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 چکیده

سه سطح انرژی در چهار تکرار  تأثیرهای کامل تصادفی در این آزمایش با استفاده از طرح بلوک

 111کاهش سطح انرژی جیره به میزان -2، آرین ۀسوی راهنمای برابرسطح انرژی جیره -1 ؛شامل

 ۀسوی راهنمایرشد و پایانی نسبت به  ۀکیلوکالری در دور 151آغازین و  ۀیلوکالری در دورک

کیلوکالری  311آغازین و  ۀکیلوکالری در دور 211کاهش سطح انرژی جیره به میزان  -3 ،آرین

 01آسیت  ۀآرین بر عملکرد و پیشگیری از عارض ۀسوی راهنمایرشد و پایانی نسبت به  ۀدر دور

گوشتی نر در طول شش هفته بررسی شد. در طول آزمایش وزن بدن، خوراک  ۀجقطعه جو

روزگی  35مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، درصد تلفات و شاخص تولید تعیین شد. در 

های الشه و نسبت گیری شد. در پایان آزمایش ویژگیهای خونی اندازههماتوکریت و فراسنجه

. کاهش سطح انرژی جیره افزایش وزن بدن و مصرف بطن راست به کل بطن تعیین و مقایسه شد

خوراک به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن با کاهش سطح  ۀ(. هزینP<15/1خوراک را افزایش داد )

(. کاهش انرژی جیره مقادیر هموگلوبین، و هماتوکریت را P<15/1انرژی جیره کاهش یافت )

 تأثیرتحت  T3(. هورمون P<15/1ت )( و سطح کورتیکواسترون افزایش یافP<15/1کاهش داد )

( و P<15/1با کاهش سطح انرژی جیره افزایش یافت ) T4کاهش انرژی جیره قرار نگرفت ولی 

(. با توجه به نتایج P<15/1با کاهش سطح انرژی جیره کاهش یافت ) T4به  T3همچنین نسبت 

عملکرد و  حاظل ازدر باال(  شدهیاد) 2 ۀتیمار شمار صورت بهکاهش سطح انرژی جیره 

 های مرتبط به آسیت بهتر از دو گروه دیگر بود. شاخص

 

 .های گوشتی، عملکردانرژی جیره، آسیت، جوجه های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

بازدهی اقتصادی صنعت پرورش طیور گوشتی در گرو 

تر همراه کوتاه زمان مدتدستیابی به گوشت بیشتر در 

صان علوم با ضریب تبدیل غذایی بهتر است. متخص

دستیابی به  منظور بهژنتیک و اصالح نژاد طیور 

گزینی نژادهای دارای رشد سریع، همواره درصدد به

اند. گوشتی بوده ۀافزایش سرعت رشد جوج منظور به

وز بنابراین در پی این رشد سریع، احتمال بر

وسازی )متابولیکی( افزایش های سوختاختالل

ت رشد و نرخ چنانکه با افزایش سرع ،یابد می

، نیاز به اکسیژن در پرنده افزایش وسازی سوخت

یابد و به کمبود اکسیژن یا هیپوکسی منجر  می

شود. این مسئله سبب کاهش اشباع اکسیژن در  می

سبب کمبود اکسیژن  یتدرنهاخون یا هیپوکسمیا و 
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عامل اصلی و  درواقعشود که می ها یا آنوکسیدر بافت

های گوشتی به سیت در جوجهآغاز روند بروز سندرم آ

. (Hassanzadeh Ladmekhi, 1999)رود شمار می

آسیت به معنای افزایش غیرطبیعی مایع میان بافتی 

غیر آماسی در یک یا چند فضا از فضاهای مختلف 

 باآسیت  بطنی طیور است. ۀمحوط ونموجود در

قلب  1(RVFنارسایی دریچه و نارسایی بطن راست )

 (هیپرتروفی) یپر رشد به دنبال آنشود که ایجاد می

 0(PHریوی ) فشارخونافزایش  باو اتساع بطن راست 

های گوشتی جوجه ۀ، مرگ و ضبط الشکه باعث

های متفاوتی در جهت . یافته(Julian, 1993)شود  می

تنوع در محدود کردن سرعت رشد پرنده به خاطر 

یت خوراک به وجود آمده است. مدت و شدت محدود

کمی یا  صورت بهخوراک  یت، محدودحال ینابااما، 

از ابزار  کیفی و یا زمان دسترسی به خوراک یکی

 یتبروز آس برای کاهش امروزهیه است که اول یریتمد

 ,.Acar et al)د شومی استفادهی گوشت یهادر جوجه

1995; Balog, 2003; Gonzales et al., 1998; 

Julian, 1993; Özkan et al., 2006)انرژی  . سطح

بر سرعت رشد  مؤثر های عاملترین جیره یکی از مهم

. بنابراین با استهای گوشتی و افزایش وزن جوجه

خوراک  ۀکه سطح انرژی جیره بر هزین یریتأثتوجه به 

دیگر دارد،  سویها از و سرعت رشد جوجه سو یکاز 

اقتصادی در  ةای را در تعیین بازدتوان نقش عمدهمی

گوشتی برای آن قائل شد  صنعت پرورش مرغ

(Holsheimer & Ruesink, 1993; Zahireddin et al., 

2001). 

غذایی  ةانرژی در جیر کنندة ینتأمچربی از منابع 

اکسایش رود. اما در های گوشتی به شمار میجوجه

 (متابولیسموساز )سوختی برای ایاخته (اکسیداسیون)

