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-wپژوهش اثر روش هاي مختلف تولک بري بر عملکرد مر غ هاي تخمگذارسويه هاي الين  در اين

اين آزمايش در قالب  . قرار گرفت و فراسنجه هاي كمي وكيفي تخم مرغهاي توليدي مورد بررسي36

تيمار هاي .  پرنده در هر واحد آزمايشي انجام شد٨ تکرار و ٤ تيمار در ٧ تصادفي با ”طرح کامال

 روزه، روش کاليفرنيائي ، ٤روش کاليفرنيائي  آزمايشي شامل روش محدوديت يک روز در ميان خوراک،

 ، روش ٢يره تقويت شده در دوره استراحت  ، روش کاروليناي شمالي با ج١روش کاروليناي شمالي

توليد تخم مرغ در .  بودW-36تغذيه کامل  و روش پيشنهاد شده در کاتالوگ پرورشي سويه هاي الين 

 و ١اوائل دوره دوم تخمگذاري بين تيمارهاي با محروميت بلند مدت مثل کاليفرنيائي و کاروليناي شمالي

در اوج توليد تفاوت معني داري بين تيمارهاي ). >٠٥/٠p( داشت  با ساير تيمارها تفاوت معني داري ٢

هاي مختلف تولک بري بر مصرف خوراک و ضريب تبديل خوراک در روش. آزمايشي مشاهده نشد

 روزه، تغذيه کامل با ٤افت وزن بدن بين تيمارهاي  کاليفرنيائي . دوره دوم توليد اثر معني داري نداشتند

در تمام تيمارها صفات کيفي تخم مرغ ). >٠٥/٠p( تفاوت معني داري داشتساير روش هاي تولک بري 

شامل وزن مخصوص تخم مرغ، واحد هاو ، ضخامت و مقاومت پوسته تخم مرغ،وزن نسبي پوسته نسبت 

نتايج اين تحقيق نشان داد که روش تغذيه کامل روش ساده و . به قبل از تولک بري افزايش نشان دادند

 بري مي باشد که در عين حال کمترين تنش را به پرنده وارد مي کندو رعايت رفاه مناسبي جهت تولک

  .و آسايش پرنده موجب عملکرد مطلوب توليد کمي و کيفي در دوره دوم تخمگذاري مي شود

  

   مرغ تخمگذار، تولک بري، تغذيه کامل، کاروليناي شمالي، کاليفرنيائي، رفاه و :واژه هاي کليدي

  .آسايش پرنده                                

  
  مقدمه

مديران واحدهاي مرغ تخمگذار در شرايط خاص 
همچون کاهش قيمت تخم مرغ، عدم وجود نقدينگي 

هاي جايگزين و نيز در مواقع کاهش نيمچه جهت خريد
کيفيت آن در اواخر دوره توليد از روش  توليد تخم مرغ و

وليد يا بهبود تولک بري اجباري جهت قطع کوتاه مدت ت

  در عملکرد توليدي واحدهاي توليدي خود استفاده 
از جمله . )Bar et al., 2003; Bell et al., 2003( کنندمي
توان به روش حذف هاي تولک بري اجباري ميروش

خوراک، محدوديت خوراک، دستکاري سطوح عناصر 
 معدني مورد نياز پرنده، بهمراه کاهش طول دوره نوردهي

 ,.Buhr et al., 1994; Biggs et al)اشاره نمود) يودفوتوپر(
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2003; Koelkebeck et al., 1992).  
اي هاي مبتني بر محروميت خوراک در دورهدر روش

شود و سپس در دوره خاص به پرنده گرسنگي داده مي
) اي که ميزان توليد پرنده صفر استدوره(استراحت 

لف تولک بري هاي مختهاي مختلف بر اساس برنامهجيره
شود سپس در مرحله توليد مجدد، جيره به پرنده داده مي

شود و برنامه نوري نيز مجددا تخمگذاري به گله داده مي
 ;Anderson et al., 2002; Bell et al., 1997)شودآغاز مي

Koelkebeck et al., 1993) .هاي متداول از بين روش
 موجب بروز هاي شديددليل محروميته ها ببرخي از روش

گردد در حالي که اين امکان وجود دارد تنش در پرنده مي
هاي جايگزين عالوه بر بهبود که بتوان با استفاده از روش

توليد در دوره دوم تخمگذاري، حداقل تنش را طي دوره 
 Alodan et al 1999; Anderson et) تولک بري ايجاد نمود

al., 2002; Bar et al., 1998) . اصلي اين تحقيق لذا هدف
هاي تخمگذار هاي مختلف تولک بري در مرغمقايسه روش

و تعيين بهترين روش با توجه به عملکرد مطلوب در دوره 
  .  باشددوم تخمگذاري و حداقل تنش طي تولک بري مي

  
  ها مواد وروش

هاي   قطعه مرغ تخمگذار  سويه،٢٥٦دراين تحقيق 
قبل از شروع . شد هفتگي استفاده٨٠  در سن  w‐٣٦الين 

. سترسي به آب و خوراک بصورت آزاد بودد آزمايش،
 روش مختلف تولک بري بود که تيمار ٧آزمايش شامل 

در اين روش .  بودمحدوديت يک روز در ميان خوراکاول 
 از ٨  و٦ و ٤ روز اول و روزهاي ٢آب و خوراك براي 

 ٩ و ٧و  ٥ و ٣در روزهاي  دسترس پرنده خارج شد و
 گرم در روز براي هر ٤٥ب آزاد و دان به ميزان مصرف آ

دان  مورد استفاده طي روزهاي . پرنده در نظر گرفته شد
محدوديت خوراك شامل جيره با سطح پايين پروتئين خام 

از روز نهم تا روز بيست ). ١جدول( بود) حاوي ذرت(
وهشتم آزمايش، جيره مذكور به صورت دسترسي آزاد در 

 تيمار دوم روش تولك بري.  گرفتاختيار پرنده قرار
 روز اول پس از دوره  ٢که در     بود، روزه۴کاليفرنيائي 

 گرم از جيره تولک ذرت ٥٥محروميت هر پرنده روزانه 
 پس از شروع تولك ٢٨ الي ٦تغذيه شد و درادامه از روز 

