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Introduction: Early post-hatch feed and water deprivation, as happens practically, may 

negatively influence the growth performance and health of broiler chickens due to severe 

dehydration, suppressed mitotic activity of satellite cells, poorer gut health, and development 

as well as retarded yolk sac (YS) absorption. Decelerated YS absorption may be associated 

with a higher incidence of YS infection and lower transfer of maternal antibodies from the YS 

to the chick body. Royal Chick is a nutritious gel providing adequate quantities of water and 

essential nutrients for newly-hatched chicks. The product also contains probiotic organisms, 

prebiotic, yeast nucleotides, and natural anti-stress substances. Royal Chick is an innovative 

nutrient-enriched powder product that forms a jelly mass when mixed with water. As claimed 

by the manufacturer, the product prevents initial weight loss, alleviates oxidative stress, 

improves skeletal muscle growth, and stimulates the development of the digestive and 

immune systems of the newly hatched chicks. This study aimed to evaluate the effect of early 

feeding with Royal Chick on productive performance, carcass traits, immune system function, 

and jejunum morphometry of broiler chickens.  

Material and methods: A total of 420 d-old straight-run Ross 308 broiler chicks were used in a 

completely randomized design with 5 treatment groups and 6 replicates per each. A group of 

chicks were deprived of both feed and water for the first 24 h post-hatch and served as control 

(CON). In the second group, each bird was treated with HRCH gel in two separate 2 g 

dosages from which the first was given in the chick box and the second was administered 

immediately after placement in combination with the first meal of the starter diet (T1). In the 

third group, each bird was treated with a mixture of 2 g HRCH and 2 g starter feed in the 

chick box (T2). In the fourth group, each bird was treated with a single 2 g dose of HRCH in 

the chick box (T3). In the fifth group, each bird received a mixture of 2 g HRCH gel and 2 g 

starter feed immediately after placement (T4). All chicks were held in chick box up to 24 h 

post-hatch and then were transferred to the associated floor pens and reared for 42 days on 

standard starter (2 to 10 d of age), grower (11 to 24 d of age), and finisher (25 to 35 d of age) 

diets. On days 10, 24, and 35 birds of each pen were weighed together. Offered feed and 

refused feed were also weighed and mortality records were kept for each phase. Then weight 

gain (WG), feed intake (FI), and mortality-corrected feed conversion ratio (FCR) were 

calculated. On days 2 and 25, blood samples were taken from 2 birds per replicate to evaluate 

maternal immunity and humoral immune responses to vaccination against Newcastle disease 

virus (NDV), infectious bronchitis virus (IBV), and avian influenza virus (AI). The birds from 

which blood samples were taken on day 2 were killed at the same time to measure residual 

yolk sac weight. At the end of the experiment, 2 female birds per pen were weighed and 

decapitated to investigate carcass traits and to sample the mid jejunum for morphometric 

analysis. 

Result and discussion: Birds in T1 and T2 groups tended to have lighter residual yolk sac than 

their control counterparts (P=0.076). During the starter phase, T2, T3, and T4 groups had 

significantly (P<0.05) higher WG and FI compared to those in the control group with no 

improvement in FCR. During the grower phase, the T4 group consumed more feed than the 



 

 

control one (P<0.05). No treatment effect was detected on performance traits at the finisher 

phase and throughout the experimental period (P>0.05). Birds in T2 and T3 groups produced 

the most pronounced antibody responses against IBV. The highest carcass yield was obtained 

in birds treated with a combination of HRCH and starter feed in the chick box (T2). The same 

birds also tended to have the highest breast yield (P=0.077). 

Conclusion: Administration of hydrated Royal Chick gel in chick box (with or without a 

starter diet) or immediately after placement (in combination with a starter diet) can bring 

beneficial effects on the health and productivity of broiler chickens. Further investigations are 

necessary to identify possible interactions of different EF regimens involving HNG with 

breeder age, deprivation duration, and pre-placement environmental conditions on subsequent 

performance and health status in broiler chickens.      
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  دهیچک
 ،یمنیدر سالن پرورش بر عملکرد، ا ای ( درکارتن حملHRCH) کیچالیو آبدار رو یژل مغذ افتیاثر در منظوربه 
مخلوط دو جنس در قالب  843 هیسو کروزهی جوجه قطعه 024 زا یگوشت یهاجوجه الشه صفات و روده یشناسختیر

از آب و خوراک محروم  خیساعت نخست پساتفر 20 شاهد گروه. شد ستفادها تکرار 6و  ماریت 5با  یطرح کامال تصادف
نوبت اول در کارتن حمل و نوبت دوم پس از ) HRCHژل  (g) گرم 2هر پرنده در دو نوبت با  (T1) ماند. گروه دوم

 در نیخوراک آغاز g2و  g2 HRCHاز  یبیهر پرنده ترک (T2) گروه سوم ،(خوراکبا  بیاستقرار در سالن در ترک
در  .شدند هیتغذ T1با نوبت دوم  مشابه (T4) گروه پنجم ودر کارتن  g2 HRCH باهر پرنده  (T3) گروه چهارم ،کارتن

