
 

      Email: s.varmaghany@areeo.ac.ir  * نویسنده مسئول 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 22دوره 

 4شماره  


 1399زمستان  

 595-607های صفحه
DOI: 10.22059/jap.2020.300453.623523 
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 چکیده

، هشت تیماردر قالب طرح کامالً تصادفی با های گوشتی  صفات تولیدی و سیستم ایمنی جوجه بردر سه روز اول دوره پرورش های مختلف تغذیه  روش تأثیر
آب  -2آغازین،   جیرهو آب معمولی  -5شامل تیمارهای آزمایشی  بررسی شد.روز  49مدت  تکرار بههردر  803روزه راس  یکجوجه قطعه  51 و ار تکرارچه

 -1، ساعت 22 در ذرت  پودر و شکر حاوی پنج درصد آب -4، ساعت 43 در ذرت پودر و شکر حاوی پنج درصدآب  -8، ساعت 43 در پودر ذرتو معمولی 
 و پودرگلوکوپالس آب حاوی  -2، ساعت 22 در جیره آغازینو  شکر پنج درصد حاوی آب -6، ساعت 43 آغازین در  جیرهشکر و  پنج درصد حاوی آب

ا تیمارهای روزگی در پرندگانی که ب 42بودند. افزایش وزن روزانه و وزن زنده ساعت   43 در جیره آغازین وگلوکوپالس آب حاوی  -3و  ساعت 43در  ذرت
مربوط به تیمار یک بود که با سایر تیمارها  مصرف خوراک روزانه. باالترین (>01/0P)تر بود  جز تیمار شش( بیش تغذیه شدند از سایر تیمارها )به هشتیک و 

در شاخص کارایی تولید روزگی تفاوت نداشت.  49و  42بین تیمارهای مختلف در   درصد تلفات .(>01/0P)  داری داشت جز شش و هشت( اختالف معنی )به
. (>01/0P)جز یک و پنج( بود  دریافت کردند باالتر از سایر تیمارها )به ساعت  43 در جیره آغازین وگلوکوپالس های که آب حاوی  روزگی در جوجه 42

حاصل و  نتایج. با توجه به نداشتند های سفید خون بر گلبولچنین  های مختلف الشه و هم و قسمتهای داخلی  تیمارهای آزمایشی اثری بر وزن نسبی اندام
 مالحظات اقتصادی، تغذیه اولیه با جیره آغازین و آب معمولی در مزارع پرورش جوجه گوشتی قابل توصیه است.

 
 رد رشد.گوشتی، خصوصیات الشه، سیستم ایمنی، عملک تغذیه اولیه، جوجه :هاواژهدیکل
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Abstract 
The effect of different feeding methods in the first three days of the rearing period on production traits and immune system of one-day-old chicken 
broilers (Ross 308) for 49 days was studied. The experiment was conducted in a completely randomized design with eight treatments / four 
replications and 15 chickens per replication The experimental treatments  included: 1- water and starter diet, 2- water and corn powder for 48 hours, 3-
water containing 5% sugar and corn powder for 48 hours, 4-water containing 5% sugar and corn powder for 72 hours, 5-water containing 5% sugar 
and starter diet for 48 hours, 6-water containing 5% sugar and starter diet for the 72 hours, 7- water containing glucoplus and corn powder for 48 hours 
and 8- water containing glucoplus and starter diet for 72 hours. Treatments of 1 and 8 had the highest live weight and body weight gain at d 42 in 
compare to the other treatments except treatment 6 (P<0.05). The greatest daily feed intake was observed in treatment 1 which had significant 
difference with others groups except treatments 6 and 8 (P<0.05). The mortality rate was not significant between treatments at 42 and 49 days. The 
greatest production efficiency factor was observed in treatment 8 at d 42, (P<0.05), which had significant difference with others groups ( except 
treatments 1 and 5). Experimental treatments had no effect on relative weight of internal organs, carcass components and white blood cells counts. 
According to the results and economic considerations, initial feeding with the starter diet and common water in broiler farms is recommended. 
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 مقدمه

های گوشتی بعد از هچ تأثیر  شرایط محیط زندگی جوجه

 غذیه. ت[2ها دارد ] زیادی بر سالمتی و بازدهی آن

 به بقایای زرده موجود در ها بالفاصله بعد از هچ جوجه

 های ساعتدر مناسب تغذیه  لذا، کیسه زرده وابسته است

مطلوبی بر قابلیت استفاده از زرده، سرعت اثر  ،اولیه

رشد، کیفیت گوشت سینه، رشدونمو دستگاه گوارش، 

سیستم ایمنی و در نتیجه عملکرد بهتر با  سوددهی 

. [25و  58، 1مناسب در زمان ارائه به بازار دارد ]

د ها باید بع های جدید پرورش، جوجه این در سیستم بنابر

از هچ در حداقل زمان ممکن به محل پرورش انتقال 

 . [2شوند ] تر تغذیه  یافته و هرچه سریع

ها بعد از هچ تلف  حدود دو تا پنج درصد جوجه

های زنده نیز در برابر  شوند و تعدادی از جوجه می

ها، مقاوم نبوده و عملکرد و بازدهی مطلوبی  بیماری

ذیه در داخل هچری، توانند با تغ ندارند. این موارد می

تغذیه داخل مایع آمنیون کیسه زرده و یا ترکیب هر دو 

شدن زمان گرسنگی پس  طوالنی. [22و  28کاهش یابند ]

ثیر منفی بر تعادل و متابولیسم انرژی در بدن أاز تفریخ ت

ها ممکن است  موارد جوجه بعضی در. [52دارد ]جوجه 

سند، نرساعت پس از تفریخ به سالن پرورش  22تا 

طور جدی  های تغذیه اولیه جوجه به باید به روشبنابراین 

دستگاه گوارش جوجه بعد از . رشدونمو [2د ]توجه شو

و این ها است  تر از سایر اندام بیشبرابر دو تا پنج هچ 

بعد از بالفاصله تواند عملی گردد که جوجه  رشد وقتی می

ثیر سه أت. بررسی [1کند ]هچ  به آب و دان دسترسی پیدا 

 چهار دقیقه،پنج تر از  کم حمل جوجه یک روزه در زمان

نشان داد که  ،ساعت تا سالن پرورش 50ساعت و 

روزگی(  81باالترین وزن زنده در پایان دوره پرورش )

