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شناسي تخمدان در مرغهاي مادر  دهي بر عملكرد توليد مثلي و ريخت اثرات نحوه خوراك
  گوشتي

  *3و سعيد امين زاده 2، مريم رضائيان1، مجتبي زاغري1، محمود شيوازاد1مازيار محيطي اصلي

  گروه علوم دامي ،پرديس كشاورزي و منابع طبيعيدانشگاه تهران،  كرج، 1
  گروه علوم پايه ،دانشكده دامپزشكيتهران، دانشگاه تهران،  2

  گروه زيست فناوري دام و آبزيانپژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري، تهران،  3

 24/9/90 :تاريخ پذيرش  18/7/90 :تاريخ دريافت

  چكيده

 54تا  42شناسي تخمدان در سن  بر عملكرد توليد مثلي و ريخت ي مادر گوشتيمرغهادهي  اثرات نحوه خوراكدر آزمايشي 
 160( به طور تصادفي به دو گروه تغذيه محدود مرغها. مطالعه شد 308راس قطعه مرغ مادر گوشتي  50گي، با استفاده از هفت

گرم وزن بيشتري نسبت به  630ي گروه تغذيه آزاد مرغها ،در پايان آزمايش. تقسيم شدند) گرم در روز 208(و آزاد  )گرم در روز
را در دو هفته اول مرغ  تخمافت توليد درصد  3/23شدند،  ي كه به طور آزاد تغذيه مييمرغها. گروه محدوديت غذايي داشتند

هفته ابتداي آزمايش به سرعت  5شدند طي  ي مادري كه به طور آزاد تغذيه ميمرغهامرغ توليدي  وزن تخم. آزمايش نشان دادند
داري  ي با تغذيه آزاد كاهش معنيمرغهادر  درآوري جوجهدرصد باروري و . افزايش يافت و سپس اين روند به كندي ادامه يافت

ي گروه تغذيه آزاد بيشتر مرغهارفته و نوع سه در  تعداد فوليكولهاي تحليل). P≥05/0(را نسبت به گروه محدوديت غذايي داشت 
وه تغذيه آزاد گذاري در گر داري در وزن تخمدان بين دو گروه مشاهده نشد اما وزن مجراي تخم تفاوت معني). P≥05/0(بود 

در گروه تغذيه آزاد نسبت به درصد چربي كبد و درصد كلسترول كبد وزن كبد،  ،وزن چربي محوطه بطني). P≥05/0(كمتر بود 
يي كه به طور آزاد تغذيه مرغهادر بررسي ميكروسكوپي بافت كبد  ).P≥05/0(داري بيشتر بود  گروه تغذيه محدود به طور معني

نتايج . ندكه گروه با تغذيه محدود فاقد چنين واكوئلهايي بود در حالي مشاهده شدزرگي از چربي در كبد شده بودند واكوئلهاي ب
ي مادر با افزايش ذخاير چربي در محوطه بطني و كبد سبب كاهش عملكرد توليد مثلي در آنها مرغهادهند كه تغذيه آزاد  نشان مي

 . شود مي

  شناسي تخمدان، عملكرد توليد مثلي دهي، ريخت وه خوراكي مادر گوشتي، نحمرغها :كليدي واژه هاي

  aminzade@nigeb.ac.ir :كييالكترون پست ،021-44787412: تلفن مسئول، سندهينو* 

  مقدمه
ي مادر گوشتي به طور ژنتيكي اشتهاي زيادي دارند مرغها

و قادر به كنترل خوراك مصرفي به اندازه نياز انرژي 
ي مرغهاه به عنوان تناقضي در لئاين مس). 14(باشند  نمي

ي مادر مرغها، به اين معني كه )5(مادر مطرح شده است 
بدون محدوديت غذايي قادر به عملكرد توليد مثلي مطلوب 

 ).5(هاي گوشتي با سرعت رشد زياد نيستند و توليد جوجه

مطالعات متعددي در خصوص اثرات تغذيه آزاد در دوره 
اين تحقيقات ). 6(ه است ي مادر انجام گرفتمرغهاپرورش 

ي مادر در دوره رشد مرغهااند كه تغذيه آزاد  نشان داده
شود اما درصد  سبب افزايش تعداد فوليكولهاي تخمدان مي