 وزننشان داد  جینتاشدند.  کشتهاز ژژنوم  یصفات الشه و نمونه بافت یابیارز جهت پرنده ماده از هر پن 2 شیآزما انیپا
 مصرفو  (WG) بدن وزن شیافزا ن،یفاز آغاز یط. افتی کاهش شاهدبا  سهیدر مقا T2و  T1پرندگان  در  زردهسهیک

دوره  یحاصل نشد. ط FCRدر  یبهبود اما بود شتریب یداریشاهد، به طور معن اسیدر ق T4و  T2 ،T3  (FI) خوراک
بروز  تیبرونش هیهمورال را بر عل یهاپاسخ نیترملموس T3و  T2 .داشت یشتریب FIبا شاهد  سهیدر مقا T4رشد، 

 ایدر کارتن حمل  HRCH .مشاهده شد T2در  نهیس چهیبازده ماه یباال زانیبه م شیو گرا بازده الشه نیشتریدادند. ب
 داشته باشد. یگوشت یهارا بر سالمت و عملکرد جوجه یدیاثرات مف تواندیم یزیربالفاصله پس از جوجه

 کارکرد سیستم ایمنی عملکرد، صفات کشتار، ه،یاول هیتغذ: یدیواژگان کل

 مقدمه
 شمارش، ت،یجنس نییتع مانند یتیریمد جیرا یهاروش لیدلبه شده خیتازه تفر یهابه آب و خوراک در جوجه یدسترس

مدت  یطوالن ی(. نگهدار21 و 6) ردیگیم صورت ریتأخساعت  22تا  20 با معموال ،هاآن نقل و حمل و ونیناسیواکس
 کاهش و ونیدراتاسیده لیدلبه خوراک و آب افتیدر در ریتاخ با همراه( ساعت 86-22) شده خیتازه تفر یهاجوجه

و  یگوشت یهادر جوجه یمنیو پاسخ ا یروده، سرعت جذب مواد مغذ یشناسختیر رشد، عملکرد بر یمنف ریتاث ،یانرژ
 یهااندام رشد تواندیم احتماال ،یگرسنگ جهینت در شده جادیا یکیمتابول راتیی(. تغ26 و 25، 21، 2)گذار دارد تخم
(، 26 و 21، 11) شود یمنیا پاسخ در اختالل موجب و دهد شیافزا را هایماریب به پرنده تیحساس و کاهش را یدیلنفوئ

 دارد یمغذ مواد افتیدر در ینییپا راندمان شده خیجوجه تازه تفر .دهدیم شیافزا را پرنده دیتول یهانهیهز تیکه در نها
 عملکرد بهبود به منجر هیاول رهیج در گلوکز هیبرپا مواد ای ساکارز گلوکز، مانند هضم قابل یانرژ منابع از استفاده و
 .است یضرور هیاول مراحل در یمانزنده یبرا زردهسهیاز ک یمادر یهاپادتنو  یضرور ی(. جذب مواد مغذ6) شودیم
زرده  ماندهیباق (.22دارد ) یکم دراتیکه مقدار کربوه یاست در حال یو چرب نیپروتئ یباال ریمقاد یدارا زردهسهیک

 جذب سرعت که دهندیم نشان ریاخ یهاافتهی. (12) ردیگیم قراراستفاده  مورد خیپس از تفر چهارم تا روز معموال
 03که تا  ییهابا جوجه هسیمقا در دارند، یدسترس خوراک به خیتفر از پس بالفاصله که ییهاجوجه در زرده یایبقا

ساقه زرده را از  سهیک اتیکه محتو یحرکات ضددود رسدیاست؛ به نظر م شتریب مانند،یگرسنه م خیساعت پس از تفر



 

 

 که رسدیبه نظر م(. 22) شوندیم کیتحر روده، در خوراک حضور صورت در دهند،یم سوق دوازدههزرده به سمت 
 شیافزا با( گرسنه یهاجوجه با سهیمقا)در  هیتغذ تحت یهاجوجه در روده داخل به زرده سهیک اتیمحتو انتقال شیافزا
 دارد مثبت یهمبستگ گوارش دستگاه تحرک و تیفعال زانیم با زرده جذب نرخ و است ارتباط در روده حرکات و تیفعال

از  شتریزودهنگام  ب هیتغذ تحت یهازرده در جوجه ماندهینرخ استفاده از باق ر،یبراساس مطالعات اخ(. 28 و 24)
مدت از آب و  یطوالن تیمحروم ن،یبنابرا (.22 و 18) است( خیساعت پس از تفر 03 تامحروم از خوراک ) یهاجوجه