به سالن  دقیقه پنجاز  تر هایی بود که کم به جوجهمربوط 

 .[8دند ]بوپرورش منتقل شده 

از هچ باعث بهبود  تأمین مواد مغذی بالفاصله بعد

رشد ، [52شود ] عملکرد سیستم ایمنی جوجه می

های ایمنی در روزهای اولیه  های بدن و تکثیر سلول سلول

 غذایی . محدودیت[24شد ]با تر از روزهای بعد می سریع

 که دارد و هنگامی پرنده ایمنی سیستم بر متفاوتی اثرات

داشته  ینهآم اسیدهای و کمبود انرژی ها جیره غذایی جوجه

وجه تازه ج [.55] است تر ضعیفها  آن ایمنی باشد پاسخ

های موردنیاز بدن خود را از  بادی هچ شده آنتی

آورد، لذا  دست می کیسه زرده به موجود درهای  بادی آنتی

 43تر و حداکثر در مدت  هرچه سریعباید ها  بادی آنتیاین 

 .[53شوند ]ده وارد جریان خون روساعت از طریق 

های  رشدونمو اندام برایمواد مغذی الزم خوراک، مصرف 

دارند و یا لنفاوی ثانویه که در زمان تولد جوجه وجود ن

عدم دسترسی کند، عالوه بر آن  میرا فراهم هستند نابالغ 

مانع از پاسخ مناسب سیستم ایمنی به  خوراک،به 

. [22و  59شود ] واکسیناسیون در ابتدای زندگی جوجه می

نژادی و بهبود  های مختلف اصالح ده از برنامهاستفا

دوره طول اهش ای باعث ک های مدیریتی و تغذیه روش

های گوشتی شده است، بنابراین هفته اول  جوجهپرورش 

های گوشتی سهم زیادی از طول  دوره پرورش جوجه

های دیگر  شود و نسبت به هفته دوره پرورش را شامل می

[. تغذیه اولیه سبب 24] از اهمیت خاصی برخوردار است

تر تطابق دستگاه گوارش با مواد غذایی،  پیشرفت سریع

تحریک مصرف زرده، افزایش رشد و اثرات مثبت 

 .[51و  54] دشومتابولیکی در درازمدت می

کاهش سن کشتار باعث شده است که طول دوره 

 5000های گوشتی در حال حاضر تقریباً به  پرورش جوجه

ساعت اول دوره پرورش  43 ارت دیگرعب به برسد،ساعت 

یک جوجه دوره پرورش طول درصد  پنجدل تقریباً معا

خاصی بر  ، لذا دو روز اول دوره پرورش آثاراستگوشتی 

بنابراین تغذیه و دارد،  گوشتی عملکرد نهایی جوجه



 یگوشت یها جوجه یخون یها تیمتابول و یدیتول صفات بر پرورش دوره اول یروزها در هیتغذ مختلف یها روش ریتأث
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اولیه بعد از ورود  ساعاتها در  مدیریت پرورش جوجه

و تأثیر مهمی بر  به سالن مرغداری اهمیت زیادی داشته

 مطالعه، از ایند. هدف ها دار سالمتی و عملکرد نهایی آن

های مختلف تغذیه )جیره  تأثیر استفاده از روشبررسی 

 ها( درصد شکر و ترکیب آنپنج کامل، پودر ذرت، محلول 

های گوشتی به  ساعت اول ورود جوجه 22الی  43در 

 بود. ها سالن مرغداری بر عملکرد و سیستم ایمنی آن

 

هاموادوروش

جوجه گوشتی قطعه  430تعداد برای اجرای این آزمایش 

)مخلوط جنس نر و ماده( با  803یک روزه سویه راس 

 هشتتصادفی با  در قالب طرح کامالًگرم  48میانگین وزن 

جوجه در هر تکرار قطعه  51تکرار و  ، چهارتیمار

آب  -5شامل تیمارهای آزمایشی مورداستفاده قرار گرفت. 

 در پودر ذرتو آب معمولی  -2آغازین،  جیرهو معمولی 

پودر  و شکر حاوی پنج درصدآب  -8، ساعت اول 43

 و شکر حاوی پنج درصد آب -4، ساعت اول 43 در ذرت

 حاوی پنج درصد آب -1، ساعت اول 22 در پودر ذرت

حاوی پنج  آب -6، ساعت اول 43 آغازین در جیرهشکر و 

آب  -2، ساعت اول 22 آغازین در یرهجو  شکر درصد

در یک لیتر آّب آشامیدنی گلوکوپالس سی  حاوی یک سی

آب حاوی یک  -3و  ساعت اول 43 در ذرت و پودر

 جیره در یک لیتر آب آشامیدنی وگلوکوپالس سی  سی

بودند. تیمارهای حاوی پودر  ساعت اول 43 آغازین در

ذرت، دسترسی آزادانه و اختیاری به پودر ذرت داشتند. 

ساخت شرکت داروسازی کیمیافارم و هر لیتر گلوکوپالس 

گرم  میلی 40000گلوکز، گرم  میلی 110000دارای آن 

و گرم سدیم  میلی 89000، گرم فسفر میلی 52000، بتائین

غذایی بر پایه ذرت و  پتاسیم بود. جیره  گرم میلی 54000

شده در راهنمای  کنجاله سویا برای تأمین مواد مغذی توصیه

 ( برای چهار دوره مختلف2054راس ) سویه  پرورش

روزگی(،  24تا  55روزگی(، رشدی ) 50آغازین )یک تا 

 42تا  40روزگی( و پیش از کشتار ) 89تا  21پایانی ) 