از دیگر  هر گرم وساز سوخت برابرهر گرم چربی، در 

 یازموردنها، اکسیژن بیشتری کربوهیدرات مانندمنابع 

منبع  صورت بهاست. بنابراین با افزایش چربی جیره 

پایه و افزایش نیاز به  وساز سوختانرژی، از راه افزایش 

های گوشتی به بروز آسیت جهاکسیژن، حساسیت جو

 ةکه اگر افزودن چربی به جیر یژهو بهیابد. افزایش می

                                                                               
1. Right ventricular failure 

2. Pulmonary Hypertension 

رخ پرورش  ةاول از دور ۀیی جوجه، در دو هفتغذا

ن با ا. در پژوهشی محقق(Wideman, 2000) بدهد

های گوشتی نشان دادند که جوجه ةکاهش انرژی جیر

 طور بههای کم انرژی با جیره شده یهتغذهای جوجه

های داری خوراک بیشتری نسبت به جیرهیمعن

یا در  ها در وزن بدنمصرف کردند ولی جوجه یپرانرژ

های داری با جوجهشکمی تفاوت معنی ۀچربی محوط

 ,.Leeson et al)اختیاری نداشتند  صورت به شده یهتغذ

 ةیراز سطوح مختلف جدیگر  محققانهمچنین  .(1996

در  با شن و ماسه و سبوس گندم شده یقرق یانیپا

 17 درصد، 4کردند )در سطوح  استفاده آرین ۀسوی

که مصرف  ندنشان داد، د(درص 02درصد و  01 درصد،

اما  از گروه شاهد بود. یشترخوراک در سطوح مختلف ب

 درصد02 در سطحتنها  (،روزگی 71وزن زنده )در 

 ,Sahraei & Shariatmadari)کمتر از گروه شاهد بود 

 یجهدرنتهایی با انرژی باال سرعت رشد و . جیره(2007

 های گوشتیدهند. جوجه سندرم آسیت را افرایش می

از خوراک با انرژی پایین به مقدار بیشتر مصرف 

کنند و اکسیژن بیشتری برای هضم نیاز دارند  می

(Julian, 2000) .پذیرفته شده است که  یطورکل به

 یتحساسباال  وساز سوختهای با انرژی قابل جیره

حاصله یش افزا یلبه دل یتبه آسی را گوشت یها جوجه

دهد ا افزایش میر یازموردن یژندر نرخ رشد و اکس

(Balog, 2003).  هدف از این تحقیق تعیین سطح

انرژی مناسب برای کاهش بروز آسیت با بیشترین 

های میزان رشد در انتهای دورة پرورش برای جوجه

 گوشتی آرین بود.

 

 هامواد و روش

آرین جنس نر )به  ۀگوشتی سوی ۀقطعه جوج شصت

 ۀارخاندلیل حساسیت بیشتر به سندرم آسیت(، از ک

کنار واقع در استان مادر آرین بابل ۀکشی گلجوجه

ها در روز اول وزن شده و . جوجهشدمازندران تهیه 

های چهار طبقه از جنس تصادفی در باطری طور به

توری سیمی گالوانیزه توزیع شد. برای القای آسیت از 

سرمایی و افزایش نمک جیره )از  (استرستنش )روش 

ها جوجه یازموردنشد. میزان سدیم روز اول( استفاده 

پرورش  ةدر کل دور درصد 0/4به درصد  11/4از 
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نوردهی  ۀافزایش داده شد. در این آزمایش از برنام

 44تا  14دائمی استفاده شد و میزان رطوبت بین 

های شد. این پژوهش در قالب طرح بلوکدرصد حفظ 

ه کامل تصادفی )به دلیل اختالف ارتفاع طبقات( با س

راهنمای  برابرسطح انرژی جیره ( 1 ؛تیمار که شامل

کاهش سطح ( 0، آرین ۀای سویمدیریتی و تغذیه

آغازین  ةکیلوکالری در دور 144انرژی جیره به میزان 

رشد و پایانی نسبت به  ةکیلوکالری در دور 114و 

کاهش ( 9 ،آرین ۀای سویراهنمای مدیریتی و تغذیه

 ةکیلوکالری در دور 044سطح انرژی جیره به میزان 

رشد و پایانی نسبت  ةکیلوکالری در دور 944آغازین و 

آرین در چهار  ۀای سویبه راهنمای مدیریتی و تغذیه

گوشتی  ۀتکرار اجرا شد. در هر جایگاه پنج قطعه جوج

ریزی شد. گرم جوجه 34/79آرین با میانگین وزن 

 همۀسطوح مختلف انرژی از روز اول اعمال شد. 

آرین در سه  ۀجدید سوی راهنمای برابرهای غذایی نیاز

آغازین، رشد و پایانی در نظر گرفته شدند.  ةدور

رت و سویا(، در آزمایشگاه پروتئین مواد خوراکی )ذ

مقدار  شده یینتعگیری شد و از روی پروتئین اندازه

مواد خوراکی به روش تناسب تعیین شد.  ۀاسیدآمین

 یمکلس یدای از و نمونهکلسیم  نظر ازکربنات کلسیم 

 ۀو تجزی یبررسکلسیم و فسفر  نظر از فسفات

 راه. برخی از اطالعات دیگر هم از شدشیمیایی 

مربوط به طیور در نظر  NRC (1994) هایجدول

افزار ها با استفاده از نرمگرفته شدند. تنظیم جیره

UFFDA
(. نسبت هر یک از 1انجام گرفت )جدول 1

ها جیره همۀدر هر دوره برای  مواد مغذی به انرژی

 ثابت نگه داشته شد.

وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی 

 70و  02، 17پرورشی در سنین  ةدر پایان هر دور

روزگی به دلیل  70گیری شد. در سن روزگی اندازه

د، دهمی رخپایانی  ةاینکه تلفات ناشی از آسیت در دور

غ( برای محاسبات مرغ )بدون روز مر ۀاز روش الن

ناشی از آسیت  ةشد تلفهای استفاده شد، تا وزن پرنده

تیمارها اضافه نشود و اختالف وزن  ةبه وزن پایان دور

 بین تیمار شاهد و تیمارهای آزمایشی بارزتر شود.

                                                                               
1. User-Friendly Feed Formulation Do Again 

 پرورش هر قطعه ة= میانگین افزایش وزن دور
وزن گروهی  -ها در اول دورة پرورش وزن گروهی جوجه

 ا در پایان دورة پرورشهجوجه

 النۀ مرغ )تعداد جوجه در هر تکرار(

 

 پرورش هر قطعه ة= میانگین خوراک مصرفی دور

 مقدار خوراک مصرفی دورة پرورشی هر تکرار

 النۀ مرغ )تعداد جوجه در هر تکرار(

 

و  ها آنآزمایش، تعداد تلفات و وزن  ةدر طول دور 

. شددقیق ثبت  طور به ها آنهمچنین زمان تلف شدن 

 :شدشاخص تولید با استفاده از فرمول زیر محاسبه 

 شاخص کارایی تولید= 

144 × 
 درصد ماندگاری× میانگین وزن زنده 

 طول دوره× ضریب تبدیل غذایی 

 

خوراک به ازای هر کیلوگرم  ۀبرای برآورد هزین

میانگین مصرف خوراک هر تیمار در هر  ،وزن زنده

یمت دان همان دوره ضرب شد و دوره از پرورش، در ق

پرورش، بر وزن کل دان  ۀمجموع مقادیر هر سه مرحل

 ضرب حاصل. شدمصرفی در طی مدت پرورش تقسیم 

در ضریب تبدیل غذایی کل همان  آمدهدستبهعدد 

کیلوگرم افزایش  1 برایدان  ۀهزین ةدهند نشانتیمار 

 .استوزن 

ه به های مرده کالبدگشایی شد و با توجهمۀ جوجه

تجمع مایع در شکم و پریکاردیوم و بزرگ شدن بطن 

روزگی  91آسیت در نظر گرفته شدند. در  عنوان بهراست 

 صورت به)اوج درگیری آسیت(، از هر واحد آزمایشی 

تصادفی یک پرنده انتخاب شد و از سیاهرگ بال 

گیری هماتوکریت، گیری انجام شد و برای اندازه خون

های قرمز خون، هورمون هایهموگلوبین، گلبول

شد  استفادهو کورتیکواسترون  T4و  T3تیروئیدی 

(Luger et al., 2001; Luger et al., 2003). 