پرنده ها با جيره تولك ذرت به طور ) دورة استراحت(بري 
ر سوم روش تولك بري كاليفرنيايي تيما. آزاد تغذيه شدند

اين روش به مدت  در.  روزه بود١٠با طول دوره محروميت 

 و ١١سپس در روزهاي.  روزمحروميت غذايي اعمال شد١٠
 گرم از جيره تولک ٥٥ پس از شروع تولك پرنده ها با ١٢

 پرندگان با ٢٨ الي ١٣در دوره استراحت.ذرت تغذيه شدند
تيمار چهارم . زاد تغذيه شدندجيره تولك  ذرت  به طور آ

در اين روش .  بود١روش تولك بري کاروليناي شمالي
 روز بود و در ١٤طول دوره محروميت خوراك به مدت 

 پرندگان با جيره تولك  ذرت  ٢٨ الي ١٥دوره استراحت 
تيمار پنجم روش تولك بري . به طور آزاد تغذيه شدند

ره استراحت  با جيره متفاوت در دو٢کاروليناي شمالي 
 روز بود با ١٤در اين روش نيز طول مدت محروميت . بود

ش از  جيره دوره استراحت جيره پي اين تفاوت که
 كيلوكالري در ٣٠٠٠ ‐  ٣٠٨٠تخمگذاري بود که حاوي 

 درصد پروتئين ٥/١٥  كيلوگرم انرژي قابل سوخت و ساز،
 درصد فسفر قابل دسترس ٤٥/٠   درصد كلسيم،٧٥/٢  خام،

تيمار ششم روش ) ١جدول . ( درصد سديم بود١٨/٠و 
در اين تيمار . بود) بدون محروميت خوراک(تغذيه کامل 

محروميت  خوراك و آب وجود نداشت و از ابتداي دوره 
تولك بري پرندگان با جيره تولك ذرت تغذيه شدند و 

اين جيره را )  روز٢٨(پرندگان طي دوره تولك بري 
وش توصيه شده کاتالوگ تيمار هفتم ر. مصرف نمودند
 روز تا ٦در اين روش دوره محروميت باالي . پرورشي بود

 درصد كاهش در ٢٠حدوداً ( گرم ١٢٨٠رسيدن به وزن 
 تا ١بود و سپس مصرف جيره تولك شماره ) وزن اوليه

 ٥ درصد توليد آغاز شد كه بعد از رسيدن  توليد به ٥زمان 
 يافت و جيره  تغيير٢درصد، جيره به جيره تولك شماره 

.  درصد ادامه يافت٥٠ را تا رسيدن توليد به ٢تولك شماره 
سپس بعد از اين مدت جيره اوج توليد در اختيار پرنده 

  .قرار گرفت
خصوصيات اقالم خوراك شامل ماده خشك، خاكستر، 

 الياف خام،کلسيم، سديم، فسفر،  پروتئين خام، چربي خام،
ي براساس روش انجمن در آزمايشگاه تغذيه گروه علوم دام

 گيري شد اندازه(AOAC, 1990) کشاورزي شيميدانان
(A.O.A.C, 1990) . سپس انرژي متابوليسمي هر ماده

هاي تابعيت طيور محاسبه شد خوراكي با استفاده از فرمول
(NRC, 1994) .هاي آزمايش با استفاده از نرم افزار جيره

  . تنظيم شد)UFFDA(جيره نويسي 
 طي دو مرحله  مورد سنجشقيق صفاتدر اين تح 

قبل و بعد از تولک بري تا اوج توليد در دوره دوم 
گيري هاي اندازهفراسنجه .گيري شدندتخمگذاري اندازه
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شده شامل درصد توليد، مصرف خوراک، ضريب تبديل 
خوراک، زمان الزم تا توقف و شروع توليد بر اساس روز، 

ن بدن پرنده، وزن توده تخم مرغ توليدي، درصد افت وز
مرغ، صفات کيفي تخم مرغ شامل وزن مخصوص تخم
 و ضخامت و مقاومت پوسته تخم مرغ، مرغ، واحدهاتخم

  .وزن نسبي پوسته بود
گرم تخم مرغ ( دراين تحقيق توده تخم مرغ توليدي 

در هر واحد آزمايشي از ضرب درصد ) توليدي در هفته
ن تخم مرغ توليدي توليد آن واحد آزمايشي در ميانگين وز

همچنين وزن مخصوص تخم مرغ . آن واحد، محاسبه شد
درهر واحد آزمايشي به روش غوطه ور کردن در محلولهاي 

 گيري شدآب نمک با وزن مخصوص متفاوت اندازه
(Alodan, 1999; Bar et al., 2003; Bell et al., 1992).  

  برنامه نوري

 ١١ روز به  ساعت در١٦با شروع تولک بري نوردهي از 
  تولک بري مدت ٢١ساعت در روز کاهش يافت و تا روز

 ٢١ ساعت در روز بود سپس در روز ١١زمان نوردهي 
 دقيقه در هفته افزايش يافت و اين ٦٠مدت  زمان نوردهي 
صفت  . ساعت در روز ادامه يافت١٦افزايش تا نوردهي 

کيفي واحد هاو، توسط دستگاه تست کننده اتوماتيک تخم 
ضخامت پوسته با دستگاه . گيري شداندازه ١مرغ

 . از چهارطرف  تخم مرغ اندازه گيري شد٢اولتراسونيک

وزن بدن پرندگان در واحدهاي آزمايشي قبل از شروع 
آزمايشي ركوردبرداري شد و براي هر تيمار وزن بدن در 
پايان دوره محروميت مربوط به آن اندازه گيري شد تا افت 

بدين ترتيب . محروميت محاسبه شودوزن ناشي از دوره 
وزن بدن مرغ هاي تيمار اول در پايان دوره محدوديت 

 روزه ٤ و تيمار دوم برنامه كاليفرنيايي ١٠خوراكي  در روز 
   ،١١ روزه در روز ١٠ و در تيمار سوم كاليفرنيايي ٥درروز 