 (.5روزگی( تنظیم شد )جدول 

روز و شرایط پرورش برای همه  49یش طول دوره آزما

ها  تیمارها یکسان و در طول دوره آزمایش دسترسی جوجه

به آب و خوراک آزاد بود. دمای سالن پرورش در روز اول، 

درجه کاهش  2ای  گراد بود سپس هفته درجه سانتی 82

 22تا  20که در پایان دوره آزمایش بین  طوری یافت، به

 ساعت 24 صورت به نوری نامهگراد بود. بر درجه سانتی

 یک ساعت روشنایی و 28در روز اول و سپس  روشنایی

 11تا  10و رطوبت سالن در محدوده  تاریکی ساعت

های برونشیت،  درصد بود. برنامه واکسیناسیون برای بیماری

گامبورو و نیوکاسل به این صورت بود که در روز اول 

م واکسن صورت اسپری(، روز هفت واکسن برونشیت )به

 صورت قطره چشمی( و واکسن دوگانه )به B1نیوکاسل 

طور تزریقی(، روز دوازدهم واکسن  آنفلوانزا )به +نیوکاسل

طور آشامیدنی(، روز هفدهم واکسن برونشیت  گامبورو )به

 صورت آشامیدنی(، روز بیست و دوم واکسن نیوکاسل )به

 چشمی( و در روز بیست و هشتم، صورت قطره السوتا )به

 طور آشامیدنی( استفاده شدند.  واکسن گامبورو )به

و پس  هفته هر پایان در آزمایشی واحد هر های جوجه

 و توزین گروهی  صورت به گرسنگی  ساعت اعمال از دو

و ضریب تبدیل  روزانه وزن  افزایش ، زنده وزن میانگین

غذایی و مصرف خوراک براساس روز جوجه محاسبه شد، 

 آوری، جمع بار سه آزمایشی روزانهواحد  هر تلفات

 49و  42 پایان شد. در می ثبت و کالبدگشایی کشی، وزن

واحد  هر بازده تولید اروپایی برای شاخص روزگی

 .[9شد ] ( محاسبه5رابطه ) از استفاده آزمایشی با

 بازده تولید اروپایی شاخص =                     (5(رابطه 

 میانگین(/)غذایی تبدیل ضریب×پرورش دوره طول/})50

 ({ماندگاری درصد × گرم به زنده وزن
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 های غذایی در مراحل مخلف طول دوره آزمایش   . ترکیبات و مواد مغذی جیره1جدول 

 ماده خوراکی )درصد(
 آغازین

 روزگی( 10)سن یک تا  

 رشد 

 روزگی( 24تا  11)

  پایانی

 روزگی( 39تا  25)

 پیش از کشتار

 روزگی( 49تا  40)

 45 21/46 77/42 29/45 دانه ذرت

 29/27 12/31 37 52/37 درصد(  44)  سویا  کنجاله

 15 12 10 5 دانه گندم

 04/6 57/6 23/6 34/4 روغن گیاهی

 01/1 01/1 1/1 15/1 صدف

 22/1 31/1 51/1 76/1 دی کلسیم فسفات

 4/0 4/0 34/0 44/0 نمک

 5/0 5/0 5/0 5/0  1معدنی ویتامینی مکمل

 15/0 21/0 25/0 26/0 دی ال متیونین

 04/0 03/0 05/0 13/0 ترئونین

 14/0 12/0 11/0 26/0 لیزین

 0 02/0 02/0 02/0 آنتی کوکسیدیوز

   ترکیبات شیمیایی 

 3200 3200 3100 3000 در کیلوگرم(  )کیلوکالری وساز سوخت قابل  انرژی

 3/15 5/19 5/21 22 پروتئین خام )درصد(

 75/0 75/0 57/0 96/0 کلسیم )درصد(

 37/0 39/0 43/0 45/0 )درصد(  استفاده قابل فسفر

 75/0 75/0 91/0 92/0 پتاسیم )درصد(

 15/0 15/0 19/0 19/0 سدیم )درصد(

 25/0 25/0 3/0 3/0 کلر )درصد(

 45/0 52/0 57/0 65/0 متیونین )درصد(

 96/0 02/1 15/1 25/1 لیزین )درصد(

 64/0 65/0 77/0 56/0 ترئونین)درصد(

 75/0 50/0 57/0 59/0 )درصد( متیونین+ سیستین 

المللی؛  بینواحد  D3 ،1500 المللی؛ ویتامین  واحد بینA ،1000کرد: ویتامین ازای هر کیلوگرم جیره تأمین می مکمل ویتامینی و مواد معدنی مقادیر زیر را به. 1

گرم؛  میلی 25گرم؛ نیاسین،  میلی 5گرم؛ اسید پانتوتنیک،  میلی 4میلی گرم؛ ریبوفالوین،  5/0گرم؛ تیامین،  میلیB12 ،005/0واحد بین المللی؛ ویتامین  E ،15 ویتامین 

گرم؛  میلی 9گرم؛ مس،  میلی 100گرم؛ روی،   میلی 35رم؛ آهن، میلی گ 110میلی گرم؛ منگنز،  1/0گرم؛ بیوتین،  میلی 2/0گرم؛ اسید فولیک،  میلی 1پیریدوکسین، 

 گرم. میلی 15/0گرم و سلنیوم،  میلی 9/0گرم؛ کبالت،  میلی 3/1ید، 

 

های سفید و  گیری مقدار کل گلبول برای اندازه

ز روزگی ا 42و  25، 52در پایان ها  آن تشخیص تفریقی

ها  دو قطعه جوجه انتخاب و از سیاهرگ بال آن تکرارهر 

های سفید با  شمارش تعداد کل گلبول .خون گرفته شد
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 (Natt-Herrickکننده نات و هریک ) استفاده از محلول رقیق

. [50و الم نئوبار توسط میکروسکوپ نوری انجام گرفت ]

های سفید )لنفوسیت، هتروفیل،  شمارش افتراقی گلبول

مونوسیت( به طریق تهیه گسترش خونی و ائوزینوفیل و 

آمیزی گیمسا و شمارش در زیر میکروسکوپ، انجام  رنگ

 هر از کشی وزن از روزگی، پس 42  پایان . در[6شد ]

 که  مرغ و یک قطعه خروس قطعه یک آزمایشی، واحد

 تر واحد آزمایشی نزدیک آن میانگین بهها  آن وزن متوسط

 بندی قطعه استاندارد اساسبر کشتار از پس و انتخاب بود،

شدند و وزن  توزین و بندی قطعه ایران، در طیور  گوشت

 .شد محاسبه زنده وزن از درصدی صورت ها به نسبی آن

رویه مدل خطی  از استفاده با حاصل های داده

( برای 5/9)نسخه  SAS افزار آماری ( نرمGLMعمومی )

آزمون ها با استفاده از  ( تجزیه و میانگین2مدل )

. قبل از تجزیه [21ای دانکن مقایسه شدند ] چنددامنه

هایی که  ها آزمون شد و داده بودن داده ها، نرمال داده

نرمال x    Arc Sinصورت درصد بودند با تبدیل به به

 شدند. 