 نامطلوب اثرات بعالوه. دهد قرار ریتأث تحت را زرده سهیممکن است سرعت جذب ک خیپساتفر هیدوره اول یخوراک ط
 شده گزارش مختلف پژوهشگران توسط کررات به پرنده عملکرد و سالمت بر خوراک و آب به زودهنگام یدسترس عدم
 و بوده مواجه مشکل با روزهکی جوجه هیته یبرا دهندگان پرورش هااستان از یبرخ در ما کشور در ژهیو به. است
 20 از شیب هاجوجه گاها که یطور به کنند هیته دوردست مناطق از را خود ازین مورد روزه کی یهاجوجه رندیناگز

 و یمغذ ژل کی از استفاده بیترت نیبد. کنندیم یسپر زاتنش طیشرا تحت و جوجه حمل یهانیماش در را ساعت
 .باشد داشته همراه به دهنده پرورش فرد و پرنده یبرا را یمثبت اثرات است ممکن جوجه حمل کارتن در آبدار

 هاروش و مواد
گرم در غالب طرح کامالً  08±2 یوزن نیانگیبا م 843راس  هیسو یقطعه جوجه گوشت 024تعداد  شیآزما نیا در

 .ندقرار گرفت استفاده مورد تکرار هر یازا بهقطعه جوجه )با نسبت برابر خروس و مرغ(  10تکرار و  6 مار،یت 5با  یتصادف
ساعت  28صورت به یداشتند. برنامه نورده یصورت آزاد دسترسها به آب و خوراک بهدر طول دوره پرورش، جوجه

 از آن،  پس و هبود گرادیسانت درجه 82-80 پرورش اول هفته در سالن یدما. شد اعمال یکیتار ساعت کیو  ییروشنا
ژل در مطالعه حاضر، از  .برسد گرادیدرجه سانت 24-22سالن کاسته شد تا به  یدرجه از دما کیهر دو روز گذشت  با

 ک،یوتیبیپر ک،یوتیپروب یمورد استفاده حاو محصولسبز استفاده شد.  وریساخت شرکت تهران ط کیچالیرو یمغذ
 میآنز یو مولت هادانیاکسیآنت ها،تیالکترول ،یمواد معدن ها،نیتامیو ،یضرور نهیآمیدهایاس ن،یپروتئ ،یمنابع انرژ

مخلوط  یدنیآب آشام تریل 14با  یستیاز محصول با یگرم 884مطابق دستورالعمل شرکت سازنده هر بسته  .بود تازداریف
 یازا به( 1HRCH) کیچالیآبدار رو یگرم ژل مغذ 2) یقطعه جوجه گوشت 5444 یاز ژل آبدار برا زانیم نیشود که ا

از آب  خیساعت نخست پساتفر 20 یها طاز جوجه یگروه ،یشیآزما یمارهایمنظور اعمال تبه .باشدیم یکاف (قطعه هر
گرم ژل  2و خوراک محروم مانده و به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. در گروه دوم هر پرنده در دو نوبت با 

HRCH با  بیقرار گرفت که نوبت اول در کارتن حمل و نوبت دوم بالفاصله پس از استقرار در سالن در ترک ماریمورد ت
گرم  2و  HRCHگرم  2از  یبی(. در گروه سوم هر پرنده با ترکT1) گرفت قرار استفاده مورد یوعده خوراک نیاول

در  HRCHگرم  2نوبت با  کی(. در گروه چهارم هر پرنده T2قرار گرفت ) ماریدر کارتن جوجه تحت ت نیخوراک آغاز
را  نیگرم خوراک آغاز 2و  HRCHگرم  2از  یبیترک(. در گروه پنجم هر پرنده T3قرار گرفت ) ماریکارتن حمل تحت ت

در کارتن حمل  خیساعت پس از تفر 20ها تا جوجه یتمام .(T4کرد ) افتیبالفاصله پس از استقرار در سالن پرورش در
(، یروزگ 11تا  2) نیاستاندارد آغاز یهارهیروز با ج 02مربوطه منتقل و به مدت  یهابه پن سپسشدند و  ینگهدار

مورد  صفات .(1)جدول  شدند هیتغذ 843راس  هیطبق توص (یروزگ 85تا  25) یانی( و پایروزگ 20تا  12) رشد
 الشه صفات و روده یشناسختیرهمورال،  یمنیا پاسخ، یمادر یهاپادتن اریع د،یشامل عملکرد تول یریگاندازه
 یابه صورت دوره ییغذا لیتبد بیوزن زنده و ضر ،یوزن روزانه، خوراک مصرف شی. افزابود یگوشت یهاجوجه
انتخاب،  یوزن نیانگیپرنده مشابه با م 2از هر تکرار  یروزگ 2در سن  زردهسهیوزن ک نییبه منظور تعشد.  یریگاندازه

 گرم 41/4 قتد با و لیجیتاد ازویتر از دهستفاا با زردهسهیمهره گردن کشته شدند. ک ییو به روش جابجا نیتوز

                                                           
1 Hydrated Royal Chick 



 

 