 و در تيمارهاي تغذيه ١٥ در روز ٥ و ٤در تيمارهاي 
 و در كاتالوگ پرورشي ٥ و ٤يمارهاي كننده به موازات ت

 پس از شروع دوره تولك بري وزن كشي ٩ و ٧در روز 
  .صورت گرفت
 آناليز آماري
بري هاي کمي و کيفي تخم مرغ قبل از تولکفراسنجه

طي دوره دوم تخمگذاري و افت وزن در طي تولک  در و
                                                                                         
1. Egg Multi Tester  (EMT- 5200) 
2. Ultrasonic Thickness Gauge (echo meter 1062) 

  پس از  SASبا استفاده از  نرم افزار . بري اندازه گيري شد
طمينان از نرمال بودن پراکنش داده ها ، تجزيه و تحليل ا

ها در قالب طرح کامال تصادفي با استفاده از روش داده
بوسيله نرم افزار آماري ) GLM( هاي خطي عموميمدل
SASهاي مربوطه بر اساس آزمون چند ميانگين.  انجام شد
مورد مقايسه قرار ) >٠٥/٠P(اي دانکن در سطح دامنه
  .گرفتند

:                                 تصادفي به شرح زير بودمدل آماري طرح کامالً

ijiij ety ++= µ  

ijY :مقدار صفت مورد نظر  
µ : ميانگين کل  

it :  اثر تيمار  

ije :    خطاي آزمايشي  
  

  نتايج و بحث
شود درصد  مشاهده مي٢همانطور که در جدول 

تخمگذاري براساس روز مرغ در دو هفته اول توليد بين 
 داري داشتهاي مختلف  تولک بري تفاوت معنيروش

)٠٥/٠p< .(  کمترين ميزان توليد طي اين دوره مربوط به
وزه و کاروليناي  ر١٠تيمار کاليفرنيائي با محروميت 

شمالي  بود و بيشترين ميزان توليد مربوط به تيمار تولک 
در دو .بري با روش کاتالوگ پرورشي و تغذيه کامل بود

توليد بين دو تيمار  هفته اول توليد، مقايسه درصد
  که در تغذيه ٢و کاروليناي شمالي ١کاروليناي شمالي

در روش دوره استراحت متفاوت بودند، نشان مي دهد که 
 توليد بيشتري وجود داشته است که با ٢کاروليناي شمالي

آنها .  همخواني داردKoelkebeck et al. (1999)نتايج 
نتيجه گرفتند که نوع جيره  مصرفي در طي دوره 
استراحت بر عملکرد دوره دوم تاثير دارد و بيان کردند 
افزايش سطح پروتئين در دوره استراحت منجر به افزايش 

توليد در دو هفته . د در ابتداي دوره توليد خواهد شدتولي
اول نشان داد که تيمارهاي با محروميت بلند مدت 

 و ١کاروليناي شمالي  روزه،١٠همچون کاليفرنيائي 
  نسبت به ساير تيمار ها توليد را با ٢کاروليناي شمالي

   اين  تاخير بيشتري شروع کردند به طوري که ميزان توليد
داري داشت بت به ساير تيمارها تفاوت معنيتيمارها نس

)٠٥/٠p< .( در اين بين با مقايسه توليد کاروليناي شمالي
   پروتئين  سطح افزايش  شود که اثر مي  نشان داده ٢ و ١
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تر و بيشتر در جيره دوره استراحت منجر به شروع سريع
از اين رو افزايش سطح پروتئين  ابتداي توليد خواهد شد

، منجر به بهبود وضعيت )استراحت(دوره بازيافت جيره در 
تغذيه اي و بازيابي بافتهاي مرتبط با توليد در پرنده خواهد 

در دو هفته . تر خواهد بودشد لذا شروع توليد در آنها سريع
هاي مختلف تولک بري دوم و سوم توليد اگر چه بين روش

و تفاوت معني داري وجود نداشت اما روندي مشابه روند د
 در دو .شودهفته اول در ميزان توليد تيمارها مشاهده مي

 ١هفته چهارم توليد تنها بين تيمارهاي کاروليناي شمالي 
، )>٠٥/٠p(دار مشاهده شدکاتالوگ پرورشي تفاوت معني و

  بين ) مرحله اوج توليد(اما در دو هفته پنجم توليد 
داري وجود هاي مختلف تولک بري تفاوت معنيروش
ت اما روند تغييرات توليد در بين تيمارها بدين نداش

صورت بود که بيشترين ميزان توليد مربوط به تيمار تغذيه 
  جيره دريافت کامل بود به نظر مي رسد با گذشت زمان و 

هاي ناشي از مرحله مشابه در خالل دوره توليد تفاوت

 استراحت و روش تولک بري حذف گرديده است اگرچه
 همانطور که در .شودن تيمارها مشاهده ميتفاوت هايي بي

شود کليه پرنده هاي مورد استفاده   مشاهده مي٣ جدول
از نظر وزن تخم مرغ توليدي قبل از تولک بري تفاوت 

 دردو هفته اول توليد نيز تفاوتي در .معني داري نداشته اند
 در دو .وزن تخم مرغ بين تيمارهاي آزمايشي مشاهده نشد

مرغ ميزان وزن تخم يد بيشترين و کمترينهفته دوم تول
 و ٢به ترتيب مربوط به تيمارهاي کاروليناي شمالي

داري با يکديگر کاتالوگ پرورشي بود که تفاوت معني
اوج ( چهارم و پنجم  در دو هفته سوم و.)>٠٥/٠p( داشتند
داري در وزن تخم مرغ توليدي توليد تفاوت معني) توليد

. از نظر اين صفت مشاهده نشدبين تيمارهاي آزمايشي 
 زيرا وزن تخم مرغ بيشتر تحت تاثير اسکلت بدني پرنده و

سطح انرژي جيره در دوران توليد قرار دارد لذا با يکسان 
ها در دوره توليد تفاوتي از اين نظر مشاهده بودن جيره

.نشد
  

  

  ترکيب جيره هاي آزمايشي‐١جدول 
  جيره تخمگذاري  ٢تولک شماره   ١تولک شماره   گذاريپيش از تخم  تولک با ذرت  مواد خوراکي