  Yij = µ + Ti + εij                                    (2(رابطه 

و ام jاز تکرار  ر مشاهدهمقدار ه، Yij  در این رابطه، 

اثر  ،εijام و  iتیماراثر ،  Tiامعه؛ میانگین ج  µام؛  iر تیما

 ام است. iخطای آزمایش مربوط به تیمار 

 

نتایجوبحث
و افزایش وزن روزانه تیمارهای میانگین وزن زنده 

تفاوتی در  داده شده است.نشان ( 2مختلف در جدول )

میانگین  بین تیمارها مشاهده نشد. روزگی یکزنده وزن 

 49و  42وزن زنده تیمارهای مختلف آزمایشی در 

 .(>01/0P)داری را نشان داد  روزگی اختالف معنی

و یک  42، یک تا 22یک تا  روزانه وزن اختالف افزایش

دار بود  روزگی در بین تیمارها مختلف معنی 49تا 

(01/0P<). و  42 زنده در میانگین وزن ترین مقدار بیش

جیره با  گلوکوپالسدو تیمار مربوط به روزگی  49

آب معمولی با جیره تیمار ساعت اول،  43 آغازین در

داری داشتند  که با سایر تیمارها اختالف معنیآغازین بود 

(01/0P<)دار  ، اما اختالف این دو تیمار با یکدیگر معنی

 نبود. 

ت اول و ساع 43تیمار گلوکوپالس و جیره آغازین 

و یک تا  25تیمار آب معمولی و جیره آغازین از یک تا 

روزگی باالترین مقدار افزایش وزن روزانه را داشتند  42

 .(>01/0P)دار بود  ها با سایر تیمارها معنی که اختالف آن

روزگی  49ترین میزان افزایش وزن روزانه از یک تا  کم

ساعت  43ذرت  پودر آب معمولی ومربوط به سه تیمار 

، ساعت اول 22و پودر ذرت  شکردرصد  پنج آب، اول

بود که اختالف  ساعت اول 43ذرت  پودر  و  گلوکوپالس

ساعت  43ها با دو تیمار گلوکوپالس و جیره آغازین  آن

دار بود  اول، آب معمولی و جیره آغازین معنی

(01/0P<). 

های گوشتی در شرایط خوب مدیریت  جوجه

در  5931های پرانرژی در سال  پرورش و تغذیه با جیره

کیلوگرم خوراک به  22/8روزگی با مصرف  81سن 

 2050که در سال  رسیدند، درحالی کیلوگرم می 4/5وزن 

کیلوگرم خوراک در همین سن توانایی  66/8با مصرف 

، وزن [26] کیلوگرم را داشتند 44/2رسیدن به وزن 

تا زمان  های گوشتی تجاری از زمان هچ جوجه زنده

یابد. لذا چند  برابر افزایش می 10ارائه به بازار بیش از 

های گوشتی امروزی  روز اول دوره پرورش جوجه

ها نسبت  معادل درصد زیادی از طول دوره زندگی آن

. وزن جوجه در سن شش و هفت [22]به گذشته است 

، [24]ته اول رابطه خطی دارد هفتگی با وزن هف

که هر گرم افزایش وزن در هفت روزگی باعث  طوری به

 .[51]شود  روزگی می 49افزایش پنج گرم وزن در 
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 در طول دوره پرورش های گوشتی افزایش وزن روزانه جوجهو ثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن زنده أت. 2 جدول

 تیمارها

 )گرم( افزایش وزن روزانه وزن زنده )گرم(

 یک روزگی
42  

 روزگی

49  

 روزگی

  21تا  یک

 روزگی

  42تا  22

 گیروز

  42تا  یک

 روزگی 

  49تا  یک

 گیروز

 ab5/2505 ab2/2693 ab73/30 60/70 ab46/49 ab73/47 99/43 آغازینجیره و آب معمولی 

 c7/2125 c0/2350 d67/23 61/63 d35/42 c03/41 05/43 ساعت اول 45ذرت  پودر آب معمولی و

 c9/2176 bc5/2457 d67/23 42/65 d32/43 bc46/43 75/42 ساعت اول 45پودر ذرت   و شکردرصد  پنج   آب

 c6/2166 c9/2396 d16/23 76/66 bc64/43 c29/42 66/42 اول  ساعت 72پودر ذرت   و شکردرصد  پنج  آب

 bc5/2345 bc3/2531 ab94/25 05/65 bc31/47 abc65/44 91/43 اول  ساعت 45 جیره آغازین و شکر درصد  پنج   آب

 c5/2245 bc4/2459 bc62/27 73/65 cd52/45 abc62/43 05/43 اول  ساعت 72 جیره آغازین و شکر درصد  پنج   آب

 c5/2245 c2/2399 cd46/25 56/65 cd30/44 c97/41 75/43 ساعت اول 45ذرت  پودر  و  گلوکوپالس

 a9/2692 a2/2505 a51/31 56/70 a03/50 a02/45 03/44 ساعت اول 45  جیره آغازین و   گلوکوپالس

SEM 15/0 65/39 27/37 66/0 74/0 61/0 65/0 

P-Value 26/0 0001/0 004/0 0001/0 067/0 0001/0 017/0 

a-dدار است  ها با حروف متفاوت در هر ستون معنی : تفاوت میانگین(05/0P<) . 

SEMها. : خطای استاندارد میانگین 

 

تیمار مختلف غذایی در  چهار آزمایش یک در

 بالفاصله استارتر جیره با های گوشتی شامل تغذیه جوجه

 روز، سه مدت به استارتر پری جیره با تغذیه هچ، از بعد

 ساعت 52 مدت به گرسنگی ساعت، 24 مدت به گرسنگی

 مدت به ذرت پودر و شکر درصد پنج حاوی آب با همراه

 حاصله نشان موردمطالعه قرار گرفت و نتایج ساعت 24

 آزمایش دوره پایان در زنده وزن مقدار باالترین که داد

 هم با که بود استارتر و استارتر پری های تیمار به مربوط

وزن زنده  مقدار ترین کم و نداشتند داری معنی اختالف

، لذا کاهش وزن زنده [3]بود  ذرت تیمار پودر به مربوط

تیمار پودر ذرت این آزمایش با نتایج آزمایش حاضر در 

مورد کاهش وزن زنده تیمارهای پودر ذرت شامل 

آب ، ساعت اول 43ذرت  پودر آب معمولی وتیمارهای 

، ساعت اول 43و پودر ذرت  شکر پنج درصد

 49و  42در پایان  ساعت اول 43ذرت  پودر  و گلوکوپالس

 روزگی مطابقت دارد.