زيرا اين  ،دهد گذاري را در دوره توليد كاهش مي تخم
ي دو زرده در مرغها فوليكولهاي مازاد اغلب به صورت تخم
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ي مادر مرغهاو چاقي در  مصرف زياد خوراك).  9(آيند  مي
گوشتي عالوه بر اختالل در عملكرد تخمدان، مشكالت 

ديگري را نيز به دنبال دارد كه  توليد مثلي و فيزيولوژيكي
رويه  افزايش بي ،)12(گذاري داخلي  افزايش تخمك شامل

  ). 1(باشد  ليپيدهاي پالسما، لپتين و انسولين مي

اختالالت تخمداني نشان دادند كه ) 2006(چن و همكاران 
ي مادر با مسموميت مرغهاناشي از تغذيه بيش از حد 

محدوديت خوراك يكي از . )3( چربي در ارتباط است
راهكارهايي است كه در صنعت طيور جهت مقابله با 

ي مادر به كار برده مرغهامشكالت ناشي از تغذيه آزاد 
شوند درصد  يي كه به طور محدود تغذيه ميمرغها. شود مي
و  تر طوالني گذاري ، دوره توالي تخمبيشتر مرغ وليد تخمت

اما محدوديت خوراك ). 14( ي دارندعملكرد تخمدان بهتر
مشكالتي را ازقبيل تنش گرسنگي و مشكالت آسايش 

له ئلذا پژوهشگران براي حل اين مس. پرنده را به همراه دارد
 اند و موضوع چاقي به يكي از مهم تحقيقاتي را انجام داده

 ي مادر تبديل شدهمرغهاهاي تحقيقاتي در  ترين زمينه
با اين حال مطالعات انجام شده در اين خصوص . است 

اندك است زيرا امكانات مورد نياز براي تحقيق روي 
  . ي مادر اغلب پرهزينه و دور از دسترس استمرغها

ي مادر مرغهانشان دادند كه ) 2006(چن و همكاران 
ه مصرف اختياري خوراك فقط گوشتي پس از دسترسي ب

دو روز خوراك بسيار زيادي مصرف كردند و سپس 
از آنجايي . )3( مصرف خوراك را به تدريج كاهش دادند

قان تنها به قكه مدت اين تحقيق بسيار كوتاه بود اين مح
اما . بررسي تغييرات كوتاه مدت ناشي از چاقي پرداختند

راك را تا چه ي مادر گوشتي مصرف زياد خومرغهااين كه 
 مرغهااندازه ادامه خواهند داد و حد ذخيره چربي در اين 

چگونه حالت اين چه مقدار است و حداكثر وزن آنها در 
خواهد بود و در نهايت چه تغييرات فيزيولوژيكي در 
تخمدان اتفاق خواهد افتاد، كمتر مورد بررسي قرار گرفته 

رد همچنين اغلب آزمايشات انجام شده در مو. است

ي مادر گوشتي مرغها قبل از بلوغمحدويت غذايي در دوره 
انجام گرفته است و آن دسته از تحقيقاتي كه دوره توليد 

اند اغلب مربوط به مرحله اوج  تخم مرغ را بررسي كرده
ي مادر گوشتي پس از اوج مرغها. )13( شوند توليد مي

ف شوند و رشد در آنها متوق توليد به لحاظ فيزيكي بالغ مي
گردد لذا هر گونه افزايش وزني در اين دوره به ذخيره  مي

بنابراين آزمايش حاضر با هدف . شود چربي مربوط مي
توليد مثلي و  عملكرددهي بر  بررسي اثرات نحوه خوراك

ي مرغهاشناسي تخمدان پس از دوره اوج توليد در  ريخت
  . مادر گوشتي انجام شد

  مواد و روشها
قطعه مرغ مادر گوشتي سويه  50 تعداددر اين آزمايش 

 42سن در  ،گرم 3800با ميانگين وزني  »308راس «
گروه اول . هفتگي به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند

قطعه مرغ مادر گوشتي بود كه به طور محدود و  30شامل 
تغذيه مطابق راهنماي پرورش سويه تجاري مربوطه 

قطعه  20شامل  و گروه دوم )گروه تغذيه محدود( شدند مي
درصد بيشتر از نياز خوراك  30مرغ مادر گوشتي بود كه 