  ٥٨/٦٢  ٢٤/٣٩  ٠٢/٥١  ٧٤/٤٦  ٠٢/٩٥  ذرت
  ‐‐‐‐‐‐‐  ٠٠/٢٠  ٠٠/٢٠  ٠/٢٠  ‐‐‐‐‐  گندم

  ٣٨/٢٢  ٣٤/٢٤  ١٨/٢٠  ٦٤/٢٠  ‐‐‐‐‐  کنجاله سويا
  ٧٥/١  ٠٠/٢  ٦٧/١  ٧١/١  ٢٥/٠ دي کلسيم فسفات

  ٠٨/٩  ٧٧/٨  ٢٥/٦  ٠٢/٦  ٠٣/٤  صدف
  ٣١/٠  ٣١/٠  ٢٨/٠  ٢٨/٠  ٢٠/٠  نمک

  ٢٤/٣  ٨٢/٤  ‐‐‐‐‐  ٠٠/٤  ‐‐‐‐‐  روغن سويا
  ٢٥/٠  ٢٥/٠  ٢٥/٠  ٢٥/٠  ٢٥/٠  مکمل معدني

  ٢٥/٠  ٢٥/٠  ٢٥/٠  ٢٥/٠  ٢٥/٠  مکمل ويتاميني
  ١/٠  ٠٢/٠  ٠٦/٠  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐   متيونين‐دي ال 

  ٠٦/٠  ١/٠  ٠٤/٠  ١٢/٠  ‐‐‐‐‐   ليزين‐ال
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  جمع

  ٢٨٥٠  ٢٩٠٠  ٢٨٠٠  ۳۰۰۰  ۳۱۸۰ )ي بر کيلوگرمکيلو کالر(انرژي قابل سوخت وساز
  ٣٥/١٥  ٥/١٦  ٥/١٥  ٥/١٥  ٧١/٦  (%)پروتئين خام
  ٧٤/٢  ٢٠/٣  ٢٠/٣  ٧٥/٢  ١٩/٢  (%)فيبر خام

  ٤٢/٠  ٥/٠  ٤٥/٠  ٤٥/٠  ٢١/٠  (%)فسفر قابل دسترس
  ٩٠/٣  ٨٥/٣  ٨٥/٢  ٧٥/٢  ٧٠/١  (%)کلسيم
  ١٦/٠  ١٧/٠  ١٦/٠  ١٨/٠  ١٧/٠  (%)سديم
  ٧٨/٠  ٧٥/٠  ٧/٠  ٧٥/٠  ٢٤/٠  (%)ليزين

  ٣٥/٠  ٣٦/٠  ٤٢/٠  ٣٦/٠  ١٧/٠  (%)متيونين
  ٦١/٠  ٧٢/٠  ٨/٠.  ٦٠/٠  ٣٤/٠  (%)سيستئين+متيونين
  ١٦/٠  ١٥/٠  ۱۴/۰  ١٥/٠  ٠٥/٠  (%)تريپتوفان

لي گرم؛ ويتامين مي B1٥٩١گرم، ويتامين K3٨٨/٠ گرم ، ويتامين٤/٤ E ؛ ويتامين IU D3١٠٠٠٠٠٠ ، ويتامين A٣٥٢٠٠٠٠IU مکمل ويتامين حاوي ويتامين kgهر  ‐
B2،ميلي گرم؛ ويتامين ١٦٠٠ B6،ميلي گرم؛ ويتامين ٩٨٥  B12١٩٢ ميلي گرم، فوليك اسيد،١٣٦/٣ پانتوتنات ‐د‐ کلسيم، ميلي گرم١٣٨٦٠ ميلي گرم؛ نياسين،٤ 

   ميلي گرم؛٨٠ ميلي گرم ؛ كولين كلرايد٤٠٠ ميلي گرم؛ آنتي اكسيدان٦٠ميلي گرم؛ بيوتين،
 ٨٠٠٠ ميلي گرم؛ سلنيوم٥٦٠ ميلي گرم ؛ يد ٩٦٠٠ ميلي گرم؛ مس،٣٣٦٠٠ ميلي گرم؛ روي،١٥٠٠٠ ميلي گرم آهن،٤٨٠٠٠منگنز،:  معدني حاوي هر کيلو گرم مکمل‐

  . ميلي گرم١٦٠٠٠ميلي گرم؛كولين كلرايد
  



 ۵۳  ...هاي مختلف تولک بري بر بررسي اثر روش: حاج خدادادي و همکاران  

 هاي مختلف بعد از تولک بريتيمارها در دوره) روز مرغ (درصد توليد ‐٢جدول 
  ) هفته(ز تولک بريدوره هاي توليد بعد ا

  يمارت
    هفتگي ٨‐١٠   هفتگي٦‐٨   هفتگي٤‐٦   هفتگي٢‐٤  هفتگي٠ ‐٢

٦٤٨/١٤  محدوديت خوراکي ab ١٥/٣٥ a ١٠/٦٢ a ٠٠/٦٩ ab ٩٣/٦٦ a 

٧٢٧/١٩   روزه٤کاليفرنيائي ab ٣٨/٤٢ a ٧٩/٥٩ a ٥٢/٧١ ab ٦١/٧٠ a 

٨٣٦/٦  روزه١٠کاليفرنيائي b ٥١/٢٨ a ٠٦/٥٦ a ٤٥/٧١ ab ٤٩/٦٦ a 

٠٥٥/٦  ١کاروليناي شمالي b ٩٥/٢٦ a ١٣/٦١ a ٠٢/٧٥ a ٤٠/٧٢ a 

٠٨٦/١٣  ٢کاروليناي شمالي b ٥٠/٣٧ a ٠٦/٦٤ a ١٤/٦٩ ab ٧٦/٧٢ a 

٨٧٥/٢١  تغذيه کامل a ١٨/٣٤ a ٢٠/٥٨ a ٧٣/٧٠ ab ٣۰/٧٥ a 

٣٤٩/٢٢  کاتالوگ پرورشي a ٧٤/٤٢ a ٧٥/٥٧ a ٠٠/٦٤ b ٩/٧٠ a 

SE ٢٥٨/٤  ٠٤/٥  ٢١/٣  ٧٢/٢  ٧٣٨/٢  
  .)P<0.05(  نشان دهنده تفاوت معني دار بين گروههاي آزمايشي استحروف غير مشابه در هر ستون        