 43تیمار مختلف غذایی در  50در آزمایش دیگر تأثیر 

های گوشتی موردمطالعه  ساعت اول دوره پرورش جوجه

زانه و نتایج حاصله نشان داد که باالترین میزان افزایش رو

روزگی مربوط به تغذیه با جیره آغازین  42از یک تا 

، که [5]راس( بود  سویه توصیه مغذی مواد براساس )تغذیه

خوانی دارد. در آزمایشی پنج  با نتایج آزمایش حاضر هم

های  ساعت اول پس از هچ جوجه 43مدت  تیمار غذایی به

 51گوشتی شامل کنترل، گرسنگی، تغذیه با جیره دارای 

درصد گلوگز، جیره  20مرغ، جیره دارای  صد پودر تخمدر

مرغ و گلوکز موردمطالعه قرار گرفت و نتایج  با پودر تخم

نشان داد که تیمار پودر تخم مرغ و گلوکز در مقایسه با 

. [20]ترین افزایش وزن را داشتند  تیمار کنترل بیش

مدت  چنین تغذیه بالفاصله بعد از هچ و گرسنگی به هم

 25شده در  های تغذیه ت نشان داد که وزن جوجهساع 14

روزگی(  81روزگی باالتر بود، اما وزن زمان کشتار )

 . [2]تفاوت نداشت 
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 43 تا تفریخ زمان از ها جوجه عملی، اغلب شرایط در

[. افزایش وزن 8] ندارند دسترسی غذا و به آب بعد ساعت

تر تیمارهای آب معمولی و جیره آغازین،  بیش

گلوکوپالس و جیره آغازین در مقایسه با تیمارهای 

کننده از پودر ذرت شاید مربوط به تأمین مواد  استفاده

ها نسبت به پودر ذرت  مغذی کافی و متعادل این جیره

تر و در نتیجه  باشد. پودر ذرت معموالً دارای نشاسته بیش

تری است، اما سایر مواد مغذی موردنیاز جوجه  نرژی بیشا

کند. بنابراین،  )پروتئین، ویتامین و مواد معدنی( را تأمین نمی

از این طریق ممکن است منجر به کاهش رشد شود، عالوه 

بر این پودر ذرت با توجه به باالبودن انرژی آن باعث کاهش 

راک شود. لذا با کاهش مصرف خو مصرف خوراک نیز می

شود، این امر  تر تأمین می مواد مغذی موردنیاز جوجه نیز کم

 توان باعث کاهش رشد شود. به سهم خود می

مصرف خوراک و ضریب میانگین مربوط به نتایج 

در طول دوره آزمایشی مختلف تیمارهای تبدیل غذایی 

ترین  بیش ( نشان داده شده است.8پرورش در جدول )

 49و یک تا  42تا  یکمقدار مصرف خوراک روزانه 

آغازین، جیره  و آب معمولیروزگی مربوط به سه تیمار 

ساعت  22 آغازین   جیره و شکرحاوی پنج درصد آب 

بود  اعت اولس 43آغازین   جیره  و  گلوکوپالس ،اول

(01/0P<). ترین میزان مصرف خوراک روزانه در یک  کم

آب روزگی مربوط به سه تیمار  49و یک تا  42تا 

 شکردرصد   پنج  آب، ساعت اول 43ذرت  پودر مولی ومع

و پودر ذرت  شکر پنج آب، ساعت اول 43پودر ذرت   و

آب ها با دو تیمار  بود که اختالف آن ساعت اول 22

 43  جیره آغازین  و   گلوکوپالسآغازین، جیره و معمولی 

 .(>01/0P)دار بود  معنی ساعت اول

 

 و ضریب تبدیل غذایی در طول دوره آزمایشبر مصرف خوراک مختلف ثیر تیمارهای أت .3جدول 

 تیمارها

 ضریب تبدیل غذایی مصرف خوراک روزانه

  21تا  یک

 روزگی

 42تا  22

 گیروز

  42تا یک 

 روزگی 

  49تا  یک

 گیروز

  21تا  یک

 روزگی

 42تا  22

 گیروز

  42تا  یک

 روزگی 

  49تا  یک

 گیروز

 a35/45 a5/141 a1/92 a2/103 57/1 01/2 56/1 14/2 آغازینجیره و آب معمولی 

 c36/34 b1/125 c2/79 c2/59 53/1 01/2 57/1 15/2 ساعت اول 45ذرت  پودر آب معمولی و

 c61/36 b1/126 c7/75 c3/59 55/1 92/1 51/1 06/2 ساعت اول 45پودر ذرت   و شکردرصد  پنج   آب

 c35/36 b2/127 c0/79 c7/59 56/1 90/1 51/1 12/2 اول  ساعت 72  ذرت  و پودر شکردرصد  پنج  آب

 b14/43 ab4/131 bc6/54 bc4/94 49/1 93/1 79/1 11/2 اول  ساعت 45 جیره آغازین و شکر درصد  پنج   آب

 ab52/45 a2/140 ab0/90 ab6/99 66/1 13/2 95/1 29/2 اول  ساعت 72 جیره آغازین و شکر درصد  پنج   آب

 c49/35 ab1/136 bc3/54 bc1/94 51/1 09/2 91/1 25/2 ساعت اول 45ذرت  پودر  و  گلوکوپالس

 ab43/46 a5/135 ab5/59 a6/100 46/1 97/1 79/1 10/2 ساعت اول 45  جیره آغازین  و   گلوکوپالس

SEM 96/0 46/1 10/1 09/1 02/0 02/0 02/0 02/0 

P-Value 0001/0 0055/0 0001/0 0001/0 31/0 26/0 20/0 20/0 

a-cدار است  ها با حروف متفاوت در هر ستون معنی : تفاوت میانگین(05/0P<) . 

SEMها. : خطای استاندارد میانگین 
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ای، بررسی اثر دو تیمار آزمایشی شامل  در مطالعه

ساعت  14مدت  تغذیه بالفاصله بعد از هچ و گرسنگی به

های  های گوشتی نشان داد که وزن جوجه در جوجه

روزگی باالتر بود،  25شده بالفاصله پس از هچ در  تغذیه

روزگی( تفاوت نداشت،  81که در زمان کشتار ) درحالی

طول دوره پرورش روی میزان مصرف  اما این تیمارها در

های گوشتی تأثیری  خوراک و ضریب تبدیل غذایی جوجه

ای در  از چهار برنامه مختلف تغذیهاستفاده . [2]نداشتند 

های گوشتی نشان داد که  ابتدای دوره پرورش جوجه

برخالف نتایج آزمایش حاضر، تیمارهای مختلف روی 

ری نداشتند مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی تأثی

. نتایج مربوط به مطالعه پنج تیمار غذایی شامل کنترل، [3]