آزمایش یک قطعه از هر تکرار )با  ةدر پایان دور

وزن نزدیک به میانگین تکرار( انتخاب و پس از 

. وزن سینه، ران، ریه، طحال، شدکشی کشتار  وزن

درصدی از  صورت بهشکمی  ةحفرکبد، قلب و چربی 

گیری نسبت وزن وزن بدن مشخص شد. برای اندازه
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از جدا کردن  پسها بطن راست به مجموع وزن بطن

های اطراف قلب، بطن عروق بزرگ، دهلیزها و چربی

بین دو  ةدر دیوار ها آنراست و چپ از محل اتصال 

کامل از هم جدا و وزن شدند. در صورت  طور بهبطن 

یک  عنوان به درصد 01بودن این نسبت از بزرگ 

شاخص برای بررسی ضایعات قلبی در سندرم آسیت 

 .شد استفاده

ها از داده وتحلیل یهتجزدر این بررسی برای 

 ۀاستفاده شد. برای مقایس GLM ۀروی SAS افزار نرم

ای دانکن بین تیمارها از روش آزمون چند دامنه

 ر بود:زی صورت بهاستفاده شد. مدل آماری 
Yij= µ + Ti + Rj + eij 

 

 در این مدل:

Yijمربوط به تیمار  ة= مقدار مشاهدi  و بلوکj 

µمیانگین کلی جمعیت = 

Tiاثر تیمار = 

Rjاثر بلوک = 

eij ناشناخته. های عامل= اثر خطا یا اثر 

 
 شده های غذایی و محتوای مواد مغذی محاسبهترکیب جیره .1جدول 

Table 1. Ingredient composition and calculated nutrient content of the diets 

Item(1) 
0-14 days 15-28 days 29-42 days 

Ingredient
 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Yellow corn 474.9 531.1 586.9 453.8 530.9 599.5 496 573.1 649.9 
Soybean meal 412.7 387.3 361.7 417.3 384.1 354.9 375.6 341.5 307.7 
Fat powder 61 32.1 3.4 81.1 39.3 - 87.5 46 4.5 
Calcium carbonate 14.8 14.4 14.2 13.3 12.9 12.5 11.4 11.1 10.8 
Dicalcium phosphate 21.9 20.8 19.7 18.8 17.6 16 13.8 12.9 12 
Salt 4.7 4.5 4.4 4.7 4.5 4.2 4.7 4.4 4.2 
Vitamin premix* 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Mineral premix* 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Sand - - - - - 2.6 - - - 
L-threonine - 0.02 0.02 1.2 1.1 1 0.6 0.6 0.6 
DL-Methionine 2.5 2.3 2.1 3.1 2.8 2.4 3 2.8 2.5 
L-Lysine HCl 1.1 1.3 1.4 0.3 0.5 0.5 0.9 1.1 1.4 
Total (Kg) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
nutrient content          
AME (kcal/kg) 3000 2900 2800 3100 2950 2800 3200 3050 2900 
CP (%) 22.55 21.8 21.04 22.6 21.5 20.41 21 20.01 19.03 
Calcium (%) 1 0.96 0.93 0.9 0.85 0.81 0.85 0.81 0.77 
Available phosphorus (%) 0.5 0.48 0.46 0.45 0.42 0.4 0.4 0.38 0.36 
Sodium (%) 0.2 0.19 0.18 0.2 0.19 0.18 0.2 0.19 0.18 
Met (%) 0.56 0.55 0.53 0.61 0.58 0.55 0.59 0.56 0.53 
Met + Cys (%) 0.95 0.92 0.88 1 0.95 0.9 0.96 0.91 0.87 
Lys (%) 1.35 1.3 1.26 1.3 1.24 1.17 1.23 1.17 1.12 
Thr (%) 0.86 0.83 0.8 0.98 0.93 0.89 0.86 0.82 0.78 
Ile (%) 0.94 0.9 0.87 0.96 0.91 0.87 0.85 0.81 0.77 
Arg (%) 1.47 1.42 1.37 1.51 1.43 1.36 1.32 1.26 1.2 
Val (%) 1.05 1.01 0.98 - - - - - - 
Trp (%) 0.27 0.26 0.25 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 

کیلوکالری  144مربوط به کاهش سطح انرژی جیره به میزان  0ای سویۀ آرین، سطح مربوط به سطح انرژی جیره برابر راهنمای مدیریتی و تغذیه 1( سطح 1)

طح انرژی جیره به مربوط به کاهش س 9ای سویۀ آرین و سطح کیلوکالری در دورة رشد و پایانی نسبت به راهنمای مدیریتی و تغذیه 114در دورة آغازین و 

 آرین ای سویۀکیلوکالری در دورة رشد و پایانی نسبت به راهنمای مدیریتی و تغذیه 944کیلوکالری در دورة آغازین و  044میزان 

گرم، دی کلسیم میلی 10فالوین گرم، ریبومیلی 11گرم، نیکوتینیک اسید میلی 9* مکمل ویتامینی از نظر محتویات ویتامینی برای هر کیلو جیره : تیامین منو نیدرات 

گرم، میلی 944گرم، کولین کلراید میلی 0گرم، فولیک اسید میلی 9/4گرم، بیوتین میلی 1گرم، پری دوکسین هیدروکلراید میلی 49/4گرم، کوباالمین میلی 11پنتوتنات 

 گرم.میلی 01/1المللی، اتوکسی کوئین واحد بین144 لی، توکوفرول استاتالملواحد بین 11444المللی، ترانس رتینول استات واحد بین 9144کوله کلسیفرول 

 144گرم، اکسید روی میلی 14گرم، فروس سولفات میلی 104* مکمل معدنی از نظر محتویات معدنی عرضه کرده برای هر کیلو جیره شامل: سولفات منگنز 

 گرم.میلی 9/4، سلنات سدیم گرممیلی 0گرم، یدات پتاسیم میلی 14گرم، سولفات مس میلی
(1) Level 1, as Arian catalog. Level 2, 100 kcal in starter period and 150 kcal in the grower and finisher period lower than Arian catalog. Level 3, 200 

kcal in starter period and 300 kcal in the grower and finisher period lower than Arian catalog. 

