
 
مرغان  و شاخص تنش یمثل دیتول اتیصبر عملکرد، خصو خوراك بررسی اثر محدودیت کمی

 خراسان بومی ایستگاه مرغ بومی

  
  3اصغر محمدپور - 2محمدرضا بیرجندي - *1نامقی علیرضا حسابی

  05/10/1394: تاریخ دریافت
 08/03/1395: تاریخ پذیرش

  چکیده 
قطعه مرغ بـومی در    350بر عملکرد مرغان بومی استان خراسان، آزمایشی با استفاده از  ت کمی خوراكبررسی اثر سطوح مختلف محدودی منظور به 

. هفتگی در ایستگاه مرغ بـومی خراسـان اجـرا شـد      52الی  36مرغ در هر تکرار از سن  10تکرار و پنج تیمار آزمایشی، هفت با  کامالً تصادفی  قالب طرح
بـود و در سـایر تیمارهـا     صـورت آزاد  بهمصرف خوراك که در گروه شاهد  صورت بود ي یکسان بدین سویا، گندم و جیره تیمارهاي آزمایشی بر پایه ذرت،

گـرم باعـث کـاهش       110که محـدودیت خـوراك تـا سـطح      داد نشاننتایج  .محدود گردیدگرم    100و  105، 110 ،115، 120 ،125 در حد مصرف روزانه
 سـطوح . نـد داد نشـان دار درصد تولیـد را   گرم خوراك در روز، کاهش معنی   110کننده کمتر از  هاي مصرف مرغ نشد، اما گروه تخمدار در درصد تولید  معنی
هـاي بـا محـدودیت     گـروه  .نشان نداد مرغ تخمبر وزن  داري  معنیاثر  ،مصرف خوراك آزادگرم محدودیت خوراك جیره غذایی در مقایسه با    110و  100

بهترین ضـریب تبـدیل غـذایی در     .ندداد نشانها  را نسبت به گروه شاهد و سایر گروه مرغ تخمدار وزن توده  گرم در روز، کاهش معنی  105و  100مصرف 
گـرم در روز باعـث کـاهش درصـد چربـی حفـره بطنـی و وزن           100و  105محدودیت خوراك در سطح . گرم محدودیت خوراك مشاهده شد   110سطح 

گرم در روز باعـث افـزایش نسـبت هتروفیـل بـه         100محدویت خوراك در سطح . و مجموعه تخمدانی اثري نداشت بر تخموزن لوله  اما بر ؛سنگدان شد
گـرم محـدودیت      110کـه میـزان    داد نشانطور کلی نتایج این بررسی  هب. اما سایر سطوح محدودیت خوراك اثري بر این نسبت نداشت ،لنفوسیت گردید
و تغییر در نسبت هتروفیل به لنفوسیت در پرنده نشد و این میزان محدودیت در بهبود ضریب تبـدیل غـذایی    مرغ تخماعث کاهش تولید خوراك در روز ب
  . است مؤثردر مرغان بومی 

 
 .محدودیت غذایی، مرغان بومی خراسان، عملکرد، پاسخ ایمنی :هاي کلیدي واژه

  
   1مقدمه

. دارد نقـش وتئین حیـوانی  جمعیت مرغان بومی کشور در تولید پر
هـاي کشـور    در ایستگاه مرغان مادر بومی خراسـان و اغلـب ایسـتگاه   

مصرف خـوراك   .آزاد در اختیار این مرغان قرار دارد صورت بهخوراك 
اضافه از یک سو منجر به زیان اقتصادي شده و از سوي دیگـر منجـر   

و  تولیدشود که ممکن است روند  میگذار  وزن در مرغان تخم اضافهبه 
  . را دچار اختالل نماید جوجه درآوريمیزان  چنین هم

هاي مختلفـی   هاي محدودیت خوراك ممکن است به روش روش
                                                             

استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسـان   -1
   ،رضوي

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان علمی عضو هیات  -2
   ،رضوي

  .امی سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضويکارشناس معاونت بهبود تولیدات د -3
 )Email: alireza_hessabi@yahoo.com         :نویسنده مسئول -(*

DOI: 10.22067/ijasr.v0i0.52497 

از جمله محدودیت زمان دسترسی به خوراك، محـدویت در دسترسـی   
و  به مواد مغذي و یا کـاهش برخـی از مـواد مغـذي از جملـه انـرژي      

دهد که در مرغان  ا نشان میه برخی از بررسی). 9( انجام شود پروتئین
بـا   .هاي کمی خوراك استفاده شده اسـت  گذار کمتر از محدودیت تخم

هـاي   که این مرغان پرخور نیسـتند، نیـازي هـم بـه روش     این بهتوجه 
هـا در   عمـده پـژوهش   با توجه به همین دالیل،. کنترل خوراك نیست

 هـایی در  در گذشته بررسـی  .خصوص مرغان گوشتی انجام شده است
. گـذار انجـام شـده اسـت     خصوص محدودیت خوراك در مرغان تخـم 

کـه محـدودیت خـوراك     زمـانی ند که داد نشانگروهی از پژوهشگران 
درصـد   5/1 -یـک  مـرغ  تخموزن  شود، درصد اعمال می 10-5 میزان به

-5 میـزان  بـه راندمان استفاده از خوراك  زمان همولی  ،یابد کاهش می
بـر  برخی دیگر از محققـان   اتگزارش اما ،)14( یابد بهبود می درصد 10