، به 25و  2 یدر روزها .یددگر بهـمحاس آن یوزن نسب ه،پرندوزن زنده  به حاصل وزن تقسیم با سپس و یگیراندازه
 وکاسلین یهایماریب روسیو هیبرعل ونیناسیهمورال به واکس یمنیو پاسخ ا یمادر یهاپادتن اریمنظور سنجش ع

(2NDVبرونش ،)یعفون تی (8IBV و )وریط یآنفوالنزا (0AIدو پرنده از هر تکرار انتخاب و خونگ ،)انجام شد.  یری
زرده  سهیک یایبقا نیتوز به منظور روز دوم مورد استفاده قرار گرفتند، در همان زمان در یریخونگ یکه برا یپرندگان

سرم، خون منعقد  یپولد شدند. جهت جداساز گریکدیهر دو نمونه خون از هر تکرار با  ،یروزگ 2کشته شدند. در سن 
درجه  -20 یدر دما وپیکروتیو سرم حاصل درون م دیگرد فوژیسانتر قهیدق 15و به مدت  8444( RPMشده در دور )

آنفوالنزا  و وکاسلین یهایماریب روسیو هیعل یمادر یهاپادتن اریع نییتعشد.  ینگهدار زیتا زمان انجام آنال گرادیسانت
 تی)ک زایروش اال از ،تیبرونش یماریب روسیو یبرا کهیحال در انجام شد (5) (Log2) ونیناسیروش هماگلوت با

IDVET شد استفاده( ساخت شرکت فرانسه . 

                                                           
2 Newcastle Disease Virus 
3 Infectious Bronchitis Virus 
4 Avian Influenza 



 

 

 گروه نیانگیم به آن وزن متوسط که تکرار هر از جوجه قطعه دو ن،ی( پس از توزیروزگ 85) شیدوره آزما انیپا در
)برش  روده یشناسختیو ر الشه صفات یریگاندازه یبرا شده، انتخاب پرندگان سپس. دیگرد انتخاب بود ترکینزد

 محوطه یچرب نه،یعرض و طول س نه،یها، سشدند. قطعات الشه شامل ران نیو توز کشتار (ژژنوم بافت یانیم قسمت

 یشیآزما یهارهیج یمواد مغذ زانیو م باتیترک  -1 جدول
Table 1-  Ingredients and chemical composition of experimental diets 

 (یروزگ 25 -85) یانیپا
Finisher (25-35d) 

 (یروزگ 20-12رشد )

Grower (12-24d) 

 (یروزگ 11-2) نیآغار

Starter (2-11d) 
 )درصد( یخوراک مواد

Ingredients (%) 

 ذرت 58.30 61.41 66.43
   Corn 

 (%00 خام، نی)پروتئ ایسو کنجاله 37.40 33.88 28.61

   Soybean meal (CP,44%) 

 ایسو روغن 0.80 1.65 2.17
   Soybean oil 

 میکلس کربنات 1.06 0.98 0.91
   Carbonate calcium 

 فسفاتمیکلسید 1.77 1.56 1.40
   Di calcium phosphate 

 طعام نمک 0.35 0.35 0.35
   Salt 

 1نهیتامیو و یمعدن مکمل 0.50 0.50 0.50
   1Mineral and Vitamin Premix 

 نیونیمت-ال ید 0.34 0.29 0.27
   DL-methionine 

 دیدروکلرایه نیزیل-ال 0.27 0.20 0.20
   L-lysine HCl 

 نیترئون-ال 0.11 0/08 0.06
   L-threonine 

 )درصد( شده محاسبه یمغذ مواد   

   Calculated composition (%) 

 (لوگرمیک بر یلوکالری)ک ساز و سوخت قابل یانرژ 2850 2945 3040
   Metabolizable Energy (Kcal/Kg) 

 خام نیپروتئ 21.86 20.45 18.54
   Crude protein 

 میکلس 0.91 0.83 0.75

   Calcium 
 دسترس لیقا فسفر 0.46 0.41 0.38

   Available phosphorus 
 میسد 0.15 0.15 0.15
   Sodium 

 نیونیمت 0.68 0.61 0.56

   Methionine 
 نیستئی+سنیونیمت 1.03 0.94 0.86

   Methionine+Cysteine 
 نیزیل 1.37 1.23 1.10

 
 گرم؛یلیم B12  ،41/4نیتامیو گرم؛یلیمK3 ،2/2 نیتامیو ؛یالمللنیواحد بE  ،11نیتامیو ؛یالمللنیواحد ب2544 فرول،یکوله کلس ؛یالمللنیواحد ب A  ،3344نیتامی: ورهیج لوگرمیهر ک یبه ازا ریقادم1
 گرمیلیم 54 د،یکلرا نیگرم؛ کولیلیم 3 ک،یپنتوتن دیگرم؛اسیلیم 5/2 ن،یرودوکسیپ گرم؛یلیم 15/4 ن،یوتیب گرم؛یلیم 5/4 ک،یفول دیگرم؛ اسیلیم 85 ن،یاسین گرم؛یلیم 0 ن؛یبوفالویر گرم؛یلیم5/1 ن،یامیت