* Vitamin premix including (kilogram of feed): vitamin A (trans-retinyl acetate), 11,000 IU; vitamin D3 (cholecalciferol), 3,500 IU; vitamin E (α-

tocopherol acetate), 100 IU; vitamin B12 (cyanocobalamin), 0.03 mg; riboflavin, 12 mg; nicotinic acid, 55 mg; pantothenic acid (d-Ca pantothenate), 

15 mg; folic acid, 2 mg; pyridoxine (pyridoxine∙HCl), 6 mg; thiamine (thiamine mononitrate), 3 mg; d-biotin, 0.3 mg; choline (choline chloride), 300 

mg; Ethoxyquin, 1.25 mg. 
* Mineral premix including (kilogram of feed): copper (CuSO4∙5H2O), 10 mg; iodine (KI), 2 mg; iron (FeSO4∙7H2O), 50 mg; manganese 

(MnSO4∙H2O), 120 mg; zinc (ZnO), 100 mg; selenium (Na2SeO3), 0.3 mg. 
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 نتایج
 افزایش وزن بدن

داری در روزگی تفاوت معنی 02کاهش انرژی جیره تا 

 که یدرحال ،شرایط آسیت نداشت درایش وزن بدن افز

 ،0314 ،0344تیمار دو ) ةپایانی و کل دور ةدر دور

( افزایش وزن 0344 ،0244 ،0244( و سه )9414

بیشتری نسبت به گروه شاهد )بدون تغییر سطح 

(. با توجه به اینکه P˂41/4انرژی جیره( داشت )

خص( مش ةهای کم انرژی )البته در یک محدودجیره

ها متوازن و ویتامین کانیپروتئین، مواد  ازلحاظاگر 

توانند میزان مصرف خوراک را بر ها میجوجه ،باشند

ی را همساننیاز به انرژی تنظیم کنند و وزن بدن  پایۀ

 (.0داشته باشند )جدول یپرانرژهای نسبت به جیره

 

 خوراک مصرفی

سطوح مختلف انرژی میزان مصرف خوراک را تحت 

میزان افزایش مصرف  که یطور بهقرار داد،  رتأثی

کاهش سطح انرژی جیره  شدت بهخوراک بستگی 

تیمار سه  ةدور ،داشت، در هر سه دوره و در کل

بیشترین مقدار مصرف خوراک را داشت و تفاوت آن با 

دار تیمار شاهد )بدون تغییر سطح انرژی جیره( معنی

میانی و  ة( و همچنین تیمار دو در دورP˂41/4بود )

داری پایانی و کل دوره با تیمار شاهد تفاوت معنی

 (.0( )جدولP˂41/4داشت )

 

 ضریب تبدیل غذایی

 تأثیر(، 4-17آغازین ) ةسطوح مختلف انرژی در دور

داری بر ضریب تبدیل غذایی نداشت ولی در معنی

(، تیمار سه بیشترین ضریب تبدیل 11-02رشد ) ةدور

دو گروه دیگر تفاوت  و نسبت به هغذایی را داشت

پایانی و کل  ة(. در دورP<41/4داری داشت )معنی

تیمار شاهد بیشترین ضریب تبدیل غذایی را  ةدور

دار نسبت به دو گروه دیگر داشت ولی اختالف معنی

 (.0نبود )جدول

 

 برآورد اقتصادی

داری بر شاخص تولید معنی تأثیرسطوح مختلف انرژی 

خوراک را تحت  ۀهزین ،نداشت. سطوح مختلف انرژی

هر سه تیمار اختالف  که یطور بهقرار داد  تأثیر

(، تیمار شاهد P<41/4داری با همدیگر داشتند ) معنی

 ۀخوراک و تیمار سه کمترین هزین ۀبیشترین هزین

 (.9خوراک را داشتند )جدول

 
 ین مختلف )روز(های گوشتی آرین در سن. تأثیر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد تولیدی جوجه0جدول

Table 2. The effect of different energy levels on Performance of Arian Broiler Chickens at different ages (days) 
Feed conversion ratio (g/g) Feed intake (g) Body weight gain (g) 

Energy level(1) 
Total 

(0-42 

days) 

Finisher 

(29-42 

days) 

Grower 

(15-28 

days) 

Starter (0-

14 days) 

Total 

(0-42 

days) 

Finisher 

(29-42 

days) 

Grower 

(15-28 

days) 

Starter 

(0-14 

days) 

Total 

(0-42 

days) 

Finisher 

(29-42 

days) 

Grower 

(15-28 

days) 

Starter 

(0-14 

days) 
1.94 2.44 1.63b 

1.34 3943.3b 
2238.5b 

1288.5b 
416.2b 

2009.2b 
912.1b 

787.5 309.5 Treatment 1 

(3000,3100,3200) 
1.85 2.17 1.64b 

1.33 4162.3a 2352.6a 1373.8a 426.9ab 2231.1a 1096.3a 823.6 320.4 Treatment 2 

(2900,2950,3050) 
1.89 2.18 1.73a 1.34 4174.6a 2361.8a 1395.1a 447.3a 2180a 1078.1a 804.1 332 Treatment 3 

(2800,2800,2900) 
0.03 0.08 0.01 0.008 42.4 30.2 20.76 7.8 36.7 32.1 15.19 6.43 Standard Error of 

Mean (SEM) 
0.181 0.072 <0.001 0.366 0.001 0.014 0.003 0.037 0.0009 0.0006 0.262 0.076 P-Value 
0.338 0.311 0.257 0.459 0.656 0.773 0.551 0.489 0.242 0.172 0.541 0.403 Block effect 

a, b :مقادیر دارای حروف متفاوت در هر ستون از نظر آماری اختالف معنی ( 41/4داری˂P.دارند ) 

کاهش سطوح انرژی جیره در دورة آغازین، رشد، پایانی مربوط به  0، تیمار راهنمای سویۀ آرینسطوح انرژی جیره در دورة آغازین، رشد، پایانی مربوط به  1تیمار  (1)

سطوح انرژی جیره در دورة آغازین، رشد،  9و تیمار  کیلوکالری در دورة رشد و پایانی نسبت به راهنما 114کیلوکالری در دورة آغازین و  144سطح انرژی جیره به میزان 

 .کیلوکالری در دورة رشد و پایانی نسبت به راهنما 944کیلوکالری در دورة آغازین و  044کاهش سطح انرژی جیره به میزان پایانی مربوط به 
a, b: Means with different superscript letter within a column are significantly different (P < 0.05). 