 5گروه اول داراي . )گروه تغذيه آزاد( در اختيار داشتند
كه ) مترمربع 25/1×5/2(جايگاه بستر  5تكرار بود كه در 

توزيع  بود، قطعه مرغ و يك قطعه خروس 6هر يك شامل 
عه مرغ و يك قط 5تكرار و  4گروه دوم شامل . شده بودند

دانخوري مرغ و خروس . قطعه خروس در هر تكرار بود
از ريل دانخوري مجهز به  مرغهابه طور جداگانه بود و 
كه خروسها از  كردند، در حالي شبكه سيمي استفاده مي

آب به طور آزاد در . كردند دانخوري آويز استفاده مي
هر جايگاه با يك النه . قرار داشت ها هدسترس پرند

 5/14گذاري تجهيز شده بود و برنامه نوري شامل  تخم
از يك  مرغها. ساعت تاريكي بود 5/9ساعت روشنايي و 

 2800متداول بر پايه ذرت و كنجاله سويا كه جيره غذايي 
درصد پروتئين  5/14و كيلوكالري انرژي قابل متابوليسم 

مرغ  توليد تخم). 1جدول (كردند  نمود، استفاده مي تأمين مي
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شد و تعداد  ايگاه، روزانه در ساعت مشخصي ثبت ميهر ج
ي دو زرده، پوسته نازك و يا بد شكل يادداشت مرغها تخم
. شد خوراك مصرفي به طور هفتگي محاسبه مي. شدند مي

به طور انفرادي هر دو هفته يك بار قبل از  مرغها
ي قابل مرغها تخم. شدند دهي صبح توزين مي خوراك
پنجم و دوازدهم آزمايش به  هاي كشي در هفته جوجه
آوري،  كشي منتقل شدند و صفات درصد جوجه جوجه

هاي از تخم  درصد باروري، تلفات جنيني و وزن جوجه
هاي دوم و دوازدهم  در هفته. گيري شد اندازه ،شده خارج

آزمايش به ترتيب يك و دو قطعه مرغ از هر جايگاه كشتار 
ي و چربي گذار شد و وزن كبد، تخمدان، مجراي تخم

شناسي تخمدان توسط  محوطه بطني و همچنين ريخت
مورد بررسي قرار ) 1983(روش گيلبرت و همكاران 

قطر فوليكولهاي تخمدان توسط ريزسنج  .)7( گرفت
جهت كمي نمودن مشاهدات كبد . گيري شد ديجيتال اندازه

استفاده  5تا  1دهي با مقياس  از روش رتبه مرغهاچرب در 
گر وضعيت مطلوب و  نمايان 1ه عدد به طوري ك. شد

كبدهاي چرب و زرد  5اي رنگ بود و عدد  كبدهاي قهوه
به منظور بررسي بافت كبد، در . كرد رنگ را مشخص مي
ها در  نمونه. شد ريبردا نمونهكبد از كشتار پايان دوره 

 و درصد تثبيت شدند، در پارافين قرار گرفتند 10فرمالين 
آميزي توسط  رنگسپس  .شدندبرش زده تهيه الم براي 

و المها با ميكروسكوپ  ائوزين انجام شد - هماتوكسيلين 
مرغ نيز به طور دقيق  وزن زرده تخم. نوري مشاهده شدند

مرغ تعيين  گيري شد و درصد آن نسبت به وزن تخم اندازه
با استفاده از  AOAC )1984( چربي كبد توسط روش .شد

كلسترول كبد به . )2( گيري شد دستگاه سوكسله اندازه
و همكاران  De Hoffوسيله كيت آنزيمي و به روش 

هاي به دست آمده توسط  داده. )4( گيري شد اندازه) 1978(
مورد مقايسه  t-testو به روش ) SAS )15افزار آماري  نرم