مرغ،  درصد پودر تخم 51گرسنگی، تغذیه با جیره دارای 

مرغ و  درصد گلوگز، جیره با پودر تخم 20جیره دارای 

های گوشتی  ساعت اول پس از هچ جوجه 43گلوکز در 

ه نشان داد که تیمارهای آزمایشی در سنین مختلف دور

پرورش بر مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل غذایی 

 .[20]تأثیر دارند، که همسو با نتایج این آزمایش است 

 43تیمار مختلف غذایی در  50نتایج مربوط به تأثیر 

های گوشتی بر میزان  ساعت اول دوره پرورش جوجه

مصرف خوراک روزانه نشان داد که در سن یک تا سه 

ترین میزان مصرف خوراک روزانه  ترین و کم روزگی بیش

ترتیب مربوط به تیمار معمولی با پنج درصد شکر و  به

، که با نتایج [5]رصد شکر بود تیمار آرد ذرت و پنج د

خوانی دارد. در  روزگی هم 25آزمایش حاضر در یک تا 

ترین  روزگی بیش 25آزمایش حاضر نیز در سن یک تا 

 آب معمولی ومصرف خوراک روزانه مربوط به تیمارهای 

 22  آغازین  جیره و شکرپنج درصد آب آغازین، جیره 

و  ساعت اول 43آغازین   جیره  و  گلوکوپالس، ساعت اول

ذرت  پودر آب معمولی وترین آن مربوط به تیمارهای  کم

 22و پودر ذرت  شکرپنج درصد  آب، ساعت اول 43

بود.  ساعت اول 43ذرت  پودر  و  گلوکوپالس، ساعت اول

هایی که از پودر  کاهش مقدار مصرف خوراک در تیمار

ودن رسد که مربوط به باالب نظر می اند به ذرت استفاده کرده

مقدار انرژی پود ذرت در مقایسه با جیره آغازین باشد، 

کیلوکالری در  8000زیرا مقدار انرژی جیره آغازین 

تر است. تفاوت  کیلوگرم بود که نسبت به پودر ذرت پایین

در نتایج این آزمایش با نتایج منتشرشده مربوط به 

تواند مربوط به شرایط آزمایش، نوع  های قبلی می آزمایش

ارهای موردمطالعه در مقایسه با یکدیگر، زمان انجام تیم

شمار دیگری باشد. در آزمایش  آزمایش و فاکتورهای بی

های منتشرشده مشابه  حاضر مقایسه این نتایج با گزارش

شده در این آزمایش به  مشکل است، زیرا تیمارهای مطالعه

های  اند که تعداد زیادی از مرغداری ای طراحی شده گونه

ی جوجه گوشتی معموالً در هر دوره پرورش پس از صنعت

ورود جوجه به سالن یکی از این تیمارها را اعمال 

های قبلی متفاوت  نمایند، لذا با تیمارهای آزمایش می

شده تیمار یا  های انجام هستند. شاید در بعضی از آزمایش

تیمارهای تقریباً مشابه با آزمایش حاضر مشاهده شود. اما 

طور دقیق با  توان به گونه تیمارهای مشابه را نمی نتایج این

نتایج این آزمایش مقایسه کرد، زیرا این تیمارهای مشابه با 

اند،  تیمارهای متفاوت دیگری در آن  آزمایش مقایسه شده

 خیلی مشکل است.  ها مقایسهلذا این 

روزگی بین  49و  42تفاوتی در درصد تلفات در پایان 

 درصد(، 4شاهده نشد )جدول تیمارهای آزمایشی م

 یها قدرت سازش گروه گر انیها ب جوجه یماندگار

در  یعامل مهم یاست و از لحاظ اقتصاد طیبا مح یکیژنت

. چهار عامل مهم شود محسوب می یتجارت وریپرورش ط

 یداروها و اصالح نژاد برا ون،یناسیواکس ت،یریمد

های جوجه گوشتی مؤثر  در کنترل بیماری یکیمقاومت ژنت

که در آزمایش حاضر تقریباً کلیه  هستند. با توجه به این

عوامل مؤثر بر میزان تلفات برای همه تیمارها یکسان بوده 
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داری نیز در این صفت بین  است، لذا اختالف معنی

های  تیمارها مشاهده نشد. صفت میزان تلفات در جوجه

ست که به مقدار زیادی تحت گوشتی یکی از صفاتی ا

روزه و شرایط محیط پرورش قرار  تأثیر کیفیت جوجه یک

های پژوهشی  گیرد، لذا در بسیاری از نتایج، گزارش می

 .شود مربوط به عملکرد تولیدی، گزارش نمی

ثیر أشش تحت تدر هفته تولید اروپایی  بازدهشاخص 

تیمارهای  ثیرأت، اما (>01/0Pای قرار گرفت ) تیمارهای تغذیه

. شاخص دار نبود معنی هفتم هفته این صفت درر بآزمایشی 

دوره  جهینت بازده تولید اروپایی عددی تجاری است که

تر باشد  شاخص هرچه بیش نیا دهد. را نشان میپرورش 

 .[9] تر خواهد بود بیش زین دیتول یسودآور زانیم

های گوشتی تجاری  برای ارزیابی اقتصادی جوجه

 لیتبد بیرشد و ضرعملکرد  یها از شاخص توان یم

 معیار کارایی تولید اروپایی اما شاخصاستفاده کرد،  غذایی

  است. گوشتی های جوجه بازده گیری برای اندازه بهتری

 ضریب و بر عملکرد رشد عالوه آن محاسبه برای زیرا

 نیز تلفات درصد و پرورش روزهای تعداد غذایی، تبدیل

که بروز حداکثر  ند. با توجه به اینشو می گرفته نظر در

های گوشتی عالوه بر پتانسیل ژنتیکی  توان تولیدی جوجه

بستگی به شرایط مدیریتی، محیطی و ترکیبات جیره 

هایی که در  غذایی مصرفی دارد. لذا مقایسه نتایج پژوهش

گیرد، مشکل است،  زمینه ارزیابی عملکرد صورت می

نمودند که مقایسه این گران به این نکته اشاره  پژوهش

خاطر تفاوت کمی  های مختلف به شاخص در آزمایش

موجود در ساختار آزمایش، مدیریت، تغذیه و شرایط 

 .[56]باشد  محیطی، مقدور نمی

های داخلی و اجزای  نتایج مربوط به وزن نسبی اندام

روزگی  42مختلف الشه تیمارهای مختلف آزمایشی در 

ه است. تیمارهای آزمایشی ( نشان داده شد1در جدول )

های داخلی و وزن نسبی  بر روی وزن نسبی اندام

 داری نداشتند.  های مختلف الشه تأثیر معنی قسمت

 