(1) treatment 1, Dietary energy levels in starter, grower, finisher of Arian catalog.  treatment 2, Dietary energy levels in starter, grower, finisher of 100 

kcal in starter period and 150 kcal in the grower and finisher period lower than Arian catalog. treatment 3, Dietary energy levels in starter, grower, 

finisher of 200 kcal in starter period and 300 kcal in the grower and finisher period lower than Arian catalog. 
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 ترکیب الشه

داری بر درصد معنی تأثیرکاهش سطح انرژی جیره 

ران و سینه نداشت. کاهش سطح انرژی جیره میزان 

تیمار  که یطور بهبطنی را افزایش داد  ۀچربی محوط

و با تیمار  هبطنی را داشت ۀسه بیشترین چربی محوط

 (.9ول( )جدP<41/4داری داشت )شاهد اختالف معنی

 

 های مرتبط با آسیت و درصد تلفاتوزن نسبی اندام

داری بر درصد معنی تأثیرکاهش سطح انرژی جیره 

وزن کبد، طحال و ریه نداشت. کاهش انرژی جیره 

قرار نداد. سطوح مختلف انرژی  تأثیروزن قلب را تحت 

داری بر نسبت وزن بطن راست به معنی تأثیرجیره 

تیمار دو بیشترین نسبت  که یطور بهکل بطن داشت 

وزن بطن راست به کل بطن را داشت و با تیمار سه 

 (.7( )جدول P<41/4داری داشت )اختالف معنی

 

 های خونی فراسنجه

کاهش سطح انرژی جیره میزان هموگلوبین خون را کم 

که تیمار شاهد بیشترین مقدار هموگلوبین  یطور بهکرد 

( g/dl10/11مار سه )( و با تیg/dl 04/14خون را داشت )

(. کاهش سطح P<41/4داری داشت )اختالف معنی

ی قرمز خون را کاهش داد ها گلبولانرژی جیره مقدار 

داری بود که اختالف نزدیک به معنی یطور به

(424/4=Pکاهش انرژی جیره تأثیر معنی .) داری بر

که تیمار شاهد  یطور بهمیزان هماتوکریت داشت 

وکریت را داشته و تیمار سه کمترین بیشترین مقدار همات

( و اختالف 22/90مقدار هماتوکریت را داشت )درصد 

(. کاهش سطح انرژی جیره مقدار P<41/4دار بود )معنی

که تیمار دو مقدار  یطور بهکورتیکواسترون را افزایش داد 

کورتیکواسترون بیشتری داشته و با تیمار شاهد اختالف 

 (.1)جدول ( P<41/4داری داشت )معنی

 

 (T4و  T3های تیروئیدی )هورمون

سرم خون  T3کاهش سطح انرژی جیره سطح هورمون 

 T4سطح هورمون  که یدرحالقرار نداد  تأثیررا تحت 

تیمار دو و سه تفاوت  که یطور بهسرم خون بیشتر شد 

(. کاهش P<41/4داری با تیمار شاهد داشتند )معنی

ش داد و تیمار را کاه T3/T4سطح انرژی جیره نسبت 

داری داشت اختالف معنی یگردشاهد با دو تیمار 

(41/4>P1( )جدول.) 
 

 بحث
 افزایش وزن بدن

که مواد مغذی کاهش سطح انرژی جیره تا هنگامی

دهد دریافتی ناکافی نباشد سرعت رشد را کاهش نمی

(Jones & Farrell, 1992) در این آزمایش کاهش سطح .

های ر وزن بدن نداشت و جوجهانرژی جیره تأثیر منفی ب

اند خوبی داشتههای کم انرژی رشد گوشتی آرین با جیره

(Angulo et al., 1993; Holsheimer & Ruesink, 

1993; Leeson et al., 1996) از سوی دیگر از آنجایی که .

های با سطح انرژی باال میزان تلفات ناشی از آسیت جیره

نشدن ، تصحیح(Julian et al., 1989) بیشتری دارد

تلفات ناشی از آسیت باعث شد تیمار شاهد عملکرد 

 تری نسبت به دو تیمار دیگر داشته باشد.پایین

 
های گوشتی آرینروزگی و برآورد اقتصادی در جوجه 70در  (درصد)نسبت به وزن زنده  . تأثیر سطوح مختلف انرژی بر ترکیب الشه9جدول 

Table 3. The effect of different energy levels on percent carcass composition based on live weight at 42 days and 
economic estimates in Arian broilers 

Carcass composition Economic estimates          
Energy level(1) 

Abdominal fat (%) Breast (%) Thigh (%) Feed cost (Rial) Production index 
1a 21.05 21.33 31020a 250.3 Treatment 1 (3000,3100,3200) 

1.38ab 
21.07 21.56 26390b 

270.1 Treatment 2 (2900,2950,3050) 
1.49b 

21.41 22.01 24190c 262.3 Treatment 3 (2800,2800,2900) 
0.13 0.38 0.36 55.53 6.6 Standard Error of Mean (SEM) 

0.038 0.753 0.422 <0.001 0.156 P-Value 
0.054 0.304 0.229 0.664 0.333 Block effect 

a, b, cمقادیر دارای حروف متفاوت در هر ستون از نظر آماری اختالف معنی : ( 41/4داری˂P.دارند  ) 
کاهش سطوح انرژی جیره در دورة آغازین، رشد، پایانی مربوط به  0، تیمار راهنمای سویۀ آرینسطوح انرژی جیره در دورة آغازین، رشد، پایانی مربوط به  1تیمار  (1)