بررسي  05/0هاي بين تيمارها در سطح قرار گرفتند و تفاوت
  . شد

  آزمايشي  مواد مغذي جيره تركيبات مواد خوراكي و -1جدول 

 مواد خوراكي درصد

 دانه ذرت 32/69

 كنجاله سويا 87/13

 ذرتگلوتن 40/4

 كربنات كلسيم 86/6

 دي كلسيم فسفات 48/1

 ماسه 3

 1پيش مخلوط ويتاميني 25/0

 2معدني پيش مخلوط 25/0

 بيكربنات سديم 24/0

 نمك 21/0

ليزين هيدروكلريد-ال 09/0  

متيونين-لدي ا 05/0  

 مواد مغذي محاسبه شده جيره 

 )كيلوگرم/كيلوكالري(انرژي قابل متابوليسم  2800

 (%)پروتئين خام  5/14

 (%)كلسيم 3

(%)فسفر قابل جذب  35/0  

 (%)سديم 16/0

 (%)ليزين 65/0

 (%)متيونين 32/0

  (%)سيستين +متيونين 58/0
 (%)ترئونين 52/0

، Aالمللي ويتامين  واحد بين 11000ني مقادير پيش مخلوط ويتامي 1
، Eالمللي ويتامين  واحد بين 3D ،100المللي ويتامين  واحد بين 3500

گرم  ميلي 12B ،12گرم ويتامين  ميلي K ،03/0گرم ويتامين  ميلي 5
 2گرم اسيد پنتوتنيك،  ميلي 15گرم نياسين،  ميلي 55ريبوفالوين، 

 3/0گرم تيامين،  ميلي 3گرم پيريدوكسين،  ميلي 6گرم اسيد فوليك،  ميلي
  . دنك گرم بيوتين در هر كيلوگرم جيره تأمين مي ميلي

 50گرم يد،  ميلي 2/1گرم مس،  ميلي 10پيش مخلوط معدني مقادير  2
 3/0گرم روي و  ميلي 100گرم منگنز،  ميلي 120گرم آهن،  ميلي
  .دنك گرم سلنيوم در هر كيلوگرم جيره تأمين مي ميلي

  نتايج
يي كه به طور محدود تغذيه شدند افزايش وزن مرغها

تدريجي را طي دوره آزمايش نشان دادند و متوسط افزايش 
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در حالي كه . گرم در هفته بود 40وزن اين گروه حدود 
ي با تغذيه آزاد، طي دو هفته اول آزمايش به سرعت مرغها

 و افزايش وزن آنها تا هفته) گرم 330(وزن اضافه كردند 
و پس ) گرم در هفته 100حدود (هشتم آزمايش زياد بود 

از آن افزايش وزن تدريجي همانند گروه محدوديت غذايي 

ي گروه مرغهاهفته آزمايش  12در پايان . را نشان دادند
گرم وزن بيشتري نسبت به گروه  630تغذيه آزاد 

گرم،  4334در مقابل  4965(محدوديت غذايي داشتند 
 ). 1نمودار 

 
 )هفتگي 54تا  42(اثرات نحوه خوراكدهي مرغهاي مادر بر وزن بدن مرغهاي مادر گوشتي طي دوره آزمايش  -1مودار ن

 

 
  )هفتگي 54تا  42(مرغ طي دوره آزمايش  اثرات نحوه خوراكدهي مرغهاي مادر بر درصد توليد تخم -2نمودار 

مرغ  مرغهاي با محدوديت غذايي روند افت توليد تخم
هفته آزمايش، درصد  12نشان دادند و در پايان  كندي را

در حالي كه مرغهايي . درصد بود 59مرغ در آنها  توليد تخم
شدند، افت شديدي را در دو هفته  كه به طور آزاد تغذيه مي

اول آزمايش نشان دادند و سپس روند افت توليد به كندي 
 هفته آزمايش به طور 12ادامه يافت، به طوري كه در پايان 

وزن ). 2نمودار (مرغ داشتند  درصد توليد تخم 40متوسط 
مرغ توليدي توسط مرغهاي مادري كه به طور آزاد  تخم

هفته ابتداي آزمايش روند صعودي  5شدند طي  تغذيه مي
سريعي را نشان داد و سپس اين روند به كندي ادامه يافت 
و روند افزايش وزن تخم مرغ در مرغهاي با تغذيه محدود 

  . به كندي صورت گرفتنيز 
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 مرغ طي دوره آزمايش اثرات نحوه خوراكدهي مرغهاي مادر بر وزن تخم -3نمودار 

 
 اثرات نحوه خوراكدهي مرغهاي مادر بر خوراك مصرف طي دوره آزمايش -4نمودار 

 