  
 )گرم( وزن تخم مرغ تيمارها در دوره هاي مختلف قبل و بعد از تولک بري‐٣جدول 

  دوره هاي مختلف آزمايش
  تيمار

   هفتگي٨‐١٠   هفتگي٦‐٨   هفتگي٤‐٦   هفتگي٢‐٤  هفتگي٠ ‐٢  قبل از تولک
٨٥/٦٥  خوراکي محدوديت a ٩٦/٦٢ a ٧٩/٦٦ ab ٨٣/٦٣ a ٢٧/٦٥ a ٧١/٦٣ a 

٧١/٦٣   روزه٤کاليفرنيائي a ٠٥/٦٣ a ٠٧/٦٦ ab ٥٤/٦٣ a ٠٨/٦٤ a ٧٠/٦٤ a 

٥٣/٦٥  روزه١٠کاليفرنيائي a ٣١/٦٢ a ٣٦/٦٤ ab ٠٥/٦٤ a ٧٥/٦٣ a ٨١/٦٣ a 

١٩/٦٦  ١کاروليناي شمالي a ٨٦/٦١ a ٢٨/٦٤ ab ٢٨/٦٤ a ٩٩/٦٣ a ٦٣/٦٦ a 

٠٤/٦٣  ٢کاروليناي شمالي a ٦٤/٦١ a ۴۰/۶۷ a ٧٠/٦٣ a ٩٦/٦٣ a ٧٧/٦٣ a 

٥٥/٦٦  تغذيه کامل a ٩٠/٦١ a ٤٤/٦٥ ab ٧٧/٦٤ a ٢٥/٦٤ a ٠٢/٦٥ a 

٢٢/٦٥  کاتالوگ پرورشي a ٣٤/٦١ a ٩٢/٦٢ b ١٤/٦٣ a ٦٨/٦٣ a ٧٥/٦٣ a 

SE ٠٦٧/١  ٤٣٥/١  ٨٩٩/٠  ٤٤٤/١  ٩١٤/٠  ٩٨٩/٠  
  .)P<0.05( دار بين گروههاي آزمايشي استحروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معني                 

  

شود از نظر مدت   مشاهده مي٤همانطور که در جدول 
زمان الزم براي توقف توليد طي اعمال روش هاي مختلف 

، که )>٠٥/٠p(داري وجود داشت تولک بري اختالف معني
از نظر زمان .بيشترين زمان مربوط به تيمار تغذيه کامل بود

ليد بيشترين ميزان مربوط به الزم جهت شروع تو
 روزه بود و در بين تيمارهاي ١٠تيمارهاي کاليفرنيايي 

موجود تيمار تغذيه کامل و تيمار براساس کاتالوگ 
نتايج  .پرورشي کمترين زمان الزم تا شروع توليد را داشتند 

نشان مي دهد که مزيت عمده روش تولک بري با تغذيه 
ثير بر ساير پارامتر هاي کامل، شروع سريع توليد بدون تا

توليدي در دوره دوم توليد تا اوج توليد است که امکان 
- استفاده از اين روش را بعنوان روش جايگزين براي روش

در اين . کندهاي مبتني بر محروميت خوراک بيان مي
تحقيق در مورد زمان الزم تا اواسط و حداکثر توليد تفاوت 

تيمار  ).>٠٥/٠p(ت داري بين تيمارها وجود داشمعني
 درصد ٥٠ روزه، داراي حداکثر زمان تا ١٠کاليفرنيائي 

توليد بود که اختالف معني داري با تيمار کاتالوگ پرورشي  
بين تيمارهاي آزمايشي از نظرزمان الزم ). >٠٥/٠p(داشت 

اين . داري مشاهده نشدتا حداکثر توليد، تفاوت معني

 مطابقت داشت  Alodan et al. (1999)ها با نتايج  يافته
روش   روش تولک بري کاليفرنيايي و٣آنها در مقايسه 

روش مقادير باالي  محدوديت يک روز در ميان خوراک و
 با تيمار کنترل بيان کردند که تفاوتي در زمان (Zn) روي

رسيدن به پيک بين تيمارها وجود ندارد و تمام تيمارها  
جيره تخمگذاري  هفته بعد از شروع مصرف ٦‐ ٨در خالل 

  .به پيک توليد رسيدند
  

زمان مورد نياز براي توقف توليد، شروع مجدد  ‐۴جدول 
  توليد و رسيدن به اوج توليد

  )روز(زمان الزم  در مراحل مختلف آزمايش
تا توقف   تيمار

 )روز(توليد 
شروع 
  توليد

 درصد ٥٠تا 
  توليد

تا حداکثر 
  توليد

۵/۵  خوراکي محدوديت  b ۰۰/۹ b ۵/۲۴ ab ۷۵/۵۷ a 

۷۵/۵   روزه٤کاليفرنيائي b ۵/۵ c ۲۱ab ۵/۵۹ a 

۷۵/۵  روزه١٠کاليفرنيائي b ۲۵/۱۲ a ۷۵/۲۹ a ۵/۵۹ a 

۲۵/۶  ١کاروليناي شمالي b ۱۴a ۲۸ab ۲۵/۶۱ a 

۲۵/۶  ٢کاروليناي شمالي b ۹b ۳۴/۲۵ ab ۵/۵۹ a 

۸a ۴c ۲۵/۲۶  تغذيه کامل ab ۵/۶۶ a 

۷۵/۵  کاتالوگ پرورشي b ۲۵/۴ c ۱۲/۲۰ b ۵/۶۶ a 

SE ٣٦٣٢/٠  ۸۳۹۸/۰  ٨٧٤/١  ٥٠٠/٠  
دار بين گروههاي حروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معني

  .)P<0.05( آزمايشي است



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم داميمجله   ۵۴

شود در دو هفته  مشاهده مي٥همانطور که در جدول 
و  ١اول توليد تنها بين تيمارهاي کاروليناي شمالي
دار کاتالوگ پرورشي از نظر خوراک مصرفي تفاوت معني