 های گوشتی هفتگی جوجه هفتو  شش اروپایی تولیدبازده ثیر تیمارهای آزمایشی بر درصد تلفات و شاخص أت .4جدول 

 تیمارها
 اروپایی تولیدبازده شاخص   درصد تلفات

 گیروز 49 گیروز 42  گیروز 49 گیروز 42

 27/2 00/0 آغازینجیره و آب معمولی 
 ab1/321 9/249 

 c0/265 0/216  05/2 05/2 ساعت اول 45ذرت  پودر آب معمولی و

 bc6/275 6/235  33/3 33/3 ساعت اول 45پودر ذرت   و شکردرصد  پنج   آب

 bc9/254 6/230  00/0 00/0 ساعت اول 72و پودر ذرت  شکردرصد  پنج آب

 abc4/312 7/244  00/0 00/0 اول  ساعت 45 جیره آغازین و شکر درصد   پنج  آب

 c3/265 4/217  66/1 66/1 اول  ساعت 72 جیره آغازین و شکر  درصد  پنج  آب

 bc2/254 5/215  27/2 00/0 ساعت اول 45ذرت  پودر  و  گلوکوپالس

 a7/345 3/254  55/6 05/2 ساعت اول 45  جیره آغازین  و   گلوکوپالس

SEM 45/0 67/0  15/7 01/5 

P-Value 51/0 24/0  005/0 20/0 

a-cدار است  ها با حروف متفاوت در هر ستون معنی : تفاوت میانگین(05/0P<) . 

SEMها. : خطای استاندارد میانگین 
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 روزگی 42های مختلف الشه )درصد از وزن بدن( تیمارهای مختلف آزمایشی در  وزن نسبی بخش میانگین .5جدول 

 ها بال ها ران سینه تیمار
 پشت و 

 گردن

 چربی 

 شکمی

 کبد و 

 صفرا
 بورس طحال قلب سنگدان

 16/0 17/0 47/0 50/1 15/2 55/0 01/15 22/7 77/20 61/21  آغازینآب معمولی وجیره 

 09/0 17/0 53/0 65/1 55/2 16/1 96/17 05/7 72/15 72/21 ساعت   45   ذرت پودر و  معمولی  آب

 14/0 16/0 54/0 63/1 94/1 53/0 55/16 50/6 71/19 95/19 اول  ساعت 45  ذرت  پودر  و شکر درصد   پنج  آب

 16/0 16/0 52/0 45/1 33/2 01/1 41/15 25/7 56/20 67/21  ساعت 72  ذرت  پودر  و شکر درصد  پنج   آب

 10/0 16/0 57/0 55/1 37/2 97/0 40/15 75/6 25/20 00/22 ساعت اول 45 جیره آغازین و شکر درصد  پنج   آب

 11/0 16/0 46/0 57/1 44/2 59/0 33/15 51/7 37/20 64/23 ساعت اول 72 جیره آغازین شکر درصد  پنج   آب

 10/0 16/0 60/0 73/1 37/2 52/0 75/17 54/6 59/20 05/22 ساعت   45  ذرت پودر   و  گلوکوپالس

 50/0 /15 51/0 56/1 75/1 99/0 33/15 57/6 04/20 95/23 ساعت اول 45 جیره آغازین  و  گلوکوپالس

SEM 59/0 54/1 21/0 65/0 15/0 30/0 09/0 04/0 01/0 02/0 

P-Value 56/0 10/0 06/0 54/0 77/0 55/0 64/0 22/0 99/0 25/0 

SEMها. : خطای استاندارد میانگین 

 

در یک آزمایش، تغذیه با جیره استارتر بالفاصله بعد 

مدت سه روز،  استارتر به از هچ، تغذیه با جیره پری

 52مدت  ساعت و گرسنگی به 24مدت  گرسنگی به

ساعت همراه با آب حاوی پنج درصد شکر، اثری بر 

. در [3]های گوشتی نداشت  های الشه جوجه ویژگی

فاصله بعد از هچ در ها بال آزمایشی دیگر، تغذیه جوجه

درصد  50مقایسه با گروه گرسنه باعث افزایش چهار تا 

، که با نتایج این [22]وزن سینه در پایان دوره پرورش شد 

های ژنتیکی و بهبود  خوانی ندارد. پیشرفت آزمایش هم

ای عالوه بر افزایش سرعت  های مدیریتی و تغذیه روش

 ت.رشد باعث بهبود کیفیت الشه نیز شده اس

در حال حاضر عالوه بر بازدهی الشه حتی ارزش 

های مختلف الشه نیز متفاوت است.  غذایی قسمت

های گوشتی روز به روز  بنابراین، کیفیت الشه جوجه

کند. در خیلی از کشورهای دنیا  تری پیدا می اهمیت بیش

های گوشتی هدف نهایی تولید  اغلب وزن زنده جوجه

ب آن هدف اصلی تولید نیست، بلکه وزن الشه و ترکی

های مختلف الشه عالوه بر ارزش غذایی از  بوده و قسمت

نظر اقتصادی نیز ارزش متفاوتی دارند. مواد مغذی جیره 

)انرژی، پروتئین، نسبت انرژی به پروتئین، چربی، 

ها و مواد معدنی(، ژنوتیپ، جنس  اسیدهای آمینه، ویتامین

رکیبات الشه و فاکتورهای محیطی روی بازده الشه و ت

که در این  های گوشتی تأثیر دارند. با توجه به این جوجه

های الشه )ژنتیک و  آزمایش فاکتورهای مؤثر بر ویژگی

شده از  مدیریت( یکسان بوده و مواد مغذی تأمین

های آزمایشی نیز تقریباً یکسان بوده و حداکثر  جیره

ه تفاوت تیمارها در دو الی سه روز اول دوره پرورش بود

های مختلف خوراکی الشه و  است. لذا وزن نسبی قسمت

های غیرخوراکی الشه در بین تیمارهای  وزن نسبی اندام

 داری نداشتند.  مختلف آزمایش اختالف معنی

های  تیمارهای مختلف آزمایشی بر شمارش گلبولاثر 

 نبود دار معنی 42و  25، 52سفید خونی در روزهای 

گران در آزمایشی تأثیر پنج تیمار  (. پژوهش6 جدول)

 51غذایی شامل کنترل، گرسنگی، تغذیه با جیره دارای 
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درصد گلوگز، جیره  20مرغ، جیره دارای  درصد پودر تخم

ساعت اول دوره پرورش  43مرغ و گلوکز در  با پودر تخم

های گوشنی را مطالعه و گزارش نمودند که  جوجه

های سفید  بر شمارش گلبول تیمارهای غذایی تأثیری

های گوشتی نداشتند که با نتایج آزمایش حاضر  جوجه

ها باالترین میزان  . در ماکیان، لنفوسیت[20]خوانی دارد  هم

دهند، لذا افزایش  های سفید خون را تشکیل می گلبول

های سفید  ها به دنبال افزایش تعداد گلبول تعداد آن

منی بدن پرنده نقش تواند در تقویت سیستم ای خون می

. نتایج حاصل از این آزمایش [4]مهمی را ایفا نماید 

های سفید مربوط  ترین درصد گلبول نشان داد که بیش

های  ها است. عملکرد سیستم ایمنی جوجه به لنفوسیت

دلیل افزایش توان تولیدی پرنده،  گوشتی تجاری به

  کاهش یافته است.