 
 مرغ طي دوره آزمايش اثرات نحوه خوراكدهي مرغهاي مادر بر وزن توده تخم -5نمودار 
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 اثرات نحوه خوراكدهي مرغهاي مادر بر ضريب تبديل خوراك مصرفي طي دوره آزمايش -6ر نمودا

  
 دهي مرغهاي مادر بر باروري، جوجه درآوري، تلفات جنيني و وزن جوجه اثرات نحوه خوراك -2جدول 

  هفته دوازدهم  هفته پنجم 
  تغذيه آزاد  تغذيه محدود  تغذيه آزاد تغذيه محدود 

  a91/5±88/84 b82/2±29/63  25/5±09/78  13/5±21/63  (%)باروري 
  a09/5±64/80 b06/5±92/59  59/2±44/67  08/7±29/61  (%)جوجه درآوري 

مرغ بارور  جوجه درآوري تخم
(%)  

02/2±25/95  44/3±83/90    90/3±29/87  04/4±01/93  

  11/6±06/3  41/6±10/3    88/4±44/2  25/4±90/1  (%)تلفات جنيني 
  03/49±98/0  86/47±67/0  92/48±18/2 14/47±97/0  )گرم(وزن جوجه 

a,b اشتباه معيار ميانگين ±اعداد جدول شامل ميانگين)SEM (داري با يكديگر دارند  ميانگينهاي با حروف متفاوت اختالف معني. باشند مي)05/0≤P .(  

  هاي ريخت شناسي تخمدان اثرات نحوه خوراكدهي مرغهاي مادر بر فراسنجه -3جدول 
  هفته دوازدهم  هفته دوم 
  تغذيه آزاد  تغذيه محدود  تغذيه آزاد تغذيه محدود 

  25/5±59/0  00/5±27/0  25/6±63/0 80/6±37/0  فوليكول زرد بزرگ
  00/17±21/2  50/14±75/0    50/14±47/2  00/13±64/1  فوليكول زرد كوچك

  75/19±58/3  00/17±52/1  50/15±90/2 40/13±18/2  فوليكول سفيد
  b2/0±22/0  a63/0±75/1    29/0±40/0  31/0±62/0  وليكول آترتيكف

  12/2±37/0  80/2±43/0  50/3±29/0 00/4±04/1  فوليكول پس از تخمكريزي
  b20/0±20/0  a20/0±00/1    -  -  فوليكول درجه سه

  F1 )mm(  - -  18/1±27/29  74/0±77/29قطر فوليكول 
  F2 )mm(  -  -    25/1±05/26  09/1±46/26 قطر فوليكول 

  b56/0±48/20 a60/0±36/23  49/0±08/22  16/1±11/23  )گرم(وزن زرده 
  b63/0±92/29  a85/0±95/32    41/0±92/31  17/1±71/32  درصد وزن زرده

a,b اشتباه معيار ميانگين ±اعداد جدول شامل ميانگين)SEM (داري با يكديگر دارند  ميانگينهاي با حروف متفاوت اختالف معني. باشند مي)05/0≤P .(  
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  گذاري و چربي محوطه بطني هاي كبد، تخمدان، مجراي تخم اثرات نحوه خوراك دهي مرغهاي مادر بر وزن اندام -4جدول 
  هفته دوازدهم  هفته دوم 
  تغذيه آزاد  تغذيه محدود  تغذيه آزاد تغذيه محدود 

  b7/40±3755 a6/171±4345  b8/45±4312  a9/54±5072  )گرم(وزن بدن
  b74/5±06/88 a39/4±5/112  b10/6±8/91  a03/10±2/125  )گرم(بدوزن ك

  46/2±18/0  12/2±13/0  60/2±11/0 35/2±17/0  (%)وزن نسبي كبد 
  3/68±90/11  4/66±59/6  95/69±79/5 67/69±05/3  )گرم(وزن تخمدان 

  34/1±24/0  54/1±15/0  60/1±76/0 86/1±86/0  (%)وزن نسبي تخمدان 
  a41/4±9/63  b94/2±65/55  23/65±72/2 60/58±88/2 )گرم(وزن مجراي تخمگذاري 

وزن نسبي مجراي تخمگذاري 
(%)  