) ظهـر از  صـبح و بعـد  (داشت که تغییر زمان تغذیه  تأکیداین موضوع 
اسـتفاده از   و گـذار نـدارد   در مرغـان تخـم   مـرغ  تخـم اثري بـر تولیـد   

  . )17( را نیز تغییر نداد مرغ تخموزن  ،ي متفاوت تغذیهها آنزم
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وراك در مرغـان  یکی از عواملی که در هنگام اعمال محدودیت خ
کننده است، سطح تنش وارد شده به گله و متعاقب آن  گذار نگران تخم

رتحـرك هسـتند و   گـذار حیوانـاتی پ   مرغـان تخـم  . کاهش تولید است
هـا بـه رفتارهـایی از قبیـل      محض ایجاد گرسنگی و یا سـایر تـنش   به

گروهـی از محققـان    ).1( آورند وغیره روي می) خواري هم( بالیسم کانی
درصد مصرف آزاد استفاده  75 به میزان از محدودیت خوراكنی که زما

هـاي محـرك    بیان سیتوکاین ،نمودند، دریافتند که محدودیت خوراك
در مـورد مرغـان بــومی   . )15( دهـد  تـنش را در حیـوان افـزایش مــی   

ي خاصی انجام نشـده اسـت و ابهامـات بیشـتري وجـود دارد،       مطالعه
بـر   رسـی محـدودیت کمـی خـوراك    بنابراین هدف از این پژوهش بر

 .باشد در مرغان بومی می عملکرد و سایر صفات
  

  ها مواد و روش
این پژوهش در محل ایستگاه مرغ بومی خراسـان رضـوي انجـام    

از  رگـذا  مرغـان تخـم  . هفته بود  16 طول دوره آزمایش مجموعاً. گردید
پـس از دو هفتـه    هفتگی به سالن آزمایش منتقـل گردیدنـد و    34سن 

اتمـام   به هفتگی   52هفتگی آغاز و در سن   36 آزمایش از سن ازگاري،س
 -1تیمار آزمایشی شامل هفـت سـطح   هفت در این پژوهش از . رسید

مصـرف   -3گرم    125مصرف روزانه  -2آزاد صورت  بهمصرف خوراك 
گرم   110مصرف روزانه  -5 گرم  115مصرف روزانه  -4گرم  120روزانه 

. استفاده گردید گرم  100مصرف روزانه  -7 گرم  105مصرف روزانه  -6
در جدول شـماره  ها  آنجیره غذایی و ترکیبات محاسباتی و آنالیز شده 

همـراه   بـه قطعـه مـرغ بـومی      350در این طرح از . آورده شده است 1
مـرغ در هـر     10تکـرار و بـا   پنج تیمار، شش قطعه خروس در قالب  30

متـر کـه    1×3هایی بـا ابعـاد    صادفی در پنکامالً ت  تکرار در قالب طرح
ي غذایی  جیره. کامل تا سقف داراي حفاظ بودند، استفاده گردیدطور  به

  .بود) 1(یکسان و مطابق با جدول 
ي تولیـدي مرغـان در   ها مرغ تخمي آزمایش تمامی  در طول دوره

ي آزمـایش   مرغان در طول دوره. روزانه توزین گردیدصورت  بههر پن 
سـاعت  هشـت  سـاعت نـور و     16زادانه در اختیـار داشـتند و از   آب را آ

و  دهیگرد نیخوراك روزانه با ظرف مخصوص توز .تاریکی استفاده شد
 مانده یباق احتمالی خوراك ن،یهنگام توز. گرفت قرار  مرغان اریدر اخت

هر گروه به ظـرف مربوطـه برگشـت داده شـد و      يخور موجود در دان
  . دیدگر یانجام م نیسپس توز

تعداد دو قطعـه مـرغ از هـر پـن     ) هفتگی  52(در انتهاي آزمایش  
وزن اعضاي مختلف بـا تـرازوي بـا    زمایشی کشتار گردید و بالفاصله آ

در همین روز از سه قطعـه مـرغ در   . گیري شد اندازه گرم 001/0دقت 
سـپس  . گیري از ورید زیربال بعمـل آمـد   هر پن به طور تصادفی خون

بودند به محـل آزمایشـگاه    EDTAماده ضد انعقاد ها که حاوي  خون
 -May Grunwald آمیـزي  منتقل و یک گسترش با استفاده از رنگ

Giesma  حـدود  ) 10(مطابق با روش لوکـاس و جـامروز   . گردیدتهیه
الکـل   متیـل سازي با اسـتفاده از   ساعت بعد، عمل فیکسچهار الی سه 

هـاي سـفید    و سایر سـلول ها  ها، هتروفیل انجام شده و تعداد لنفوسیت
  .خون شمارش گردید

آنـالیز واریـانس شـد و مقایسـه     ) SAS )1989افـزار   نرمبا ها  داده
درصد پنج  و در سطح 1دانکن ای چنددامنه ها براساس آزمون میانگین

 . انجام شد
  

 نتایج و بحث

  صفات عملکرد
-39(خـوراك   تیدوره محدود لیداد که در اوا نشان جینتا یبررس

دار  یگرم در روز، کاهش معن 105کننده  در گروه مصرف یحت) ههفت 36
 ،40-43اما با گذشـت زمـان و در هفتـه    . مرغ مشاهده نشد تخم دیتول
داري را  کـاهش معنـی  گـرم در روز    105کننـده   در گروه مصـرف  دیتول