 .گرمیلیم 25آهن،  گرم؛یلیم 6مس،  گرم؛یلیم2/4 د،ی گرم؛یلیم2/4 وم،یسلن گرم؛یلیم 25منگنز،  گرم؛یلیم 65روی،  گرم؛یلیم124 ن،یبتائ
1Supplied per kg of diet: vitamin A as acetate, 8800 IU; Cholecalciferol, 2500 IU; vitamin E (as dl-α tocopherol) 11 IU, vitaminK3, 2.2 

mg; Vitamin B12, 0.01 mg, thiamine, 1.5 mg; Riboflavin, 4 mg; Niacin 35mg, folic acid 0.5 mg; Biotin, 0.15 mg; pyridoxine 2.5 mg; 

pantothenate, 8mg; choline chloride, 50 mg; Betaine 190 mg; Zinc, 65 mg; Magnesium, 75 mg; selenium, 0.2 mg; iodide, 0.9 mg; Copper, 

6 mg; Iron, 75 mg. 



 

 

 تقسیم با سپس و یگیراندازه گرم 41/4 قتد با و لیجیتاد ازویتر از دهستفاا با وسیسیطحال و بورس فابر ،یبطن
 خلیق روش با ژژنوم بافت هاینمونه سازیآماده. یددگر بهـمحاسها آن ینسب وزن ه،پرند زنده وزن به حاصل یهاوزن

با  یاپروپر یناو ضخامت الم یپتپرز، عمق کر یمورد نظر شامل طول پرز، پهنا یها. فراسنجهشد انجام( 15) همکاران و
 یرپرزها از فرمول ز یسطح یهمحاسبه ناح یشد. برا یریاندازه گ یوترمتصل به کامپ ینور یکروسکوپماستفاده از 

 (:84استفاده شد )

1× )اع پرزفارت :      1 رابطه

2
×  پرز یسطح یه= ناح π2(×پهنای پرز

 یآمار زینالآ
تب ینیافزار ممختلف، وارد نرم یرهایمتغ یافزار اکسل و انجام محاسبات براخام، پس از ثبت در نرم یهاداده یهکل 
(Minitab 17شدند و داده )پرت با آزمون  یهاGrubbs یهاو نسبت r آزمون انجام از پس. حذف شدند یکسوند 

و SAS (2.1 )( با استفاده نرم افزار CRD) یدر قالب طرح کامالً تصادف یش،آزما یهاداده یانسوار یهامؤلفه ،نرمالیته
 ینهمچنانجام گرفت.  % 5تحت آزمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال  هایانگینم یسهبرآورد شدند. مقا GLM یهرو
 یشیآزما یمارهایاز ت یکشاهد با هر  هاییانگینم یسهجهت مقا Minitab 17افزار تست با استفاده از نرم T یساتمقا

به  یلمتما P-value>45/4<1/4با  هایتفاوتو  داریمعن >45/4P-valueبا  هایتفاوت یش،آزما یندر ا انجام گرفت.
 گزارش شد. دارییمعن

  .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد ریز یآمار مدل طبق و یتصادف کامال طرح قالب در شیآزما نیحاصل از ا یهاداده
 ijy از مشاهدات                                                                                 کی: هرij ε + i=µ+Tijy  

µ جامعه نیانگی: م 

iTمارهای: اثر ت 

ij  εیشیآزما ی: خطا  
 

 بحث و جینتا

 عملکرد
آمده  5و  0، 8، 2 جداول در بیترت به شیآزما دوره کل زین و یانیپا رشد، ن،یآغار یهادوره در عملکرد صفات جینتا

 ،T2 گروهدر  کیچ الی(. مصرف روP=426/4مشاهده شد ) T2و  T1 زرده در گروه سهیبه کاهش وزن ک لیتما است.
T3  وT4  است بوده همراه نیآغاز دوره یط بدن وزن شیو افزا یروزگ 14با بهبود متوسط وزن بدن در (45/4>P .)
 دیانجام شاهد گروه به نسبت خوراک مصرف داریمعن شیافزا به آن، زیتجو روش از نظر صرف یمغذ ژل افتیدر
(45/4>Pگروه .)به  یمغذ ژل با ماریتحت ت یها(گروه یاستثنا T4ضرائب تبد )با  اسیرا در ق یشتریخوراک ب لی

 ژل کننده افتیدر یهاگروه هیمتوسط وزن بدن در کل ،دوره رشد یط (.P<45/4گروه شاهد به خود اختصاص دادند )
 T4گروه  (. مصرف خوراک در پرندگانP<45/4) بود شتریب شاهد گروه با سهی( در مقاT1 گروه یاستثنا)به  یمغذ
 نگرفتند قرار یشیآزما یمارهایت ریتأث تحت عملکرد یرهایمتغ ری(. ساP<45/4را نشان داد ) یداریمعن شیافزا