ساير تيمارها از نظر اين صفت ) >٠٥/٠p(ده شد مشاه
) اوج توليد(در دو هفته پنجم . تفاوت معني داري نداشتند

 ١٠ و ٤از نظر خوراک مصرفي فقط تيمارهاي کاليفرنيائي 
نتايج ).  >٠٥/٠p( دار داشتندروزه با يکديگر تفاوت معني

 همخواني Biggs et al. (2003)اين تحقيق با  مطالعه 
نها نيز تفاوتي در مصرف خوراک و بازده خوراک داشت آ

طي دوره بعد از تولک بري مشاهده نکردند تيمارهاي مورد 
 روزه و تغذيه ١٠ و ٤مقايسه در آزمايش آنها محروميت 

آنها . آزاد با جيره ذرت و جيره تولک حاوي زبره گندم بود
 هفته اول بعد از ٤بيان داشتند که مصرف خوراک در طي 

 روز محروميت نسبت به ١٠اي تيمار گندم و تولک بر
  . روز محروميت باالتر بود٤تيمار ذرت و 

شود ضريب  مشاهده مي٦همانطور که در جدول 
 توليد بعلت هتبديل خوراک در دو هفته اول و دوم دور

   خوراک تبديل ضريب   باالترين   توليد پائين بودن ميزان

محروميت خوراک مشاهده شد و در اين زمان تيمارهاي با 
 و ١ روزه و کاروليناي شمالي١٠کاليفرنيايي( طوالني مدت

. علت توليد پائين باالترين ضريب تبديل را دارنده ب) ٢
همچنين در اين زمان تيمار تغذيه کامل و کاتالوگ 
پرورشي بعلت شروع سريعتر توليد ضريب تبديل خوراک 

دار ا معنيبهتري نسبت به ساير تيمارها دارند و اختالف آنه
در دو هفته سوم توليد بين تيمارهاي  ).>٠٥/٠p( است

در دو هفته . داري مشاهده نشدآزمايشي تفاوت معني
چهارم توليد ضريب تبديل خوراک بين تيمارهاي آزمايشي 

به طوري که بيشترين ) >٠٥/٠p( دار داشتتفاوت معني
مربوط به تيمار کاتالوگ پرورشي و کمترين ميزان  ميزان

 بود که اين اثرناشي از  درصد ١ربوط به کاروليناي شماليم
در دو .  در اين زمان بود١توليد باالتر کاروليناي شمالي

هفته پنجم ضريب تبديل خوراک بين تيمارهاي آزمايشي 
با توجه به نتايج حاصل از . داري نداشتتفاوت معني
هاي بدون توان بيان داشت که استفاده از روشآزمايش مي

  تولک بري  روش  بعنوان ) تغذيه کامل( روميت خوراکمح
  

 )گرم به ازاي هر پرنده در روز(مصرف خوراک در دوره هاي مختلف  ‐۵جدول 
  هاي مختلف آزمايشدوره

  تيمار
   هفتگي٨‐ ١٠   هفتگي٦‐٨   هفتگي٤‐ ٦   هفتگي٢‐٤  هفتگي٠ ‐٢  قبل از تولک

٨١/١٠١  خوراکي محدوديت a ٧٥/٨٤ a ٢٥/٧٦ ab ٥٠/٨٧ ab ٥٠/٩٤ b ٢٥/٩٤ ab 

٥٠/١٠١   روزه٤کاليفرنيائي a ٢٥/٨٠ a ٥٠/٧٤ ab ٢٥/٨٥ abc ٥٠/٩٢ b ٥٠/٨٨ b 

٧٥/٩٩  روزه١٠کاليفرنيائي a ٥٠/٨٠ a ٥٠/٧٦ ab ٠٠/٨٨ ab ٠٠/٩٦ b ٠٠/٩٨ a 

٢٥/١٠٢  ١کاروليناي شمالي a ٢٥/٨١ a ٠/٧٩ a ٧٥/٨٦ ab ٧٥/٩٢ b ٢٥/٩٧ a 

٨٧/١٠١  ٢کاروليناي شمالي a ٥٠/٧٧ a ٥٠/٧٢ b ٢٥/٨١ c ٥٠/٩٥ b ٧٥/٩٢ ab 

٤٤/١٠٠  تغذيه کامل a ٧٥/٨٠ a ٧٥/٧٦ ab ٢٥/٨٣ bc ٧٥/٩٣ b ٥٠/٩٤ ab 

٦٢/١٠٢  کاتالوگ پرورشي a ٢٥/٨٣ a ٢٥/٧٩ a ٥٠/٨٩ a ٥٠/١٠٠ a ٧٥/٩٤ ab 

SE ٠٩٠/١  ١٥٢/٣  ٥٠٧/١  ٦٧١/١  ١٧٧/١  ٢٧٣/٢  
   )P<0.05.( حروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معني دار بين گروههاي آزمايشي است    

  
 هاي مختلف بعد از تولک بريدر دوره  ضريب تبديل خوراک‐ ۶ جدول

  هاي توليد بعد از تولک بري دوره
  تيمار

   هفتگي٨‐ ١٠   هفتگي٦‐٨   هفتگي٤‐ ٦   هفتگي٢‐٤  هفتگي٠ ‐٢
١٩/١١  محدوديت خوراکي abc ۴۱/۳ ab ۲۰/۲ a ۱۸۸/۲ ab ۱۹۶/۲ a 