گرم خـوراك، کـاهش     110با مصرف روزانه  زیدر کل دوره ن. داد نشان
 یداد که مرغان بوم نشان جینتا نیا. مشاهده نشد دیتولدار درصد  یمعن

ـ گـرم در روز، بـا کـاهش تول    110با مصرف خوراك کمتر از  مواجـه   دی
مـرغ   بررسی نتایج این پژوهش در مورد درصـد تولیـد تخـم   . شوند یم

انتهاي پـژوهش   داد که در طی دوره محدودیت خوراك، هرچه به نشان
د شـده بـر اثـر محـدودیت     تر شدیم، میزان کاهش تولید ایجـا  نزدیک

عبـارت دیگـر، بـا افـزایش مـدت       بـه ). 2جدول(خوراك نیز بارزتر شد 
کند  ی بیشتر نمود پیدا میخوراك مصرفمحدودیت ح وسطآزمایش اثر 

در کـاهش تولیـد بیشـتر نمایـان     ) محدودیت خوراك(و اثر این عامل 
نـه  با مصـرف روزا  آغاز آزمایش اول يها در هفته که نحوي به. شود می

ـ گرم ن  105 ـ   زی ـ دار درصـد تول  یکـاهش معن مشـاهده نشـد، امـا در     دی
، خـوراك در روز نیـز  گـرم    120بـا مصـرف    شیآزما ییانتها ياه هفته

احتمـاالً مرغـان    نیبنابرا .دیمشاهده گرد دیدار درصد تول یکاهش معن
جهت ي و سایر مواد مغذي الزم را انرژ ي تولیددر ابتدا یگذار بوم تخم

و بـا  تـدریج   بـه امـا  . خود دارا هسـتند  یاز منابع بدن دیتولحفظ درصد 
حیـوان مجبـور   ، گـر ید يو منـابع مغـذ   يکاهش انـرژ افزایش سن و 

 يهـا  در هفتـه  کـه  نحـوي  به .خود را کاهش دهد دیتول درصدشود  می
کـاهش   زین خوراك گرم در روز 120کننده  گروه مصرف شیآزما یانیپا

داد کـه کـاهش    نشـان  جینتـا  یبررس .ددا را نشان درصد تولیددار  یمعن
را بر وزن  يدار یگرم در روز اثر معن 100تا سطح  یمصرف خوراك حت

-47( شیآزما اییانته يها البته در هفته. نداشت يدیتول هاي مرغ تخم
مشـاهده    قابـل  يدیتول هاي مرغ تخمروند کاهش وزن  يتا حدود) 44

رونـد   شیآزمـا  ییه انتهااست که در هفت نیاتوجه  قابلاما نکته . است
متوقـف  خـوراك   تیبـا محـدود   يهـا  مرغ در گـروه  کاهش وزن تخم

  .دیگرد
                                                             
1- Duncan’s multiple Range test 
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 )هفتگی 26- 52(مرغان بومی در طول دوره آزمایش هاي آزمایشی  ترکیب و مقادیر مواد مغذي جیره-1جدول

Table 1- Ingredients and composition of basal diet of the native hens during the experiment (26-52 week) 
  )کیلوگرم در تن( مقدار در خوراك

Amount (Kg ton-1)  
 اجزاي جیره
Ingredients  

 
360.4  

 ذرت
Corn  

 
242  

 سویاکنجاله 
Soybean meal  

 
70 

 جو
Barley 

 
200 

 گندم سفید
White wheat  

 
19  

 روغن سویا
Soy bean oil  

 
20.7 

 دي کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate  

 
75.4  

 سنگ آهک
Calcium carbonate  

 
2 

 متیونینال  -دي
DL-Methionine  

 
3.5  

 طعام نمک
Salt  

 
4.5  

 1مکمل ویتامینی
Vitamin premix  

 
2.5  

 مکمل معدنی
Mineral premix  

 مقادیر محاسبه شده  
Calculated amounts  

 
2715 

 )کیلوکالري بر کیلوگرم(انرژي متابولیسمی
ME (kcal kg-1)  

 
16.1 

 (%)پروتئین خام 
Crude protein (%)  

 
1.02 

 لیزین
Lysine  

 
0.46 

 متیونین
Methionine   

 
0.77 

 سیستین+ متیونین
Methionine + Cystine  

 
3.5  

 کلسیم
Calcium (%)  

 
0.5 

 )درصد(فسفر کل 
Total phosphorus (%)  

 2اندازه گیري شدهمقادیر   

Measured amounts  
 

16.14  
 )درصد(خام  نپروتئی

Crude protein (%)  
 

0.51  
 )درصد(فسفر 

Phosphorus (%)  
 

3.59  
 )درصد( کلسیم

Calcium (%)  
، تیامینگرم  میلی K3، 1400امین گرم ویت میلی E ،1600المللی ویتامین  واحد بینD3، 22000المللی ویتامین  واحد بین A ،4000000المللی ویتامین  واحد بین13600000کیلوگرم در تن داراي  5/4 مکمل ویتامین1