07/0±56/1 04/0±50/1  11/0±49/1  48/0±09/1  

  b29/19±2/79 a23/13±1/154  b72/12±3/168  a56/19±4/262 )گرم(وزن چربي محوطه بطني 
  b28/0±90/3  a34/0±17/5    58/3±38/0  12/2±53/0  (%)وزن نسبي چربي بطني 

  3/4±43/0  0/3±44/0  50/4±50/0 00/3±83/0  اسكور كبد چرب
  b39/3±91/38  a91/3±43/59    -  -  (%)چربي كبد 

  b25/0±87/2  a35/0±70/3  - -  (%)كلسترول كبد 
a,b اشتباه معيار ميانگين ±اعداد جدول شامل ميانگين)SEM (داري با يكديگر دارند  متفاوت اختالف معني ميانگينهاي با حروف. باشند مي)05/0≤P .( 

مرغ در گروه تغذيه آزاد و  در پايان آزمايش وزن تخم
نمودار (گرم بود  2/70و  7/72محدوديت غذايي به ترتيب 

ي گروه تغذيه آزاد، روزانه مرغهاش يدر ابتداي آزما). 3
درصد بيشتر از  28(گرم خوراك مصرف نمودند  205

، اما اين مقدار به تدريج كاهش )دوديت غذاييگروه مح
درصد بيشتر از گروه  21(گرم در روز  187يافت و به 

مرغ  وزن توده تخم). 4نمودار (رسيد ) محدوديت غذايي
و ) 5نمودار (نيز روند نزولي را طي دوره آزمايش نشان داد 

ي گروه تغذيه آزاد و محدوديت غذايي به ترتيب مرغها
ضريب . مرغ در روز توليد نمودند م تخمگر 2/41و  4/31

داري در  تبديل خوراك در گروه تغذيه آزاد به طور معني
باالتر از گروه با تغذيه محدود  ،كل دوره آزمايش

  . )6، نمودار P≥01/0(بود

درصد نشان داده شده است،  2همان طور كه در جدول 
داري را  ي با تغذيه آزاد كاهش معنيمرغهاباروري در 

). P≥05/0( داشتبه گروه محدوديت غذايي  نسبت
درآوري در گروه تغذيه آزاد كمتر از  همچنين درصد جوجه

اما تفاوت ). P≥05/0(گروه محدوديت غذايي بود 

، ي بارورمرغها درآوري از تخم داري در درصد جوجه معني
  . بين دو گروه مشاهده نشد تلفات جنيني و وزن جوجه

، زرد كوچك و سفيد تفاوت تعداد فوليكولهاي زرد بزرگ
 داري را بين دو گروه تغذيه آزاد و محدود نداشت معني

ي مرغهارفته در  ، اما تعداد فوليكولهاي تحليل)3جدول (
گيري هفته دوم بيشتر بود  گروه تغذيه آزاد در نمونه

)05/0≤P .( ي گروه تغذيه آزاد تعداد مرغهاهمچنين
پايان آزمايش  گيري بيشتري فوليكول نوع سه در نمونه

داري  ت معنيوتفا. نسبت به گروه محدوديت غذايي داشتند
بين دو گروه در پايان آزمايش  2Fو  1Fدر قطر فوليكولهاي 

مرغ و درصد آن نسبت به  وزن زرده تخم. مشاهده نشد
مرغ در گروه با تغذيه آزاد نسبت به گروه  وزن تخم

 داري يبه طور معنمحدوديت غذايي در هفته دوم آزمايش 
  ).P≥05/0( بيشتر بود

وزن كبد در گروه تغذيه آزاد نسبت به گروه تغذيه محدود 
تفاوت ). 4، جدول P≥05/0(داري بيشتر بود  به طور معني

داري در وزن تخمدان بين دو گروه مشاهده نشد اما  معني
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گذاري در هفته دوازدهم به طور  وزن مجراي تخم
ر از گروه محدوديت داري در گروه تغذيه آزاد كمت معني

  ).P≥05/0(غذايي بود 

            
  ب                                                                    الف

روه مقطع كبد مرغ گ: مقطع كبد مرغ گروه تغذيه محدود، ب: الف. برابر 40بافت كبد رنگاميزي شده با هماتوكسيلين و ائوزين با بزرگنمايي  -1تصوير 
 .تغذيه آزاد

