تقسیم شدند. آزمایش یکسان میانگین وزنی 

-Cobb) 500درصد توصیه راهنمای سویه کاب  5/92و  95، 5/97، 100، 5/102یمواد مغذ انرژی و سطح تراکم 5جیره پایانی با 

Vantress, 2016)  دورهدوره آزمایش پایان در  قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. 5 و تکرار 6با  روز( 24و یا  16طول دوره پایانی و-

ذبح  روش پرندگان هر قفس انتخاب و به نیانگیقطعه جوجه با وزن م کی یشیاز هر واحد آزما (یروزگ 46و  38 نیسنهای آزمایشی )

-یسپس بررس و ینگهدار خچالیدر  گرادیدرجه سانت 4 ییدما طیاز الشه آنها جدا و در شرا نهیو س یکشتار و بالفاصله پرکن یاسالم

پیشنهادی  به روشتر کل چربی خام و خاکسترکیب شیمیایی نمونه گوشت سینه شامل ماده خشک، پروتئین خام،  انجام شد. ریز های

(AOAC 1990)   .لیتر خون از محل ورید بال هر قطعه میلی 3های خونگیری استریل، مقدارقبل از کشتار با استفاده از سرنگانجام شد

های جدا شده سرم گردید.دقیقه جدا  10دور در دقیقه و در مدت  3000گرفته شد و سرم آنها با استفاده از دستگاه سانتریفوژ با نرخ 

گلیسرید، گیری میزان عوامل لیپیدی سرم خون )تریاندازهها نگهداری شدند. درجه سانتیگراد تا هنگام تعیین متابولیت -20در دمای 

شرکت پارس های تجاری سنجی( و با استفاده از کیتبا روش اسپکتوفتومتری )طیف (HDLها با دانسیته باال )لیپوپروتئین کلسترول و

گلیسرید بر عدد سرم خون با تقسیم غلظت تری (VLDLها با غلظت خیلی پایین )لیپوپروتئین آزمون و زیست شیمی انجام شد. غلظت

از  VLDLو  HDLسرم خون، حاصل جمع مقادیر  (LDLها با دانسیته پایین )لیپوپروتئین محاسبه گردید و جهت برآورد میزان 5

 محاسبه شد. 1کل از رابطه میزان چربی. (Friedewald et al., 1972) میزان کلسترول کسر شد

 

 = چربی کل × (1/3+96)کلسترول + تری گلیسرید     :1رابطه

 

کم بل سطح ترااثر متقا مغذی و دو زمان کشتار وو موادای اثرات اصلی سطوح تراکم انرژی های بدست آمده برای هر پارامتر برداده

ماری قرار جزیه آتمورد  GLMو رویه مدل عمومی خطی  ,1/9SASافزار آماری زمان کشتار با استفاده از نرم× مغذی انرژی و مواد

قایسه  م درصد 5 لمااحت در سطحتوکی به اثرات اصلی و اثرات متقابل هر پارامتر توسط آزمون (. میانگین مربوط (SAS 2003گرفتند 

  .(Steel et al., 1997) آنالیز رگرسیون خطی و توان دوم اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره برای کلیه مشاهدات انجام شد شدند.

 

 

 

 نتایج و بحث

 1های گوشتی در جدول جوجه گوشت سینهترکیب  و وزن نسبیبرسن کشتار مغذی جیره پایانی و به اثر تراکم موادنتایج مربوط 

 .(>05/0P)دار بود معنیگرم وزن الشه( 100)گرم به ازای  سینه مغذی جیره پایانی بر وزن نسبیاثر تراکم مواد گزارش شده است.