. گرم کولین کلرید است 400گرم بیوتین و  میلی B12 ،500گرمویتامین  میلی 10گرم اسید فولیک،  میلی 2500،گرم پیرودوکسین میلی 37000،پانتوتنیک اسیدگرم  میلی 8000نیاسین،گرم  میلی 8000گرم ریبوفالوین،  میلی 3300
  .بودگرم سلنیوم  2/0گرم ید و  هشتگرم مس،  ششگرم آهن،  75،گرم روي 74گرم منگنز،  64داراي در تن رم کیلوگ5/2مکمل معدنی در هر 2
  .گیري شد اندازه) AOAC )1990هاي  مقادیر پروتئین، کلسیم و فسفر بر اساس روش 3

1 Vitamin premix supplied the following in 4.5 Kg/ton of diet: 13600000 IU vitamin A, 4000000 IU vitamin D3, 22000 IU vitamin E, 1600 mg 
vitamin K3, 1400 mg tiamin, 3300 mg riboflavin, 8000 mg niacin; 8000 mg; panthothenic acid, 37000 mg; pyridoxine, 2500 mg folic acid, 10 mg 
B12, 500 mg biotin, 400 g choline chloride. 
2 Mineral premix supplied the following in 2.5 Kg/ton of diet: 64 g Mn, 74 g Zn, 75 g Fe, 6 g Cu, 8 g I and 0.2 g Se 
3 Protein, Calcium and Phosphorus amounts are measured based on AOAC (1990) methods. 
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کاهش مصـرف خـوراك،    و با شیآزما ییانتها يها در هفته دیشا

دهند و محـدودیت خـوراك در    مرغان بومی درصد تولید را کاهش می
بر  ییغذا تیمحدودتأثیر . نباشدها مؤثر  آن يدیتول هاي مرغ تخموزن 

 انـد  نمـوده  برخی از منابع گـزارش  .ندارد یکسانیروند  ها مرغ تخمن زو
شـوند،   کمبود انرژي و سایر مواد غذایی مواجـه مـی   مرغان با که زمانی

دهـد و وزن   این کمبود اثرات خود را بیشتر در کاهش تولید نشان مـی 
شود، شاید به همین دلیل نتایج واضحی بر اثر  ثر میأکمتر مت مرغ تخم

در  جینتا یبررس ).4( مشاهده نشد مرغ تخممحدودیت خوراك بر وزن 
 جـاد یاول ا يهـا  کـه در هفتـه   داد نشـان  مـرغ  تخـم بخش وزن تـوده  

گـرم مصـرف خـوراك    110تا سطح ) هفته36-39(خوراك  تیمحدود
امـا بـا اسـتفاده از    . مشاهده نشـد  مرغ تخمروزانه کاهش در وزن توده 

 مــرغ تخــمگــرم، کـاهش وزن تــوده    100و  105خــوراك  تیمحـدود 
ه مشاهد جینتا نیهم يتا حدود زین یانیم يها هفته در. دگردیمشاهده 

، بـا کـاهش مصـرف    شیآزمـا  ییانتهـا  يها اما در هفته) 4جدول(شد 
مشـاهده   مـرغ  تخمگرم، کاهش وزن توده  120گرم به   125خوراك از 

 ،داد نشـان  ییغـذا  لیتبد بیمربوط به ضر جیگونه که نتا همان. دیگرد
 خوراك تیبدون محدود يها در گروه ییغذا لیتبد بیضرا ترین بیش
 ییابتـدا  يهـا  در هفتـه . مشـاهده شـد   خـوراك گرم مصرف   125و با 
در گـروه   ییغـذا  لیتبـد  بیضـر  انیفاصله م) هفته 36-39( شیآزما

واحد و در هفته   46/0، وزگرم در ر  100 تیو با محدود تیبدون محدود
 وانیـ سـن ح  شیبا افزا دیگرعبارت  به .بودواحد   31/0 شیآزما ییانتها
. شـود  مـی  کمتر ییغذا لیتبد بیضر بر کاهشخوراك  تیمحدود اثر

در  توجـه  نکته جالب. باشد مؤثر در این امر مرغ تخمشاید کاهش تولید 
اثـر   مـرغ  تخـم این است که محدودیت خـوراك بـر وزن    این آزمایش

چندانی ندارد و کمبود مواد مغذي بیشتر در کاهش درصد تولید نمایان 

صد کـاهش  در پنجکه تا سطح  داد نشانبرخی از مطالعات نیز . شود می
در مقدار خوراك مصرفی باعث کاهش تولید نشـد امـا سـطوح بـاالتر     

چنـد در   هـر ). 12(بـود   مؤثرمحدودیت خوراك، در روند کاهش تولید 
ـ گرم در روز کاهش درصد تول 110سطح مصرف خوراك   مـرغ  تخـم  دی

بنابراین شاید این سـطح از  . دار نبود یکاهش معن نیاما ا ،مشاهده شد
درصـد کـاهش   15کـه حـدود    )گـرم در روز  110(محدودیت خـوراك  

 مـؤثر هـا نیـز    کاهش هزینه مصرف معمول در مرغان بومی بوده و در
هـاي   است، مورد استفاده قرار گیرد، هر چند به کاهش تولید در هفتـه 

نیـاز   هاي بیشتري نیـز مـورد   انتهایی نیز باید توجه نمود، شاید پژوهش
. داد نشــانایی را نیــز ایــن گــروه بهتــرین ضــریب تبــدیل غــذ. باشــد