وزن چربي محوطه بطني در گروه تغذيه آزاد نسبت به 
گروه تغذيه محدود در هفته دوم و دوازدهم آزمايش به 

درصد چربي و  ).P≥05/0(داري بيشتر بود  طور معني
ي تغذيه مرغهاداري در  درصد كلسترول كبد به طور معني

د شده به طور آزاد باالتر از گروه محدوديت غذايي بو
)05/0≤P .( ي گروه تغذيه مرغهااسكور كبد چرب نيز در

دار  آزاد باالتر بود هرچند اين اختالف به لحاظ آماري معني
شود، در  مالحظه مي 1طور كه در تصوير  همان. نبود

يي كه به طور آزاد مرغهاكبد،   بررسي ميكروسكوپي بافت
تغذيه شده بودند واكوئلهاي بزرگي از چربي را در بافت 

كه بافت كبد گروه با تغذيه محدود  كبد داشتند در حالي
  . فاقد چنين واكوئلهايي بود

  بحث
ي مادر به خوراك پس از دوره اوج مرغهادسترسي آزاد 

گذاري سبب افزايش وزن بدن در مقايسه با گروه با  تخم
تغذيه محدود شد و اين افزايش وزن با افزايش ذخيره 

در حالي كه درصد توليد . چربي در محوطه بطني همراه بود
شدند،  يي كه به طور آزاد تغذيه ميمرغهامرغ در  تخم

افزايش . مرغ در آنها بيشتر بود كاهش يافت و وزن تخم
ي مادر كه به علت مصرف زياد خوراك مرغهارويه وزن  بي

هاي  گذاري اتفاق افتاد سبب توليد زرده در دوره تخم
همچنين وزن  .ر شدي بزرگتمرغها بزرگتر و در نتيجه تخم

يي مرغهاي با تغذيه آزاد نسبت به مرغهاكبد در و چربي 
از آنجايي كه  .شدند، بيشتر بود كه به طور محدود تغذيه مي

گليسيريد  گرم تري 4مرغ به طور متوسط حاوي  زرده تخم
اين . مرغ ضرورت دارد است، تأمين چربي براي توليد تخم

دي يا به طور چربي ممكن است از طريق ليپوژنز كب
جيره غذايي طيور، به . مستقيم از جيره غذايي تأمين شود

ي مادر، معموالً حاوي مقادير اندكي چربي مرغهاخصوص 
است لذا سنتز كبدي چربيها جهت انتقال به تخمدان و 
توليد فوليكولهاي زرده يا ذخيره شدن در بافت چربي حائز 

مرغ  يد تخميكي از داليل كاهش درصد تول. باشد اهميت مي
رفته تخمدان  توان به افزايش تعداد فوليكولهاي تحليل را مي

گزارش كردند كه ) 2006(چن و همكاران . مربوط دانست
مرغ افت  ي مادر، توليد تخممرغهاروز پس از تغذيه آزاد  3

نتايج . درصد رسيد 36روز به  10كرد و پس از گذشت 
در خصوص هاي آزمايشات قبلي را  آزمايش حاضر، يافته

ي مادر در حالت تغذيه آزاد تأييد مرغهاافت عملكرد 
تبديل انرژي مازاد به ذخاير چربي در ). 11و  9(كند  مي

. دهد ي مادر ضريب تبديل خوراك را افزايش ميمرغها
كيلوكالري  574ي گروه تغذيه آزاد در ابتدا، روزانه مرغها
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مقدار  انرژي قابل متابوليسم مصرف نمودند و به تدريج اين
 523را كاهش دادند تا در هفته دوازدهم آزمايش به 

ي با تغذيه محدود ابتدا مرغهاكه  در حالي. كيلوكالري رسيد
كيلوكالري در روز انرژي دريافت  431و در انتها  448

گزارش نمودند كه ) 2011(زاغري و همكاران . نمودند
ري گذا افزايش انرژي قابل متابوليسم دريافتي در دوره تخم

موجب افزايش خطي تعداد جوجه توليدي به ازاي هر مرغ 
دهد كه اين رابطه  آزمايش حاضر نشان مي. )17( شود مي

خطي به صورت مقطعي است و در صورتي كه انرژي 
دريافتي بيشتر از نياز مرغ باشد موجب افت توليد و كاهش 