۴۴/۸   روزه٤کاليفرنيائي bc ۷۲/۲ b ۲۰۸/۲ a ۰۱/۲ b ۹۳۹/۱ a 

۶۳/۲۲  روزه١٠کاليفرنيائي ab ۱۳/۴ a ۴۸۴/۲ a ۱۰۷/۲ ab ۲۷۴/۲ a 

۹۲/۲۷  ١کاروليناي شمالي a ۷۳/۴ a ۲۱۰/۲ a ۹۳۸/۱ b ۱۱۴/۲ a 

۰۲/۱۰  ٢کاروليناي شمالي abc ۹۸/۲ ab ۰۳۸/۲ a ۱۸۵/۲ ab ۰۰۱/۲ a 

۱۳/۶  تغذيه کامل c ۷۰/۳ a ۲۶۸/۲ a ۰۹/۲ ab ۹۳۷/۱ a 

۰۹/۶  کاتالوگ پرورشي c ۸۵/۲ b ۳۶۷/۲ a ۳۷۹/۲ a ۰۶۴/۲ a 

SE ۱۴۳۶/۰  ۶۴۳۰/۰  ۲۸۴۹/۰  ۱۰۳۶/۰  ۱۰۳۹/۰  
  ).P<0.05(حروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معني دار بين گروههاي آزمايشي است 
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هاي مبتني بر محروميت خوراک اثر جايگزين با روش
منفي بر ضريب تبديل خوراک تا اوج توليد دوره دوم 

مصرفي در دوره همچنين نوع جيره . نخواهد داشت
استراحت و نيز طول دوره محروميت درتيمارهاي مبتني بر 
 محروميت خوراک اثر متفاوتي بر ضريب تبديل خوراک در

  .اوج توليد دوره دوم تخمگذاري ندارد
شود در دو هفته  مشاهده مي٧همانطور که در جدول 

اول توليد تيمارهاي مختلف از نظر توده تخم مرغ توليدي 
 به طوري که بين .)>٠٥/٠p(داري داشتند يتفاوت معن

 روزه با تيمارهاي ١٠ و کاليفرنيايي١کاروليناي شمالي
تغذيه کامل و کاتالوگ پرورشي تفاوت معني داري وجود 

دردو هفته دوم و سوم توليد، با افزايش ). >٠٥/٠p( داشت
. داري بين تيمارها مشاهده نشدميزان توليد، اختالف معني

هارم توليد فقط تيمارهاي کاروليناي شمالي در دو هفته چ
مرغ توليدي اختالف  و کاتالوگ پرورشي از نظر توده تخم١

در دو هفته پنجم اختالف ). >٠٥/٠p( داري داشتندمعني
داري از نظر اين صفت بين تيمارهاي آزمايشي وجود معني
 ٤ در تيمارهاي محدوديت خوراکي و کاليفرنيائي.نداشت

 روزه بيشترين ميزان توده تخم ١٠يائي روزه، کاليفرن

توليدي در دو هفته چهارم مشاهده شد در صورتي که در 
 و تغذيه کامل و کاتالوگ ٢و١تيمارهاي کاروليناي شمالي 

پرورشي حداکثر توده تخم مرغ توليدي در دو هفته پنجم 
اين تفاوت ناشي از اختالف در زمان . توليد مشاهده شد

  .يد تخم مرغ بين تيمارها بودرسيدن به حداکثر تول
بيشترين ميزان افت وزن بدن بر اساس درصد وزن 

 به ترتيب ٢ و ١اوليه، در تيمارهاي کاروليناي شمالي 
 درصد بود که اين ميزان افت وزن تفاوت ٦٤/٣٢ و ٦٩/٣٠

در تيمارهاي ). >٠٥/٠p(معني داري با ساير تيمارها داشت 
اس کاتالوگ پرورشي  روزه و تيمار براس١٠کاليفرنيايي 

 ٧١/٢٨ درصد و ٦١/٢٧ميزان افت وزن بدن به ترتيب 
 ٧٧/١٤تيمار محدوديت يک روز در ميان، . درصد مي باشد

تيمارهاي براساس تغذيه کامل و . درصد افت وزن داشت
  و٠٨/١٣ روزه به ترتيب افت وزن ٤تيمار کاليفرنيايي 

  . درصد وزن اوليه را نشان دادند٥١/٨
   ضخامت پوسته تخم مرغ قبل ٨ه جدول با توجه ب

  بري بين تيمارهاي مختلف آزمايشي تفاوت از تولک
همچنين در هفته پنجم و دهم توليد  .داري نداشتمعني

  .تفوت معني داري بين تيمارها مشاهده نشد
  

  )گرم به ازاي هر پرنده( هاي بعد از تولک بري توده تخم مرغ توليدي در دوره‐۷ جدول
  وره هاي توليد بعد از تولک بري د

  تيمار
   هفتگي۸‐۱۰   هفتگي۶‐ ۸   هفتگي۴‐۶   هفتگي۲‐ ۴  هفتگي۰ ‐ ۲

٢٨١/٩  محدوديت خوراکي ab ۴۹/۲۳ a ۷۷/۳۹ a ۰۴/۴۵ ab ۶۷/۴۲ a 

۳۹/۱۲   روزه۴کاليفرنيائي ab ۰۷/۲۸ a ۹۹/۳۷ a ۹۲/۴۵ ab ۷۲/۴۵ a 

۲۴/۴  روزه۱۰کاليفرنيائي b ۳۲/۱۸ a ۸۸/۳۵ a ۵۷/۴۵ ab ۴۳/۴۲ a 

۸۵/۳  ۱ي شماليکارولينا b ۴۹/۱۷ a ۴۵/۳۹ a ۹۸/۴۷ a ۲۶/۴۶ a 

۹۹/۷  ۲کاروليناي شمالي ab ۳۹/۲۵ a ۸۴/۴۰ a ۱۴/۴۴ ab ۵۲/۴۶ a 

۵۳/۱۳  تغذيه کامل a ۴۹/۲۲ a ۶۰/۳۷ a ۴۲/۴۵ ab ۹۴/۴۸ a 

۸۶/۱۳  کاتالوگ پرورشي a ۰۱/۲۷ a ۳۳/۳۶ a ۷۶/۴۰ b ۲۰/۴۵ a 

SE ۶۷۵/۲  ۳۹۸/۳  ۴۶/۲  ۸۷۴/۱  ۰۴/۲  
   )P<0.05.( تون نشان دهنده تفاوت معني دار بين گروههاي آزمايشي استحروف غير مشابه در هر س     

