
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور      

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان

 

 عنوان پروژه: -

هاي گوشتي جوجهمرتبط با آسيت در هاي فراسنجهتأثير محدوديت غذايي بر عملكرد، خصوصيات الشه و 

  ريسردس منطقهآرين در 

 2-47-13-145-961160 :پروژه شماره مصوب

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 محمد حسين نعمتي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

سيد سعيد موسوي، سيد عبداله حسيني، هوشنگ لطف الهيان، پيمان حدادي، خانوادگي همكاران: نام و نام -

 محمد تقي مسلميون، نواب اوصانلو، مجتبي حبيبي، كاوه احمدي، صيفعلي ورمقاني 

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي زنجانمحل اجرا :  -

 01/11/96 تاريخ شروع : -

 يک سال : مدت اجرا -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           56386با شماره         11/8/98اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده : 

هاي گوشتي آرين اين آزمايش به منظور بررسي تأثير محدوديت غذايي بر عملكرد، خصوصيات الشه و ايمني جوجه

در قالب طرح كامالً  386 نيقطعه جوجه آر 600منظور تعداد  نيا يدر منطقه سردسير استان زنجان انجام شد. برا

جز نظر گرفته شد. در اين آزمايش تمامي تيمارها به رتكرار د قطعه در هر 20تكرار و تعداد  6 مار،يت 5با  يتصادف

صورت زير تحت تأثير محدوديت دوره پرورش به 8ساعت از روز  96گروه شاهد در طول دوره پرورش به مدت 

 -2 صورت معمولتيمار شاهد بدون محدوديت غذايي و پرورش به -1ند: غذايي )برداشتن خوراك( قرار گرفت

ساعت در روز براي   8برداشتن خوراك به مدت  -3روز متوالي  24ساعت  در روز براي  4ك به مدت برداشتن خورا

 16برداشتن خوراك به مدت  -5روز متوالي  8ساعت در روز براي  12وراك به مدت خبرداشتن  -4روز متوالي  12

كاهش رشد و وزن بدن در طول دوره . نتايج نشان داد كه محدوديت غذايي منجر به روز متوالي 6ساعت در روز براي 

ساعت در روز به صورت مستمر   8محدوديت غذايي شد. حداقل زمان الزم براي بروز اثرات محدوديت غذايي تيمار 

از نظر وزن بدن با گروه شاهد برابري كنند.  35هاي آزمايشي توانستند تا روز روز متوالي بوده و تمامي گروه 12براي 

( و بهبود نسبي در ضريب تبديل p<05/0دار كاهش يافت )طور معنيبا شدت محدوديت به ميزان خوراك مصرفي

هاي تيروئيدي و گليسريد، آلبومين، فسفر، هورمونغذايي مشاهده شد. خصوصيات الشه، گلوكز، كلسترول، تري

هاي و نسبت هورمون هاي ايمني در دوره رشد جبراني تحت تأثير قرار نگرفت؛ اما پروتئين تام، گلوبولينپاسخ

طور كلي نتايج نشان داد كه براي حصول اثرات هاي تيماري متفاوت بود. بهدار بين گروهطور معنيتيروئيدي به

هاي گوشتي آرين، محدوديت غذايي، كاهش تلفات ناشي از سندرم آسيت و استفاده از مزاياي رشد جبراني در جوجه

 ساعت باشد. 8بايست حداقل زمان محروميت غذايي روزانه مي

 هاي خوني، محدوديت غذايي ايمني، جوجه گوشتي، عملكرد، فراسنجه :یديکل کلمات
 