سطوح انرژی جیره در دورة آغازین، رشد،  9و تیمار  کیلوکالری در دورة رشد و پایانی نسبت به راهنما 114کیلوکالری در دورة آغازین و  144سطح انرژی جیره به میزان 
.کیلوکالری در دورة رشد و پایانی نسبت به راهنما 944کیلوکالری در دورة آغازین و  044کاهش سطح انرژی جیره به میزان پایانی مربوط به 

a, b, c: Means with different superscript letter within a column are significantly different (P < 0.05). 
(1) treatment 1, Dietary energy levels in starter, grower, finisher of Arian catalog. treatment 2, Dietary energy levels in starter, grower, finisher of 100 
kcal in starter period and 150 kcal in the grower and finisher period lower than Arian catalog. treatment 3, Dietary energy levels in starter, grower, 
finisher of 200 kcal in starter period and 300 kcal in the grower and finisher period lower than Arian catalog. 
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های مرتبط با آسیت )درصد از وزن زنده( و نسبت بطن راست به کل بطن . تأثیر سطوح مختلف انرژی بر وزن نسبی اندام7جدول

روزگی و درصد تلفات ناشی از آسیت 70های گوشتی آرین در در جوجه

Table 4. The effect of different energy levels on relative weight of organs associated with ascites (% of live weight) 

and the right ventricle per total ventricle weight ratios in Arian broilers at 42 days and mortality due to ascites 
Parameters associated with ascites 

Energy level(1) Ascites 

mortality (%) 

RV/TV 

(%) 

Heart 

(%) 

Lungs 

(%) 

Spleen 

(%) 

Liver 

(%) 

6.66 20.89ab 0.48 0.75 0.11 2.24 Treatment 1 (3000,3100,3200) 
5 22.24b 

0.45 0.76 0.11 2.23 Treatment 2 (2900,2950,3050) 
3.33 19.43a 0.45 0.79 0.12 2.28 Treatment 3 (2800,2800,2900) 
2.54 0.76 0.01 0.01 0.008 0.06 Standard Error of Mean (SEM) 

0.565 0.050 0.405 0.221 0.824 0.852 P-Value 
0.933 0.618 0.051 0.102 0.467 0.042 Block effect 

a, bمقادیر دارای حروف متفاوت در هر ستون از نظر آماری اختالف معنی : ( 41/4داری˂P.دارند ) 

کاهش سطوح انرژی جیره در دورة آغازین، رشد، پایانی مربوط به  0، تیمار راهنمای سویۀ آرینبه سطوح انرژی جیره در دورة آغازین، رشد، پایانی مربوط  1تیمار  (1)

سطوح انرژی جیره در دورة آغازین، رشد،  9و تیمار  کیلوکالری در دورة رشد و پایانی نسبت به راهنما 114کیلوکالری در دورة آغازین و  144سطح انرژی جیره به میزان 

 .کیلوکالری در دورة رشد و پایانی نسبت به راهنما 944کیلوکالری در دورة آغازین و  044کاهش سطح انرژی جیره به میزان پایانی مربوط به 
a, b: Means with different superscript letter within a column are significantly different (P < 0.05). 

(1) treatment 1, Dietary energy levels in starter, grower, finisher of Arian catalog.  treatment 2, Dietary energy levels in starter, grower, finisher of 100 

kcal in starter period and 150 kcal in the grower and finisher period lower than Arian catalog. treatment 3, Dietary energy levels in starter, grower, 

finisher of 200 kcal in starter period and 300 kcal in the grower and finisher period lower than Arian catalog. 

 

در  T4به  T3و نسبت  T4و  T3های خونی مرتبط با آسیت و میزان هورمون . تأثیر سطوح مختلف انرژی بر فراسنجه1 جدول

 روزگی 91های گوشتی آرین در جوجه
Table 5. The effect of different energy levels on blood parameters associated with ascites and the amount of T3 and 

T4 hormones and T3 to T4 ratio in Arian broilers at 35 days of age 
Thyroid hormones       Blood parameters(2) 

Energy level(1) T3/T4 

(%) 
T4 

(ng/ml) 
T3 

(ng/ml) 
Cortisol 

(ng/ml) 
PCV 

(%) 
RBC 

(×106/µl) 
Hb 

(g/dl) 

53.85b 
11.25a 3.69 2.46a 35.82a 2.71 17.27a Treatment 1 (3000,3100,3200) 

24.54a 14.91b 
3.18 2.86b 

34.70ab 2.64 16.48ab Treatment 2 (2900,2950,3050) 
24.53a 14.34b 

3.20 2.65ab 
32.88b 

2.52 15.62b 
Treatment 3 (2800,2800,2900) 

1.53 0.53 0.24 0.08 0.77 0.05 0.41 Standard Error of Mean (SEM) 
<0.001 0.0001 0.263 0.011 0.040 0.087 0.031 P-Value 
0.953 0.150 0.414 0.859 0.673 0.541 0.943 Block effect 

a, b ستون از نظر آماری اختالف معنی: مقادیر دارای حروف متفاوت در هر ( 41/4داری˂P.دارند ) 

کاهش سطوح انرژی جیره در دورة آغازین، رشد، پایانی مربوط به  0، تیمار راهنمای سویۀ آرینسطوح انرژی جیره در دورة آغازین، رشد، پایانی مربوط به  1تیمار  (1)

سطوح انرژی جیره در دورة آغازین، رشد،  9و تیمار  کیلوکالری در دورة رشد و پایانی نسبت به راهنما 114کیلوکالری در دورة آغازین و  144سطح انرژی جیره به میزان 

 .کیلوکالری در دورة رشد و پایانی نسبت به راهنما 944کیلوکالری در دورة آغازین و  044کاهش سطح انرژی جیره به میزان پایانی مربوط به 

(0) Hb هموگلوبین :(g/dl) ،RBCلبول قرمز : گ(×106/µl) ،PCV)%( هماتوکریت : 
a, b: Means with different superscript letter within a column are significantly different (P < 0.05). 

(1) treatment 1, Dietary energy levels in starter, grower, finisher of Arian catalog. treatment 2, Dietary energy levels in starter, grower, finisher of 100 

kcal in starter period and 150 kcal in the grower and finisher period lower than Arian catalog. treatment 3, Dietary energy levels in starter, grower, 

finisher of 200 kcal in starter period and 300 kcal in the grower and finisher period lower than Arian catalog 

(2) Hb: Hemoglobin (g/dl), RBC: Red Blood Cell (×106/µl), PCV: Packed Cell volume (%). 