در خصوص محدودیت خـوراك در مرغـان بـومی     هاي چندانی بررسی
گـذار و   انجام نشده است، اما مطالعات متعددي در مرغـان مـادر تخـم   

هاي غـذایی در   گوشتی وجود دارد که در اکثر این مطالعات، محدودیت
  ).19و  4( است مؤثربهبود ضریب تبدیل غذایی 

  
  بدن ياعضا وزن

ـ   ییغذا تیمحدودکه  داد  نشان جینتا دار وزن  یباعث کـاهش معن
. )6جـدول  ( دار بود یتفاوت معن نیها ا از گروه یبرخدر که  دیکبد گرد

ـ  ییغذا تیمحدود جادیا ـ دار وزن سـنگدان گرد  یباعث کاهش معن  دی
ـ گروه تغذ دراختالف وزن سنگدان که  نحوي به کـه   یآزاد و گروهـ  هی

 اریبود که بسـ  درصد  6/0نمودند حدود  افتیگرم در روز خوراك در 100
 يخوراك به کاهش وزن اعضـا  تیمحدود. )6جدول ( است توجه قابل

  . شود یدستگاه گوارش منجر م

 
  1مرغ در مرغان بومی اثر محدودیت غذایی در جیره بر درصدتولید تخم -2جدول

Table 2- Effect of feed restriction on egg production in native hens (%)1 
 )هفته(سن 

Age (week)   
 )گرم(مصرفی  مقدار خوراك

Feed intake (g)  کل دوره 
total  48-51  44-47  40-43  36-39 

68.12 a 68.78 a 71.40 a 65.92 bc 66.36 a 
 آزاد
Ad Libitum  

67.24 a 68.36 a 71.16 a 65.48 bc 64.00 ab 125  
67.10 a 64.88 b 68.08 ab 70.04 a 65.38 ab 120  
67.60 a 64.72 b 69.54 ab 70.78 a 65.28 ab 115  
65.88 a 62.90 bc 66.14 bc 67.48 ab 66.98 a 110 
62.60 b 61.70 c 62.94 cd 63.58 cd 62.12 bc 105 
60.02 c 60.32 c 59.64 d 61.50 d 58.74 c 100 

0.75 0.98 1.34 1.09 1.13 
 میانگین خطاي استاندارد
SEM  

  .)P >05/0( باشند دار می هاي با حروف غیر مشابه در هر ردیف داراي اختالف معنی نگینمیا 1
1 Mean with different alphabets are statistically different (P< 0.05).  
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  1)گرم(مرغ در مرغان بومی اثر محدودیت غذایی در جیره بروزن تخم -3جدول
Table 3- Effect of feed restriction on egg weight in native hens (g)1 

 )هفته(سن 
Age (week)   

 )گرم(مصرفی  مقدار خوراك
Feed intake (g)  کل دوره 

total  48-51  44-47  40-43  36-39 

56.62 a 58.08 a 57.32 a 56.36 a 54.74 a 
 آزاد
Ad Libitum  

54.72 b 55.80 b 55.46 bc 54.58 ab 53.12 ab 125  
55.70 ab 56.64 ab 56.30 abc 55.78 ab 54.06 ab 120  
54.66 b 56.20 ab 55.54 bc 54.18 b 52.68 b 115  
56.04 ab 57.70 ab 56.58 ab 55.58 ab 54.24 ab 110 
54.72 b 56.40 ab 54.72 c 54.50 ab 53.44 ab 105 
55.72 ab 57.38 ab 55.98 abc 55.40 ab 54.12 ab 100 

0.53 0.63 0.54 0.57 0.61 
 میانگین خطاي استاندارد
SEM  

  .)P >05/0( باشند دار می هاي با حروف غیر مشابه در هر ردیف داراي اختالف معنی میانگین 1
1 Mean with different alphabets are statistically different (P< 0.05).  

 
 1)روز/مرغ/مگر(مرغ درمرغان بومی  تخم  اثر محدودیت غذایی در جیره بروزن توده -4جدول

Table 4- Effect of feed restriction on egg mass in native hens (g/hen/day)1 
 )هفته(سن 

Age (week)   
 )گرم(مصرفی  مقدار خوراك

Feed intake (g)  کل دوره 
total  48-51  44-47  40-43  36-39 

38.60 a 39.94 a 40.90 a 37.18 ab 36.34 a آزاد 
Ad Libitum  

36.82 b 38.16 ab 39.48 ab 35.76 bc 33.98 b 125  
37.38 ab 36.74 bc 38.30 ab 39.06 a 35.32 ab 120  
36.94 b 36.38 bc 38.64 ab 38.34 a 34.40 ab 115  
36.88 b 36.32 bc 37.42 b 37.50 ab 36.32 a 110 
34.26 c 34.78 c 34.42 c 34.64 c 33.18 bc 105 
33.48 c 34.60 c 33.40 c 34.06 c 31.82 c 100 

 میانگین خطاي استاندارد 0.70 0.69 0.84 0.67 0.54
SEM  

  .)P >05/0( باشند دار می هاي با حروف غیر مشابه در هر ردیف داراي اختالف معنی میانگین 1
1 Mean with different alphabets are statistically different (P< 0.05).  