  
  )ميلي متر( ضخامت پوسته تخم مرغ در دوره هاي مختلف ‐۸جدول 

  ضخامت پوسته تخم مرغ در دوره هاي مختلف
  تيمار

  ١٠ضخامت پوسته در هفته   ٥ضخامت پوسته در هفته   ضخامت پوسته قبل از تولک بري
۲۸۹۹/۰  يخوراک محدوديت a ۲۹۹۳/۰ a ۲۸۲۹/۰ a 

۲۹۴۹/۰   روزه٤کاليفرنيائي a ۲۹۶۶/۰  a ۳۰۹۰/۰ a 

۲۸۰۴/۰  روزه١٠کاليفرنيائي  a ۳۰۶۷/۰ a ۲۹۲۴/۰ a 

۲۶۶۵/۰  ١کاروليناي شمالي a ۲۹۹۱/۰  a ۲۹۴۴/۰ a 

۲۸۶۰/۰  ٢کاروليناي شمالي  a ۳۰۱۵/۰  a ۲۹۶۸/۰ a 

۲۸۱۳/۰  تغذيه کامل a ۲۸۹۲/۰ a ۲۹۴۹/۰ a 

۲۸۴۶/۰  کاتالوگ پرورشي  a ۲۹۸۵/۰  a ۲۸۲۹/۰ a 

SE ۰۰۷۶۳۹/۰  ۰۰۵۶۳۷/۰  ٠١١٤١/٠  
  .)P<0.05( حروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معني دار بين گروههاي آزمايشي است 



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم داميمجله   ۵۶

  واحد هاو در قبل از دوره تولک ٩با توجه به جدول 
. داري نداشتبري در بين تيمارهاي آزمايشي تفاوت معني

داري بين واحد هاو  توليد تفاوت معنيهر پنجم دوهدر هفت
در هفته پنجم  ).>٠٥/٠p(تيمارهاي آزمايشي وجود داشت 

کمترين واحد هاو مربوط به تيمار کاتالوگ پرورشي و 
تغذيه کامل بود که با تيمارهاي محدوديت خوراک، 

 روزه و کاروليناي ١٠ روزه، کاليفرنيايي ٤کاليفرنيايي 
اين اثر متناسب با طول . داشتداري  تفاوت معني١شمالي

دوره محروميت و در نتيجه افت وزن پرنده در اين تيمار 
ه بود محروميت خوارک بلند مدت افت وزن بيشتري را ب

همراه دارد که همين امر باعث بازيابي دوباره دستگاه توليد 
در هفته دهم توليد بين تيمارها از لحاظ واحد . مثلي شد

هاي اين نتايج با يافته. جود  نداشتداري وهاو تفاوت معني
Alodan et al. (1999) متناسب بود آنها نيز بيان داشتند 

که بهبود کيفيت داخلي تخم مرغ با توقف کامل توليد 
تخم مرغ در طي دوره تولک بري مرتبط است و ميزان 
افت وزن بدن را عامل مؤثر در بهبود کيفيت پوسته بيان 

  .کردند
ن تحقيق، نشان داد که ميزان توليد نتايج حاصل از اي

 دوره پرندگان در تيمارهاي مختلف آزمايشي در
- تخمگذاري، بخصوص در زمان اوج توليد، تفاوت معني

داري نداشت و حتي در دو هفته  پنجم توليد، عملکرد 
. تيمار تغذيه کامل از نظر عددي باالتر از سايرين بود

ترهاي توليدي همچنين تيمار تغذيه کامل درساير پارام
نظير وزن تخم مرغ توليدي، مصرف خوراک، ضريب تبديل 
خوراک در اوج توليد، توده تخم مرغ توليدي عملکردي 
مشابه با ساير روشهاي مبتني بر محروميت داشت و عالوه 

 بر پارامترهاي کيفي کامل بر آن استفاده از تيمار تغذيه
، نظير وزن مخصوص تخم مرغ، ضخامت پوسته تخم مرغ

واحد هاو تخم مرغ، مقاومت پوسته تخم مرغ و وزن نسبي 
لذا در کل با . پوسته تخم مرغ هيچ تاثير منفي نداشت

توجه به نتايج فوق مي توان بيان داشت که تيمار تغذيه 
کامل، عالوه بر اينکه عملکردي مشابه با ساير روش ها 
دارد از مزيت هائي نظير سهولت استفاده در مزارع 

هاي عدم تنش ناشي از محروميت خوراک، هزينهپرورشي، 
کمتر  اجرا و رعايت آسايش و رفاه حيوان برخوردار است و 

هاي مبتني بر تواند بعنوان روش جايگزين با روشمي
  .محروميت خوراک پيشنهاد و مورد توجه قرار گيرد

  
 واحد هاو تخم مرغ در دوره هاي مختلف قبل و ‐۹ جدول

  بعد از تولک بري
  هاي مختلف آزمايشدوره

واحد هاو قبل   ارتيم
  از تولک بري

واحد هاو 
  ۵در هفته 

واحد هاو 
  ۱۰در هفته

۴۲/۶۹  خوراکي محدوديت a ۸۱/۸۲ a ۱۵/۷۴ a 

۱۳/۶۸   روزه۴کاليفرنيائي a ۳۲/۸۲ ab ۲۸/۷۸ a 

۰۹/۷۰  روزه۱۰کاليفرنيائي a ۶۴/۸۰ abc ۴۲/۷۴ a 

۶۳/۶۷  ۱کاروليناي شمالي a ۳۸/۸۳ a ۴۵/۷۹ a 

۰۶/۷۴  ۲ليناي شماليکارو a ۵۰/۸۰ abc ۰۷/۷۷ a 

۹۵/۷۰  تغذيه کامل a ۷۶/۷۶ c ۸۲/۷۵ a 

۱۵/۶۹  کاتالوگ پرورشي a ۷۸/۷۵ c ۷۳/۷۴ a 

SE ٣٤٨/٢  ٨١٢/١  ٣٧٩/٢  
حروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معني دار بين گروههاي 

  ).P<0.05(آزمايشي است 
  

  سپاسگزاري
ي و پرديس از مسئولين محترم گروه علوم دام

خاطر ه کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران ب
  .دشوتسهيالت الزم و تامين بودجه، تشکر و قدرداني مي
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