 

 مصرف خوراک

در این آزمایش کاهش سطح انرژی جیره، مصرف خوراک 

را تحت تأثیر قرار داد. با توجه به اینکه طیور میزان 

کند، در را بر پایۀ نیاز به انرژی تنظیم می مصرف خوراک

نتیجه با کاهش سطح انرژی جیره )در یک محدودة 

مشخصی که حجم دستگاه گوارش محدودکننده نباشد( 

مصرف خوراک پرنده برای دستیابی به انرژی مورد نیاز 

های بسیاری  یابد. نتایج این آزمایش با گزارشافزایش می

 ;Leeson et al., 1996)از محققان همخوانی دارد 

Griffiths et al., 1977; Jones & Farrell, 1992;. 

Sahraei & Shariatmadari, 2007) . 

 

 ضریب تبدیل غذایی

سطح انرژی جیره قرار  تأثیرضریب تبدیل غذایی تحت 

گرفت به طوری که کاهش سطح انرژی جیره به دلیل 

روزگی باعث  11-02افزایش مصرف خوراک در 
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ضریب تبدیل غذایی شد، از آنجایی که تیمار افزایش 

سه کمترین مقدار انرژی جیره را نسبت به دو گروه 

دیگر داشت، مصرف خوراک در این گروه بیشتر بود و 

باعث افزایش ضریب تبدیل غذایی شد. این گزارش با 

 Angulo et al., 1993; Holsheimer)نتایج پژوهشگران 

& Veerkamp, 1992) پایانی  ةدر دور د.همخوانی دار

روزگی( و کل دوره به دلیل باال بودن تلفات  70-03)

ناشی از آسیت در تیمار یک که باالترین مقدار انرژی 

جیره را نسبت به دو تیمار دیگر داشت و افزایش وزن 

بدن کمتر، بیشترین ضریب تبدیل غذایی را داشت. در 

( روی 2001) Zahireddin et alآزمایشی که توسط .

ثر غلظت انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکرد ا

های گوشتی آرین انجام گرفت، نشان دادند که  هجوج

افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی با افزایش تراکم 

 یابد. انرژی در جیره بهبود می

 

 برآورد اقتصادی 

کاهش سطح انرژی جیره اگرچه باعث افزایش شاخص 

دار نبود. قسمت ها معنیکارایی تولید شد ولی تفاوت

هزینه در صنعت پرورش طیور تامین خوراک  ةعمد

 ةکنندخوراک به منابع تامین ۀاست و بیشترین هزین

انرژی در جیره اختصاص دارد. کاهش سطح انرژی 

خوراک به ازای هر  ۀداری هزینجیره به طور معنی

کیلوگرم وزن زنده را کاهش داد یا به عبارت دیگر 

 یباال ۀفزایش داد. با توجه به هزیناقتصادی را ا ةبازد

اقالم خوراکی پرانرژی و پر پروتئین در ایران، چنین 

 .Zahireddin et alای دور از انتظار نیست. نتیجه

گزارش کردند که با کاهش سطح انرژی جیره  (2001)

خوراک به ازای هر  ۀهای گوشتی آرین هزیندر جوجه

ین در یابد. همچنکیلوگرم وزن زنده کاهش می

های گزارشی عنوان شده است که در پرورش جوجه

 ةگوشتی، بیشترین رشد به مفهوم بیشترین بهر

 ,Holsheimer & Veerkamp)اقتصادی نخواهد بود 

1992). 

 

 ترکیب الشه

داری بر درصد معنی تأثیرکاهش سطح انرژی جیره 

 ۀران و درصد سینه نداشت. در حالی که چربی محوط

اهش سطح انرژی جیره قرار گرفت، ک تأثیربطنی تحت 

به طوری که تیمار سه که کمترین انرژی جیره را 

داری نسبت به دو گروه دیگر داشت به طور معنی

نسبت به گروه شاهد )بدون تغییر انرژی جیره( میزان 

طور که بطنی بیشتری داشت. همان ۀچربی محوط

 هایملاع تاثیر تحت شکمی ةمحوط چربیگفته شد 

 امانۀس وما د ،جنس ه،رـجی ،ویهـس انندم دییاز

تواند باشد این می ،، دلیل احتمالیدارد اررـق ورشرـپ

های کم انرژی به های گوشتی آرین از جیرهکه جوجه

کنند و میزان انرژی دریافتی مقدار بیشتری مصرف می

های پرانرژی است ها در این جیره بیشتر از جیرهجوجه

(Balog, 2003)های جوجه ةنرژی جیر. محققان ا

 ةکیلوکالری در کیلوگرم ماد 0099گوشتی را به 

خشک  ةکیلوکالری در کیلوگرم ماد 9424خشک از 

شکمی تفاوت  ۀها در چربی محوطکاهش دادند. جوجه

شده به صورت اختیاری های تغذیهداری با جوجهمعنی

. همچنین محققان (Griffiths et al., 1977)نداشتند 

 وساز سوختمصرف خوراک و انرژی قابل کاهش  تأثیر

های شکمی جوجه ۀچربی در محوط ةبر کاهش ذخیر

 .(Leeson et al., 1996)اند هکردگوشتی را گزارش 

 

 های مرتبط با آسیت و درصد تلفاتوزن نسبی اندام

کاهش سطح انرژی جیره وزن کبد، طحال و ریه را 

که قرار نداد. در گزارشی عنوان کردند  تأثیرتحت 

د هقرار ند تأثیرسازی جیره وزن کبد را تحت رقیق

(Rezaei et al., 2006) کاهش سطح انرژی جیره .

)تیمار دو( نسبت بطن راست به کل بطن را بیشتر کرد 

بزرگ شدن سمت راست قلب و ادم  دارد که احتمال

در قلب را منعکس کند ولی با این حال به مرز عددی 

( در نظر گرفته رصدد01که به عنوان شاخص آسیت )

. محققان (Özkan et al., 2006)شود نرسیده بود می

اثر سرما و انرژی مصرفی را در نارسایی بطن راست 

بررسی و مشاهده کردند که تعداد تلفات در سرما 

که با ویژه هنگامیبیشتر شده و سطح انرژی باال به 

کند آسیت را بیشتر می رخدادسرما همراه باشد 

(Julian et al., 1989) همچنین نشان دادند که .