  

فـت الشـه   باعـث بهبـود اُ   یموضوع در مرغان گوشت نیچند ا هر
وزن  شیافـزا  دیندارد، شا یچندان تأثیر گذار مرغان تخماما در  ،شود یم

ـ و هضم و جذب خوراك ن يور دستگاه گوارش در بهبود بهره  مـؤثر  زی
 ،دادننشان  يا مالحظه  قابل تأثیرخوراك بر وزن قلب  تیمحدود. باشد

ـ   یچرب ي مالحظه  قابل کاهشاما باعث   .)6جـدول  (ی شـد  حفـره بطن
 شیآزمـا  يمارهـا یت تأثیرتحت  زین ینمجموعه تخمدا و اکتیداو وزن

ـ   هـا  یاز بررسـ  یبرخ. قرار نگرفت وزن  شیدهـد کـه افـزا    ینشـان م
ـ در بهبـود م  احتمـاالً  ییزا و مجموعه تخم اکتیداو  يگـذار  تخـم  زانی

 تأثیردو مورد تحت  نیا شیآزما نیهر چند در ا .)4( است مؤثرمرغان 
داد کــه  اننتــایج ایــن آزمــایش نشــ. واقــع نشــد شیآزمــاي مارهــایت

 شیآزما نیهر چند در امحدودیت خوراك باعث کاهش وزن کبد شد، 
نشده اما مشکالت مربـوط بـه کبـد چـرب و      یکبد بررس یچرب زانیم

ـ از معضـالت ا  یکـ ي یمرغان تجار يکاهش عمر اقتصاد صـنعت   نی
  .باشد یم

وزن کبد کـاهش   که شود یخوراك باعث م تیمحدود يها روش
ـ کم شود کـه ا  زیآن ن یو احتماالً چرب افتهی  یکـار مناسـب   مهـم راه  نی

برخی از مطالعات کاهش درجه کبد  .باشد یبا کبد چرب م لهجهت مقاب
و  2(دادنـد   هاي محـدودیت خـوراك نشـان    چرب را در اثر انجام روش

18.(  
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  1اثر محدودیت غذایی در جیره برضریب تبدیل خوراك در مرغان بومی - 5جدول 
Table 5- Effect of feed restriction on feed conversion ratio in native hens1  

 )هفته(سن 
Age (week)   

 )گرم(مصرفی  مقدار خوراك
Feed intake (g)  کل دوره 

total  48-51  44-47  40-43  36-39 

3.33ab 3.21ab 3.10ab 3.43a 3.61a 
 آزاد
Ad Libitum  

3.40a 3.29a 3.18a 3.51a 3.69b 125  
3.21bc 3.27a 3.14ab 3.07b 3.40b 120  
3.12cd 3.16abc 2.99ab 3.00b 3.35bc 115  
2.98d 3.04bcd 2.94b 2.94b 3.03d 110 
3.06d 3.02cd 3.05ab 3.03b 3.17cd 105 
2.99d 2.90d 3.00ab 2.94b 3.15cd 100 

 میانگین خطاي استاندارد 0.07 0.06 0.05 0.06 0.05
SEM  

  .)P >05/0( باشند دار می مشابه در هر ردیف داراي اختالف معنی هاي با حروف غیر میانگین 1
1 Mean with different alphabets are statistically different (P< 0.05).  

 
 ياثر کاهش مصـرف خـوراك امـر    در یحفره بطن یکاهش چرب

در مرغـان   یحفره بطن یچرب زانیم اما احتماالً. است ینیب شیقابل پ
ـ اسـتفاده از ا  نیبنـابرا . کمتر اسـت  یغان بوماز مر يتجار منبـع   نی
ـ  شیافـزا . کند یتر م ياقتصادرا ، پرورش يانرژ ـ   یچرب  یحفـره بطن

ـ  ياقتصاد یگونه بازده چیه که بر آن عالوه شـود کـه    یندارد، باعث م
و  فتـد یبه دام ب یچرب يها سلول نیدر ا زین يدیاستروئ يها هورمون

ــاحتمــاالً باعــث کــاهش ا ــون نی ــب آن هورم کــاهش  ،هــا و متعاق
کـه   بـر آن  عالوه یحفره بطن یچرب شیافزا ).7و  6( شود يگذار تخم

مصـرف خـوراك در حیـوان    شود که  یندارد، باعث م ياقتصاد توجیه
دریافت کلسیم و فسفر شده که و احتماالً باعث کاهش  کاهش یافته

  .)5( فت کیفیت پوسته نقش دارددر اُ
ي بـر وزن  تـأثیر دودیت خـوراك  که مح داد نشانپژوهش حاضر 

در . ر نـدارد ب دانی و لوله تخم اعضاي تولیدمثلی از قبیل مجموعه تخم
ـ ز يها مورد پژوهش نیا ـ ا یمرغـان بـوم   يبـر رو  يادی انجـام   رانی

محـدودیت   داد نشـان هـا   ، اما نتـایج برخـی از پـژوهش   نگرفته است
ایش شود که ایـن افـز   ها می خوراك باعث افزایش وزن رحم در پولت

). 8(اسـت  مـؤثر   وزن در بهبود روند تولید و حفظ بیشتر پیـک تولیـد  
ر بر بهبـود  ب گروهی از محققان اشاره نمودند که طول بیشتر لوله تخم

  ).16( استمؤثر خصوصیات تولید تخم 
ـ    110که تا سطح  داد نشان شیآزما نیدر ا ها یبررس  یگـرم و حت