دار وزن نسبی گوشت سینه شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه با پایانی باعث افزایش خطی و معنی مغذی جیرهموادتراکم افزایش 

داری تاثیر معنی بر درصد رطوبت گوشت سینهمغذی . تراکم مواد(Campbell et al., 1988) گزارش سایر محققین مطابقت داشت

کاهش یافت.  سینه رطوبت گوشت ، میزاندرصد5/102به  100از سطح  مغذی جیرهموادافزایش تراکم بطوریکه با  (>P 01/0)داشت 
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 نرایهشتمنی  کنگره علوم دایم ا

مغذی جیره مواد تحت تاثیر تراکم درصد چربی و خاکستر گوشت .(;Li et.al 2010 ) داشت این نتایج با گزارش سایر محققین مطابقت

با افزایش سن  .(>05/0Pدار بود )گوشت سینه معنیو وزن نسبی پروتئین خام  کشتار بر روی رطوبت، اثر سن(. <05/0P)قرار نگرفت 

های سرم خون شامل غلظت متابولیتو درصد رطوبت آن کاهش یافت.  (Young et al., 2001) کشتار، وزن نسبی گوشت سینه افزایش

 ها با دانسیته خیلی پایین،ها با دانسیته باال و لیپوپروتئینها با دانسیته پایین، لیپوپروتئینلیپوپروتئین گلیسرید، کلسترول،میزان تری

مواد مغذی جیره پایانی، سن کشتار و یا اثر متقابل  خون تحت تاثیر سطوح تراکماوریک سرم کل، آلبومین و اسیدکل، چربیپروتئین

داری بیشتر از معنیطور بهروزگی  46های گوشتی در سن سرم خون جوجهآلبومین (. جزء اینکه غلظت 2بین آنها قرار نگرفت )جدول

دار های مورد مطالعه معنیمواد مغذی جیره پایانی با سن کشتار بر تمامی شاخص تراکم اثر متقابل بین (.>05/0Pروزگی بود ) 38سن 

 نبود.

 
 های گوشتیجوجهشت سینه وزن نسبی و ترکیب شیمیایی گوبر  و اثر متقابل آنها مغذی جیره پایانیاثر سطوح تراکم مواد -1 جدول

 ترکیب شیمیایی گوشت سینه

گوشت/گرم(گرم  100)   

 
 وزن نسبی گوشت سینه

گرم وزن الشه/گرم( 100)  
 تراکم مواد مغذی 

 رطوبت چربی خام پروتئین خام خاکستر

15/1  54/23  19/2  72/57b  37/35b  5/92 

12/1  55/23  30/2  72/52b  38/20ab  95 

19/1  95/22  21/2  73/37a  38/63ab  5/97 

08/1  37/23  36/2  72/72b  39/34a  100 

25/1  53/23  58/2  72/35b  39/18a  5/102 

05/0  20/0  17/0  20/0   49/0   SEM 

 سن کشتار )روزگی(
21/1  23/14b 19/2  73/08a  37/66b  38 

12/1  23/63a 47/2  72/34b  39/41a  46 

03/0  13/0  11/0  13/0   31/0   SEM 

 منابع تغییر  سطح معنی داری

20/0  19/0  51/0  01/0   04/0  تراکم مواد مغذی  

07/0  01/0  07/0  01/0   01/0  سن کشتار  

37/0  11/0  75/0  17/0   12/0  اثر متقابل   

 پاسخ به تغییر تراکم انرژی و مواد مغذی

352/0  774/0  120/0  757/0   008/0  خطی  

291/0  118/0  469/0  021/0   411/0  درجه دوم  

 (.P>05/0دار است )هستند اختالف معنیهای هر ستون که دارای حروف غیر مشابه میانگین

 
 شتیهای گوهای خونی جوجهو اثر متقابل آنها بر فراسنجه جیره پایانی مغذیاثر سطوح تراکم مواد -2 جدول