 . شود تعداد جوجه توليدي مي

روه تغذيه آزاد ي گمرغهادرآوري در  باروري و جوجه
له ئاين مس. نسبت به گروه محدوديت غذايي كمتر بود

و  Wilson )1987(، Katanbafو  Inghamمشاهدات 
را تأييد ) 1992(و همكاران  Yuو ) 1989(همكاران 

 اين محققان گزارش كردند كه باروري و جوجه. نمايد مي
شدند نسبت به  زاد تغذيه ميآيي كه به طور مرغهاآوري در 

، 10( شدند، كمتر بود هايي كه به طور محدود تغذيه ميآن
) 1991(و همكاران  Robinsonكه  در حالي. )16و  11

تفاوتي را در باروري و تلفات جنيني در بين گروه با تغذيه 
رسد چاقي  به نظر مي. )14( محدود يا آزاد مشاهده نكردند

ي مادر علت افت باروري در آنها مرغهاو افزايش وزن 
زيرا دفعات انجام جفتگيري موفق توسط خروس با  ،دباش

و  Goerzen .يابد يي كه جثه بزرگي دارند، كاهش ميمرغها

ي چاق مرغهاگزارش كردند كه باروري در ) 8(همكاران 
كه به طور آزاد تغذيه شده بودند در حالتي كه تلقيح 

شد كمتر از گروه محدوديت  مصنوعي در قفس انجام مي
تر  محققان اين موضوع را به مدت كوتاه اين. غذايي بود

آوري  علت كاهش جوجه. نسبت دادند مرغهاباروري در 
در گروه تغذيه آزاد به افت باروري و در آزمايش حاضر، 

مربوط است زيرا درصد  مرغها نطفه بودن تخم بي
ي بارور در هر دو گروه مرغها آوري از تخم جوجه
ي مرغهاد شده از هاي تولي جوجه. دهي يكسان بود خوراك

هاي گروه  گروه تغذيه آزاد وزن بيشتري نسبت به جوجه
له به افزايش وزن زرده ئاين مس. محدوديت خوراكي داشتند

ي گروه تغذيه آزاد مربوط مرغها مرغ و اندازه تخم تخم
  . است

  گيري نتيجه

يي كه به طور آزاد به خوراك مرغهارسد  به نظر مي
راك را تا رسيدن به دسترسي دارند، مصرف زياد خو

ي مادر مرغها. دهند پتانسيل ژنتيكي وزن بدن ادامه مي
درصد  28گوشتي در ابتداي دسترسي آزاد به خوراك، 

بيشتر از گروه تغذيه محدود، خوراك مصرف نمودند اما 
درصد كاهش  21هفته اين مقدار به  12پس از گذشت 

ا در هر چند بخش عمده اضافه وزن و تغييرات بافته. يافت
هفتگي  8هفته اول روي داد اما سرعت اين تغييرات تا  2

 .  زياد بود
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Abstract 

The effects of feeding strategy of broiler breeder hens on reproductive performance and 
ovarian morphology from 42 to 54 week of age were studied with using 50 Ross 308 
broiler breeder hens. Hens were randomly divided to 2 groups of restricted (160 g/d) 
and ad libitum (208 g/d) feeding. Ad libitum fed hens had 630 g heavier body weight 
than restricted hens. Egg production rate decreased 23.3% during the first 2 weeks of 
experiment in ad libitum fed hens compared to restricted hens. Egg weight was 
increased quickly during first 5 week of experiment in ad libitum fed hens and then 
continued slowly. Percentage of fertility and hatchability significantly decreased in ad 
libitum fed hens compared to restricted hens (P≤0.05). Ad libitum fed hens had more 
atretic and third follicles (P≤0.05). However, there were no significant difference in 
ovary weight between the two feeding group, oviduct weight was lower in ad libitum 
fed hens (P≤0.05). Abdominal fat pad weight, liver weight, percentage of liver lipids 
and cholesterol was higher in ad libitum fed hens compared to restricted hens (P≤0.05). 
Microscopic examination of liver tissue revealed huge vacuoles of fat which was not 
detected in restricted hens. Results indicate that ad libitum feeding of broiler breeder 
hens by increasing of fat deposit in abdomen and liver, reduce reproductive 
performance.  

Key words: Broiler breeder hens, Feeding strategy, Ovarian morphology, Reproductive 
performance 