(45/4<P.) قرار  یشیآزما یمارهایت ریاز صفات عملکرد تحت تأث کی چیه ش،یآزماکل دوره  زیو ن یانیدوره پا در
 سهیک ترعیسرجذب  یبرا کیچ الیرو یکننده ژل مغذ افتیدر یهادر گروه شدهمشاهده  لیتما (.P>45/4نگرفتند )

 جینتامحققان منطبق بود.  ریسا یهاافتهیبا انتظارات ما و  یادی( تاحدود زهیاول نیدر سن ژهیوزرده و بهبود عملکرد )به
 از پس خوراک و آب از تی( نشان داد که محروم14جانگ و همکاران )د ( انجام شده توسط زی)متاآنال یلیفراتحل مطالعه

 با خوراک مصرف و بدن وزن کاهش بعالوه. شودیم منجر یروزگ 02 و 2نیسن در بدن وزن داریمعن کاهش به خیتفر



 

 

 تا خوراک لیتبد بیضر. شودیم دیتشد( > ساعت 30 و 22، 03، 20) خوراک و آب از تیمحروم زمان مدت شیافزا
 بدون شاهد یهاجوجه با سهیمقا)در  ساعت 30 از شیب هیاول تیمحروم تحت یهاجوجه در یروزگ 02 و 21 نیسن

 و خوراک از هیاول تیمحروم ساعات شیافزا با پرورش، دوره مختلف یزمان مقاطع در تلفات نرخ. بود شتریب( تیمحروم
 آب نیتأم حال نیا با نداشت زرده سهیک ینسب وزن بر یمشخص اثر آب و خوراک از هیاول تیمحروم. افتی شیافزا آب
 22 مدت به خوراک و آب از هیاول تیمحروم. داد قرار ریتأث تحت را زرده سهیک جذب خیتفر از پس هیاول دوره یط

 20) ساعت 22 از کمتر یهاتیمحروم در اما شد یروزگ 8 سن در زرده سهیک ینسب وزن داریمعن کاهش موجب ساعت
 ییهاجوجه یبرا خیتفر از پس بالفاصله یدنیآشام آب نیتأم هنگام حال، نیا با. نشد مشاهده یاثر نیچن( ساعت 03 و

 نیا. افتی شیافزا یداریزرده به طور معن سهیک یگرسنه مانده بودند وزن نسب خیساعت پس از تفر 22که به مدت 
شده از آب و خوراک به کاهش وزن  خیتازه تفر یهاجوجه تیساعت محروم 03که  کردند گزارش  نیهمچنمحققان 

پز، تخم مرغ آب دهیبا سف هیاول هیتغذ گر،ید یامطالعه در .شودیمنجر م یروزگ 02نرخ تلفات تا سن  شیبدن و افزا
 هی، تغذداد نشان یگوشت یهادر سبد هچر و کارتن حمل بر عملکرد جوجه نیآغازشیپ رهیپرتقال و ج وهیم یهاتکه

 همراه به زودهنگام، هیتغذ بدون شاهد گروه با اسیق در را یبهتر عملکرد ه،ینوع خوراک اول اززودهنگام صرف نظر 
 روز دو یط خوراک به هابوقلمون جوجه یدسترس عدم که کردند گزارش زین( 13) نهارتی. موران و را(8) است داشته

 اسیق در هاجوجه نیا در زرده یچرب و رطوبت جذب و شد یمنته زرده سهیک جذب در ریتأخ به خیتفر از پس نخست
 مشاهده زودهنگام هیتغذ تحت شاهد یهابوقلمون جوجه در روند نیا عکس آنکه حال بود، شتریب زرده ینیپروتئ بخش

 به یحد تا بتوان دیشا را کیچ الیرو یمغذ ژل مصرف جهینت در زرده سهیک جذب شیافزا به لیتما نیهمچن .شد
 همکاران و قیخل توسط آمده عمل به مطالعه در. داد نسبت محصول نیا در موجود کیوتیپروب یهاسمیرگاناکرویم وجود

را  روزهکی یگوشت یهازرده در جوجه سهیوزن ک داریکاهش معن کیوتیپروب یهایباکتر یمرغتخمدرون زی( تجو15)
متصل به اعصاب  یمخاط یهارندهیچرب فرار گ یدهایاس دیبا تول هاکیوتیداشته است. پروب یدر پ شاهد با سهیمقا در

و  هاتیکننده فعال میتنظ یدهایپپت یکرده و موجب آزادساز کیرا تحر( 12( و عضالت صاف کلون )2و واگ ) یاروده
. دهندیم شیحرکات دستگاه گوارش را افزا قیطر نیا از( و 3) شوندیم( YY دیپپتی)مانند پل یگوارش یحرکات مجرا