ـ نسبت هتروف خوراك تیگرم محدود  105  شیافـزا  تیلنفوسـ  بـه  لی
 نیگرم مصرف خوراك روزانه، کمتـر  115و  110در سطح . نشان نداد

دهنده سطح تنش  مشاهده شد که نشان تیبه لنفوس لینسبت هتروف

سـطح   نیکـه بـاالتر   داد نشـان  جینتـا . اسـت دو گـروه   نیکمتر در ا
هده امش راكگرم خو 100کننده  در گروه مصرف تیلنفوس به لیروفته

نتـایج گروهـی از    .گروه دچار تـنش شـده بودنـد    نیالً اشد که احتما
پژوهشگران که چنـدین تـنش بیولوژیـک از جملـه افـزایش دمـاي       

چینی، ازدحام زیاد و عدم تهویه کافی را اجـرا   جایی، نوك همحیط، جاب
 H/Lها باعـث افـزایش نسـبت     که افزایش استرس داد نشاننمودند، 

که وزن بدن، مصرف خـوراك   دریافتندچنین  ها هم آن). 11(شود  می
وجـود   بههاي  و راندمان خوراك کاهش یافته و با افزایش تعداد تنش

نسـبت   انیب). 11(یابد  خطی افزایش می طور بهنیز  H/Lآمده نسبت 
ـ عنوان  به وریط يها باز در پژوهش دیر ازها  تسیبه لنفو لیهتروف  کی

ــزا. خصــوص وجــود دارد نیــشــاخص در ا ــا اف ــتــنش م شیب  زانی
 شیافـزا  تیبـه لنفوسـ   لیو نسبت هتروف ابدی یها کاهش م تیلنفوس

  . )15( ابدی یم
سـطوح محـدودیت    ه کهداد نشانبررسی نتایج کلی این پژوهش 

مرغ در مرغـان   گرم در روز اثري بر کاهش تولید تخم  110خوراك تا 
تنها باعـث   نه گرم محدودیت خوراك  110سطح  .بومی خراسان ندارد

بلکه منجر به بهبود ضریب تبدیل غذایی  ؛نشد مرغ خمتکاهش تولید 
ـ محدودیت خوراك . هفتگی شد  52-36در مرغان بومی در فاصله  ر ب

بـر  . واقع شدکاهش چربی حفره بطنی در مرغان بومی خراسان مؤثر 
اساس نتایج این آزمایش، محدودیت خوراك عالوه بر کاهش هزینه 

را تحـت تـأثیر قـرار     ذارخوراك، بهبود عملکرد مرغان بومی تخم گـ 
   .دهد می
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  1اثر محدودیت غذایی در جیره بروزن نسبی اعضاي سیستم گوارش و قلب در مرغان بومی - 6جدول 
Table 6- Effect of feed restriction on digestive system organ weight and heart in native hens1  

   درصد از وزن زنده
 )گرم(مقدار خوراك مصرفی 

Feed intake (g)  
مجموعه 

  دانی تخم
 بر لوله تخم

Oviduct  
 طحال
Spleen  

 قلب
Heart  

 چربی حفره بطنی
Fat pad  

 سنگدان
Gizzard  

 کبد
Liver 

0.32 2.2 0.09 0.43 6.52 a 2.87 a 2.61 ab 
 آزاد
Ad Libitum  

0.31 1.96 0.09 0.41 6.67 a 2.76 ab 2.83 a 125  
0.31 2.41 0.09 0.45 6.05 ab 2.52 ab 2.10 b 120  
0.30 2.23 0.11 0.48 5.78 b 2.30 b 2.10 b 115  
0.32 2.08 0.09 0.44 6.35 ab 2.50 ab 2.24 ab 110 
0.36 1.96 0.11 0.49 4.90 c 2.53 ab 2.36 ab 105 
0.27 2.21 0.11 0.46 4.42 c 2.28 b 2.10 b 100 

0.03 0.22 0.01 0.02 0.20 0.15 0.19 
 خطاي استانداردمیانگین 

SEM  
  .)P >05/0( باشند دار می هاي با حروف غیر مشابه در هر ردیف داراي اختالف معنی میانگین 1

1 Mean with different alphabets are statistically different (P< 0.05). 
  

 1هفتگی 52بومی در سن اثر محدودیت غذایی در جیره بردرصد هتروفیل، لنفوسیت و نسبت آن در مرغان  - 8جدول 
Table 6- Effect of feed restriction on Heterophils, Lymphocytes and H/L ratio in native hens1 

 نسبت هتروفیل به لنفوسیت
H/L Ratio2 

 (%)لنفوسیت 
Lymphocyte (%) 

  (%)هتروفیل 
Heterophil (%) 

 )گرم(مصرفی  مقدار خوراك
Feed intake (g)  

0.23 b 79.40 a 17.80 ab 
 آزاد
Ad Libitum  

0.24 b 77.20 a 18.20 ab 125  
0.22 b 77.80 a 16.20 ab 120  
0.15 c 82.60 a 11.60 b 115  
0.18 bc 81.00 a 14.00 b 110 
0.21 b 79.60 a 15.40 ab 105 
0.33 a 66.60 b 21.80 a 100 