TG Cho HDL LDL VLDL TF UA Cra TP Alb   

mg/dl g/dl تراکم مواد مغذی 

96/125  74/168  08/63  20/78  19/25  10/475  09/5  45/0  18/4  38/1   5/92 

08/117  87/161  08/67  58/74  42/23  85/458  99/4  45/0  47/4  39/1   95 

50/125  37/166  33/69  95/69  10/25  42/475  41/5  47/0  49/4  41/1   5/97 

88/124  12/166  33/72  58/69  98/24  29/474  63/4  53/0  47/4  40/1   100 

88/120  74/170  45/70  70/71  18/24  70/477  44/5  45/0  49/4  38/1   5/102 

01/8  20/6  63/2  24/3  60/1  98/11  27/0  30/0  16/0  80/0   SEM 
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 نرایهشتمنی  کنگره علوم دایم ا

 )روزگی( سن کشتار
39/119  65/161  50/66  35/70  88/23  14/460  94/4  46/0  29/4  1/34b  38  

39/128  88/171  40/70  25/75  68/25  14/485  29/5  49/0  55/4  1/44a  46 

07/5  92/3  66/1  05/2  01/1  57/7  71/0  20/0  01/0  05/0   SEM 

 منابع تغییر سطح معنی داری

969/0  941/0  076/0  522/0  969/0  921/0  415/0  432/0  735/0  955/0  تراکم مواد مغذی 

336/0  143/0  069/0  179/0  336/0  059/0  248/0  316/0  137/0  009/0  سن کشتار  

563/0  225/0  800/0  315/0  563/0  253/0  171/0  964/0  508/0  140/0  اثر متقابل   

 (.>05/0Pدار است )های هر ستون که دارای حروف غیر مشابه هستند اختالف معنیمیانگین

TGگلیسرید، = تریCho ،کلسترول =HDLها با دانسیته باال، = لیپوپروتئینLDL ،لیپوپروتئین با دانسییته پیایین =VLDLپیوپروتئین بیا = لی

 = آلبومین.Albکل، = پروتئینTP= کراتینین، Craاسید، = اوریکUAکل، چربی= TFدانسیته خیلی پایین، 
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 گیری کلینتیجه

 .شودیگوشتی م هایکه کاهش تراکم مواد مغذی جیره پایانی باعث افت وزن نسبی گوشت سینه جوجه دادنشان نتایج این آزمایش 

روزگی  46ن گوشت سینه با افزایش طول دوره پرورش تا س توانایی حفظ کمیت و کیفیت 500های گوشتی سویه کاب جوجه خروس

 .را دارند
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Abstract 

This experiment was conducted to investigate the effect of dietary nutrient density and duration of finisher period on 

breast meat contents (relative weight and chemical composition) and blood metabolites of broiler chicken. There 

hundred 23 d old Cobb-500 meal chickens were allocated to a randomized complete block design with 2×5 factorial 

arrangement, 10 treatments, 6 replicates, and 5 birds each. The birds under the equal condition reared until the 22 d of 

age and then fed with dietary treatment for 16 and or 24d. The experimental diets formulated to contain 92.5, 95.0, 97.5, 

100, and 102.5% of the energy and nutrient recommendation stated in the 2016 Cobb-500 Commercial Management 

Guide. At the end of finisher period, one bird of each experimental unit (6 birds per treatment) was selected, blooded, 

and slaughtered. Increasing the nutrient density of the finisher diet caused a linear increase in the relative weight of the 

breast meat. By increasing the duration of finisher period from 16 to 24 days, the relative weight and crude protein of 

the breast meat significantly increased and its moisture content decreased. The effect of dietary nutrient density, 

duration of the finisher period, and the interaction between them were not significant on the breast meat crude fat and 

ash. Serum creatinine concentration increased significantly with increasing finisher period duration. The effect of 

nutrient density and duration of the finisher period on other blood serum metabolites were not significant. The 

interaction effects between dietary nutrient densities with duration of the finisher period were not significant on all of 

the studied indices. The results of this experiment showed that: Reduced dietary nutrient density caused reduction on 

breast meat yield. Cobb's broiler male chickens have the potential to elongate finisher period until 46d of age by 

maintaining the breast meat yield and quality. 
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