 در را زرده سهیک جذب روده، حرکات القا با کیچ الیرو در کیوتیپروب وجود که دارد وجود احتمال نیا ب،یترت نیبد
 در اثرات نیا شدن کمرنگ و رشد و نیآغاز دوره در کیچ الیاثرات مثبت مصرف رو .باشد داده شیافزا حاضر شیآزما
مرتبط است؛ در  و سن گله مادر خوراک و آب از تیمحروم دوره طول با احتماال شیآزما دوره کل زین و یانیپا دوره

و  یگرسنگ یاثرات منف کهیساعت در نظر گرفته شد در حال 20از آب و خوراک  هیاول تیمطالعه حاضر طول دوره محروم
 سن توانیم نیهمچن (.14) شودیتر مساعت، برجسته 20از  شیبه ب تیدوره محروم شیبا افزا خیپساتفر هیاول یتشنگ

 یهامرغتخم. دانست لیدخ دوره یانتها به شدن کینزد با ک،یچ الیرو مثبت اثرات شدن تررنگکم در زین را مادر گله
(. 23) دارند یتریطوالن ونیانکوباس دوره به ازیتر بوده و نتر کوچکمادر مسن یهامرغتخم با سهیمادر جوان در مقا

 گله شدن ریپ با هاجوجه شدن دراتهیده احتمال جه،ینت در و شده خیمادر مسن زودتر تفر یهاحاصل از گله یهاتخم
 شدن کندتر لیدل به و افتهی کاهش جوجه یمانزنده و تیفیک مادر گله سن رفتن باال با نیهمچن. ابدییم شیافزا مادر،

و عفونت بند ناف عالوه بر  دیشد ونیدراتاسی(. ده88) ابدییم شیافزا زرده سهیک عفونت بروز احتمال ناف، بند امیالت
 لیدل به. شوند پرورش دوره یانتها تا گله عملکرد کاهش و رشد در ریتأخ موجب است ممکن اول، هفته تلفات شیافزا

 حاد ونیدراتاسیده با هاجوجه نیا احتماال(، هفته 80) شیآزما نیا در استفاده مورد یهاجوجه مولد مادر گله بودن جوان
 یالقا با کیچ الیرو یمغذ ژل مصرف واسطه به آب افتیدر جه،ینت در. اندنشده مواجه آن از یناش دیشد عوارض و

 .است نبوده همراه داریمعن و بلندمدت اثرات



 

 

 
 

 نیدر دوره آغاز یگوشت یها( و سالن پرورش بر عملکرد جوجهنیآغازبدون خوراک  ایدر کارتن حمل )با  کیچ الیرو یژل مغذ افتیدر ریتأث -2دولج

 1(یروزگ 2-11) 

Table 2- The effect of receiving hydrated Royal Chick (HRCH) nutritious gel in chick box (with or without 

starter feed) and in rearing house on productive performance of broiler chicks in the starter period (2-11 d)1 

 تیمارها2 
Treatments2 

  

رهایمتغ  
Variables 

 شاهد
Control 

1 ماریت  
T1 

2 ماریت  
T2 

8 ماریت  
T3 

0 ماریت  

T4 

احتمال سطح  
P-value 

نیانگیم اریمع یخطا  

SEM 

زردهسهیک یوزن نسب  (%) 

Relative yolk sac weight 

(%) 

3.85A 2.75B 2.58B 3.28AB 3.02AB 0.076 0.333 

 وزن زنده بدن )گرم/پرنده(
Live body weight (g/b) 

(5)218.3b 223.9b 234.7a (5)234.9a 232.3a 0.001 2.272 

)گرم/پرنده/روز(مصرف خوراک   

Feed intake (g/b/d) 
(5)21.16c 22.06b 23.11a 22.57ab 22.81ab 0.001 0.292 

(وزن بدن )گرم/پرنده/روز شیافزا  

Body weight gain (g/b/d) 
(5)18.15b 18.58b 19.61a (5)19.50a 19.37a 0.000 0.220 

ییغذا لیتبد بیضر  

Feed conversion ratio 
1.165c 1.187a 1.179ab 1.186a (5)1.172bc 0.006 0.004 

یت -آزمون  

T-Test                رهایمتغ   

               variables 

1ماریت×شاهد   

Control×T1 

2ماریت×شاهد  

Control×T2 

8ماریت×شاهد  

Control×T3 

0ماریت×شاهد  

Control×T4 
 

 

 P-value  

 وزن زنده بدن )گرم/پرنده(
Live body weight (g/b) 

 
0.061 0.005 0.000 0.000  

 

 مصرف خوراک )گرم/پرنده/روز(
Feed intake (g/b/d) 

 
0.004 0.000 0.034 0.000  

 

(وزن بدن )گرم/پرنده/روز شیافزا  

Body weight gain (g/b/d) 
 

0.097 0.007 0.000 0.000  
 

ییغذا لیتبد بیضر  

Feed conversion ratio 
 

0.004 0.047 0.002 -  
 

صورت به نیانگیم چپها داخل پرانتز و در سمت که تعداد مشاهدات آن یاند، به جز مواردمشاهده به دست آمده 6از  ییغذا لیتبد بیوزن و ضر شیافزا ،یمربوط به خوراک مصرف یهانیانگیم1
 .درج شده است سیباالنو