0.02 3.03 2.37 
 میانگین خطاي استاندارد
SEM  

  .)P >05/0( باشند دار می اي با حروف غیر مشابه در هر ردیف داراي اختالف معنیه میانگین 1
1 Mean with different alphabets are statistically different (P< 0.05). 
2 Heterophil/Lymphocyte Ratio 

  
  گیري کلی نتیجه
داد که محدودیت خـوراك تـا    طور کلی نتایج این بررسی نشان به

دار درصد تولید  گرم خوراك در روز، کاهش معنی   110تر از سطح کم
گرم در روز، کـاهش     105و  100محدودیت مصرف . شود را سبب می

هـا را   مرغ نسبت به گروه شاهد و سایر گـروه  دار وزن توده تخم معنی

ــرم    110بهتــرین ضــریب تبــدیل غــذایی در ســطح  . باعــث شــد گ
و  105خـوراك در سـطح    محدودیت. محدودیت خوراك مشاهده شد

گرم در روز باعـث کـاهش درصـد چربـی حفـره بطنـی و وزن          100
گـرم در روز باعـث      100محدودیت خـوراك در سـطح   . سنگدان شد

  .افزایش نسبت هتروفیل به لنفوسیت گردید
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Introduction Under commercial conditions broiler are feed restricted during rearing to limit growth rate. 

This quantitative restriction of feed intake aims at avoiding rapid growth and high body weights, which are 
associated with pathological conditions, such as ascites, lameness, and mortality. Feed restriction (FR) in breeder 
layer hens was rarely and FR used for poor reproductive results and low fertility. Native poultry population is 
developing and the role of these birds in the production of animal protein is increasing. Native hens of Khorasan 
breeding station and most stations in country feed adlibitum. Add feed intake on the one hand leads to economic 
loss and also leads to increase weight in laying hens that may interfere with the process of egg production and 
hatchability. This experiment was conducted to evaluate of different levels of quantitative feed restriction (FR) 
on performance, stress index and reproduction properties of native hens of Khorasan station. 

Materials and Methods to investigate the effects of feed restriction, an experiment with 350 hens in the 
form of completely randomized design with seven treatments, five replicates and 10 hens in each replicate of age 
36 to 52 Weekly implemented. Treatments based on corn, soybean and wheat with different levels of FR, 
including 125,120,115,110,105 and 100 g/ days for layer hens and control groups feed intake was adlibitum. 
During the trial period, all eggs produced by hens in each pen were measured on a daily basis. Amounts of feed 
added to the feed troughs were recorded daily. After each week, the weights of feed in the troughs of adlibitum 
fed birds were recorded. From these data, daily mean intakes per bird were calculated for this pen. During the 
experimental period the birds were free of water and 16 hours of light and 8 hours of darkness were used. At the 
end of the experiment (52 weeks) two birds of each experimental pens were slaughtered and immediately 
different organs weight of each birds were measured. On the same day, three hens per pen were randomly 
collected blood from the vein under the wing. Blood containing EDTA anticoagulant were then transferred to the 
laboratory and a development staining by method of May Grunwald- Giesma were prepared. 

Results and Discussion the results showed that FR as soon as 110 g/days had no significant effect on egg 
production (EP), but in another groups of FR (105 and 100 g/days) decreased EP. The results showed that native 
hens feed intake less than 110 g/ day, decreased EP. The results of this study indicated when we are to the end of 
the weeks of experimental periods, the EP more decline caused by FR. Levels of 100 and 110g/days FR and 
control group (adlibitum feed intake) has no significant effect on egg weight (p>0.05). The best feed conversion 
ratio (FCR) was observed in 110 g/days of FR (p<0.05). The results of the FCR showed that the highest FCR 
were observed in groups without limitation and with 125 g/days feed consumption. In the early weeks of the 
experiment (39-36 weeks), different between the FCR in the group without restriction and with a FR of 100/ day, 
was 0.46 and this data the week-end test this data was 0.31unit. Perhaps reducing egg production this would be 
effective. 

FR in 100 and 105 g/days levels decreased the fat pad and gizzard weight, but was no effects on oviduct and 
ovary weight. Increasing fat liver is one of the basic reasons for fatty liver syndrome. The results showed that FR 
decreased liver weight, although in this experiment the amount of fat in the liver not detected, but the problems 
associated with fatty liver syndrome and reduce the economic life of commercial layer hens is one of the 
problems in this industry. Methods of feed restriction causes decreased liver weight and fat less likely that this is 
a good strategy forto dealing fatty liver syndrome. FR at 100 g/days increased the heterophil/lymphocyte ratio 
(p<0.05), but another levels of FR no effect on it. The heterophil to lymphocyte ratio has become widely 
accepted as a reliable and accurate physiological indicator of the stress response in chickens and layer hens. 
Because exposure to stressors causes it to increase progressively. 

 
This ratio may be a more reliable indicator of mild to moderate stress than plasma corticosterone 
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Concentration. In more study, suggested that reference values for the heterophil to lymphocyte ratio of about 0.2, 
0.5, and 0.8 are character is tic of low, optimal, and high degrees of stress, respectively. Heterophil to 
lymphocyte ratio was increased 0.1 unite for FR at 100 g/days comparable with another groups. 

Conclusion Overall, the results of this study showed that FR in 110 g/days no decreased EP and H/L ratio, 
this level of FR reduced feed conversion ratio in native hens. 

 
Key words: Feed restriction, Immune response, Native hens of Khorasan, Performance. 