های گوشتی های گوشتی سالم نسبت به جوجهجوجه

 . (Özkan et al., 2006)آسیتی وزن قلب کمتری دارند 
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 های خونی فراسنجه

در این تحقیق میزان هموگلوبین خون و هماتوکریت 

داری با کاهش سطح انرژی جیره کاهش به طور معنی

های هموگلوبین و گلبول یافت. میزان هماتوکریت،

مستقیمی دارد.  ۀقرمز خون با سندرم آسیت رابط

های گوشتی نرخ سرعت رشد باال در جوجه

دهد و و نیاز به اکسیژن را افزایش می وساز سوخت

روند  ۀشود. ادامباعث ایجاد هیپوکسی در جوجه می

هیپوکسی در جوجه، موجب تحریک کلیه برای ترشح 

اریتروپوئتین بر مغز  تأثیر. شوداریتروپوئتین می

سازی و تولید استخوان، موجب افزایش فعالیت خون

شود که ها میهای قرمز جوان یا رتیکولوسیتگلبول

های قرمز بالغ هستند. افزایش تعداد بزرگتر از گلبول

سایتمی و افزایش های قرمز که با پلیگلبول

 شود از راه افزایش مقاومت درهماتوکریت مشخص می

های ریوی، برابر جریان خون، به ویژه در مویرگ

و تشدید افزایش  (ویسکوزیته) گرانروی موجب افزایش

 & Julian, 1993; Maxwell)شود فشار خون ریوی می

Robertson, 1997) در پی. افزایش میزان هموگلوبین 

ها یا بلوغ رتیکولوسیت ةدهندافزایش هماتوکریت نشان

 ساخت  است. در واقع قسمتی از های قرمز نابالغگلبول

گیرد و با ها صورت میهموگلوبین در رتیکولوسیت

یابد میزان هموگلوبین نیز افزایش می ها آنبلوغ 

(Khzrayynya et al., 2009). ها عاملاین  ۀمجموع 

خود باعث  ۀخون و به نوب گرانرویباعث افزایش 

شود. یکی از افزایش فشار خون ریوی و آسیت می

دار رغم غیرمعنیدار بودن هماتوکریت بهیل معنیدال

 1تواند حضور ماکروسیتوزهای قرمز خون میبودن گلبول

 ,.Khzrayynya et al)ها باشد ناشی از رتیکولوسیت

میزان انرژی و چربی را  . تیمار یک باالترین(2009

پرنده  وساز سوختاحتمال باعث افزایش به داشت که 

ه دو تیمار دیگر به آسیت شد و پرنده را نسبت ب

 Khajeh Ali & Khajeh)های تر کرد. گزارشحساس

Ali, 2011; Luger et al., 2001; Luger et al., 2003) 

های گوشتی آسیت مقدار این دهد در جوجهنشان می

. در نتیجه کاهش سطح انرژی استها باال فراسنجه

                                                                               
 های سرخ بزرگ و غیرطبیعی در خون وجود گویچه. 1

ها به آسیت را کاهش تواند حساسیت جوجهجیره می

ایمنی  امانۀکه س استی های عاملد. تنش از جمله ده

کند. کاهش سطح های گوشتی را تضعیف میجوجه

انرژی جیره باعث افزایش سطح کورتیکوسترون پالسما 

تواند باشد که کاهش این می ،شد که دلیل احتمالی

سطح انرژی جیره و افزایش سطح مصرف خوراک 

 باعث ایجاد تنش در پرنده شده است. 
 

 (T4و  T3های تیروئیدی )مونهور

به عنوان  T3هورمون  ویژهبه T3و  T4های هورمون

ترین هورمون تیروئیدی در پرنده برای بسیاری از فعال

همچون رشد، نمو و  (بیولوژیکی) زیستی یندهایآفر

طور به. استضروری  وسازی سوختهای کنترل فعالیت

 یوساز سوختهای افزایش فعالیت ۀمعمول در مرحل

رود تیروئیدی باال می ةاز غد T4میزان ترشح هورمون 

 T3های کبدی به آنزیم تأثیرتحت  T4پس از آن که 

. کندی را کنترل ایاختهوساز تبدیل گشته تا سوخت

Luger et al (2001, 2003) اند که عنوان کرده

 (آنتاگونیستیناهمسازی ) پیامدهایکورتیکوسترون، 

ی دارد، همچنین گزارش های تیروئیدهورمون ۀعلی

شوند، هایی که به آسیت مبتال میشده است که جوجه

ی به خاطر اختالل در کاف یزاندر مرا  T4توانند نمی

در  T4به  T3تیروئید تولید کنند. نسبت  ةفعالیت غد

این تحقیق با کاهش سطح انرژی جیره کاهش یافت 

توضیح  T4و افزایش  T3تواند با کاهش نسبی که می

های گزارش کردند که در جوجه محققانده شود. دا

گوشتی مستعد به آسیت نسبت این دو هورمون 

 Gonzales et al., 1998, Shahir et) یابدافزایش می

al., 2012.) 

با توجه به نتایج کاهش سطح انرژی جیره به 

 114آغازین و  ةکیلوکالری در دور 144صورت 

 راهنمایمتر از میانی و پایانی ک ةکیلوکالری در دور

 9414میانی،  0314آغازین،  0344آرین ) ۀسوی

های مرتبط به پایانی( از لحاظ عملکرد و شاخص

دیگر از  سویآسیت بهتر از دو گروه دیگر بود. از 

های کم های گوشتی آرین با جیرهآنجایی که جوجه

توان با به کار بردن این انرژی رشد خوبی دارند می

 وراک را کاهش داد.خ ۀسطح انرژی، هزین
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ABSTRACT 
In this study 60 Arian male chickens for six weeks were used in a completely randomized block to 

evaluate the effect of three dietary energy level on performance and prevention ascites. Diets energy 

levels were: as catalog; 100 and 150 kcal lower in starter and grower and finisher periods; 200 kcal and 

300 kcal lower in starter and grower that catalog respectively. During the experiment, body weight, feed 

intake, feed conversion ratio, mortality rate and production index were determined. Hematocrit and blood 

parameters were measured at 35 days of age. At the end of the experiment, carcass characteristics and the 

right ventricle (RV) weight and total ventricle (TV) weight ratios were determined and compared. 

Reducing dietary energy level was increased body weight gain and feed intake (P<0.05). Feed cost per kg 

of weight gain was reduced by reducing dietary energy level (P<0.05). Reducing dietary energy level 

decreased the amount of hemoglobin and hematocrit (P<0.05) and increased the cortisol level (P<0.05). 

T3 hormone was not affected by diet energy, but T4 was increased by Reducing dietary energy (P<0.05). 

Also T3 to T4 ratios was reduced by Reducing dietary energy (P<0.05). Results showed that reducing 100 

kcal diet energy in starter and 150 kcal in the grower and finisher periods than the Arian catalog was 

performed better than the other two energy levels on performance and parameters related to ascites. 
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