 
 درصد(روزگی ) 21و  12های گوشتی در های سفید خون جوجه آزمایشی بر شمارش گلبولمختلف ثیر تیمارهای أت .6جدول 

 تیمار
 بازوفیل ائوزینوفیل مونوسیت لنفوسیت هتروفیل

 نسبت هتروفیل 

 به لنفوسیت

12 21 12 21 12 21 12 21 12 21 12 21 

 52/0 25/0 0/0 25/0 00/7 75/3 50/5 50/5 00/61 75/70 50/31 75/19 آغازینآب معمولی وجیره 

 44/0 27/0 5/0 50/0 00/5 25/4 25/6 75/5 25/61 75/70 00/27 75/15 ساعت 45  ذرت پودر و  عمولیم آب
 39/0 19/0 5/0 00/0 25/4 75/2 50/4 27/7 50/65 25/74 50/25 25/14 ساعت 45  ذرتو   شکر  درصد  پنج  آب
 66/0 37/0 5/0 50/0 50/6 00/3 75/5 25/6 50/52 25/66 75/34 0/24 ساعت 72  ذرتو  شکر درصد  پنج   آب

 63/0 24/0 0/0 00/0 75/7 75/3 25/3 75/5 75/52 0/73 25/33 75/17  ساعت  45  جیره آغازین شکر درصد   پنج  آب
 52/0 22/0 0/0 25/0 00/4 75/2 75/5 00/6 50/59 5/74 75/30 25/16  ساعت  72  آغازینجیره  شکر درصد  پنج  آب 

 71/0 25/0 0/0 00/1 00/5 25/3 00/5 25/7 29/45 0/71 75/34 50/17 عتسا  45  ذرتپودر  و  گلوکوپالس
 65/0 29/0 0/0 50/0 75/6 00/2 00/7 00/7 25/51 75/67 00/35 0/20 ساعت   45  جیره آغازین  و  گلوکوپالس

SEM 07/1 55/1 06/1 09/2 47/0 39/0 50/0 62/0 16/0 09/0 26/0 65/0 

P-Value 53/0 42/0 4/0 36/0 97/0 41/0 95/0 75/0 55/0 51/0 35/0 29/0 

 
 درصد(روزگی ) 42های گوشتی در های سفید خون جوجه ثیر تیمارهای آزمایشی بر شمارش گلبولأت .6جدول ادامه 

 نسبت هتروفیل به لنفوسیت بازوفیل ائوزینوفیل مونوسیت لنفوسیت هتروفیل تیمار

 33/0 0/0 75/2 75/0 00/73 50/23 آغازینجیره و آب معمولی 

 27/0 0/0 00/2 75/0 50/76 75/20 ساعت اول 45ذرت  پودر آب معمولی و
 29/0 0/0 50/2 75/0 50/75 25/21 اول  ساعت 45پودر ذرت   و شکردرصد   پنج  آب
 31/0 0/0 00/3 50/0 75/73 75/22 ساعت اول 72و پودر ذرت  شکر پنج آب
 23/0 0/0 50/2 50/0 75/75 25/15 اول  ساعت 45 جیره آغازین و شکر  درصد پنج   آب

 23/0 0/0 25/2 25/0 29/75 25/15 اول  ساعت 72 جیره آغازین و شکر درصد  پنج   آب
 39/0 0/0 75/2 50/0 00/70 75/26 ساعت اول 45ذرت  پودر  و  گلوکوپالس
 23/0 0/0 25/2 00/0 25/79 50/15 ساعت اول 45  جیره آغازین  و   گلوکوپالس

SEM 92/0 03/1 05/0 15/0 0/0 29/0 

P-Value 22/0 23/0 37/0 93/0 0/0 20/0 
SEMها. : خطای استاندارد میانگین 
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زیرا سرعت رشد و کاهش طول دوره پرورش باعث 

ها فرصت کافی نداشته باشند تا  شده است که جوجه

سیستم ایمنی خود را با شرایط محیطی سازگار نمایند، 

وری  لذا تقویت سیستم ایمنی طیور برای دستیابی به بهره

دارای اهمیت  ها، باال و کاهش خطر ابتال به بیماری

های ایمنی  ترین رشدونمو اندام . بیش[4]باشد  ای می ویژه

کشی و هفته اول  جوجه گوشتی در اواخر دوره جوجه

این، تغذیه مادری و روزهای اول  پس از هچ است. بنابر

پس از هچ تأثیر زیادی بر وضعیت سیستم ایمنی دارند 

جوجه . لذا تغذیه روزهای اول دوره پرورش [25و  52]

گوشتی در تقویت سیستم ایمنی از اهمیت خاصی 

 برخوردار است.

براساس نتایج حاصل از این پژوهش، تیمار آب 

تری داشت.  معمولی همراه با جیره آغازین عملکرد مناسب

شود که در مزارع پرورش  بنابراین، توصیه می

ها از کارتن حمل  کردن جوجه گوشتی پس از خارج جوجه

ها بالفاصله با جیره  ورش تغذیه آنجوجه در سالن پر

عنوان آب آشامیدنی  آغازین شروع و از آب معمولی نیز به

 استفاده گردد.

 

تشکروقدردانی

محترم مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور  همکاراناز 

تصویب این پروژه پژوهشی،  راهنمایی و خاطر به

مسئولین و پرسنل محترم مرکز تحقیقات و آموزش 

نمودن امکان  خاطر فراهم ی بهکشاورزی و منابع طبیع

اجرای این پژوهش و گروه علوم دامی دانشگاه آزاد 

خاطر همکاری در اجرای پروژه،  اسالمی واحد ایالم به

 گردد. تشکر و قدردانی می
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