1The means related to feed intake, weight gain and feed conversion ratio represent 6 observations, except for the ones above which the 

associated number of observations is written in parentheses on their left side. 
 .در سالن پرورش ی: ژل مغذ0 ماریت در کارتن حمل ؛ ی: ژل مغذ8 ماریت در کارتن حمل؛ نیهمراه با خوراک آغاز ی: ژل مغذ 2ماریدر کارتن حمل و سالن پرورش؛ ت یژل مغذ :1 ماریت 2

2T1:  HRCH in chick box and rearing house; T2: HRCH along with starter feed in chick box; T3: HRCH in chick box; T4: HRCH in 

rearing house. 

 a,b&cباشندیم داریتفاوت معن یدارا ف،یدر هر رد فاقد حرف کوچک مشترک یهانیانگیم (45/4>P.) 
a,b&c Means within a row with no common lowercase superscripts differ significantly (P<0.05). 

A&Bندا لیمتما گریکدیبا  داریبه داشتن تفاوت معن ف،یفاقد حرف بزرگ مشترک در هر رد یهانیانگیم  (1/4 <P<45/4.) 

A&B Means within a row with no common uppercase superscripts tended to differ significantly from each other (0.05<P<0.1). 

 

  



 

 

 20-12) رشددر دوره  یگوشت یها( و سالن پرورش بر عملکرد جوجهنیآغازبدون خوراک  ایدر کارتن حمل )با  کیچ الیرو یژل مغذ افتیدر ریتأث -3جدول

 1(یروزگ

Table 3- The effect of receiving hydrated Royal Chick (HRCH) nutritious gel in chick box (with or without 

starter feed) and in rearing house on productive performance of broiler chicks in the grower period (12-24 d)1 
 تیمارها2 

Treatments2 
  

رهایمتغ  

Variables  

 شاهد
Control 

1 ماریت  
T1 

2 ماریت  
T2 

8 ماریت  
T3 

0 ماریت  

T4 

احتمال سطح  
P-value 

نیانگیم اریمع یخطا  

SEM 

 وزن زنده بدن )گرم/پرنده(
Live body weight (g/b) 

(5)943.3c 955.8bc (5)994.1a 974.9ab 978.4ab 0.010 9.335 

 مصرف خوراک )گرم/پرنده/روز(
Feed intake (g/b/d) 

73.5b 73.3b 74.7ab 73.7b 75.8a 0.045 0.628 

(وزن بدن )گرم/پرنده/روز شیافزا  

Body weight gain 

(g/b/d) 

52.3 52.3 (5)54.0 53.3 53.2 0.236 0.595 

ییغذا لیتبد بیضر  

Feed conversion ratio 
1.404 1.402 1.418 1.398 (6)1.411 0.850 0.014 

 نیانگیم چپها داخل پرانتز و در سمت که تعداد مشاهدات آن یاند، به جز مواردمشاهده به دست آمده 6از  ییغذا لیتبد بیوزن و ضر شیافزا ،یمربوط به خوراک مصرف یهانیانگیم1
 .درج شده است سیصورت باالنوبه

1The means related to feed intake, weight gain and feed conversion ratio represent 6 observations, except for the ones above 

which the associated number of observations is written in parentheses on their left side. 
 .در سالن پرورش ی: ژل مغذ0 ماریت در کارتن حمل ؛ ی: ژل مغذ8 ماریت در کارتن حمل؛ نیهمراه با خوراک آغاز ی: ژل مغذ 2ماریدر کارتن حمل و سالن پرورش؛ ت یژل مغذ :1 ماریت  2

2T1:  HRCH in chick box and rearing house; T2: HRCH along with starter feed in chick box; T3: HRCH in chick box; T4: 

HRCH in rearing house. 

 b&cباشندیم داریتفاوت معن یدارا ف،یفاقد حرف کوچک مشترک در هر رد یهانیانگیم (45/4>P.) 
a,b&c Means within a row with no common lowercase superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

 85-25) یانیپادر دوره  یگوشت یها( و سالن پرورش بر عملکرد جوجهنیآغازبدون خوراک  ایدر کارتن حمل )با  کیچ الیرو یژل مغذ افتیدر ریتأث -4جدول

 1(یروزگ

Table 4- The effect of receiving hydrated Royal Chick (HRCH) nutritious gel in chick box (with or without 

starter feed) and in rearing house on productive performance of broiler chicks in the finisher period (25-35 d)1 

 تیمارها2 
Treatments2 

  

رهایمتغ  

Variables 

 شاهد
Control 

1 ماریت  
T1 

2 ماریت  
T2 

8 ماریت  
T3 

0 ماریت  

T4 

احتمال سطح  
P-value 

نیانگیم اریمع یخطا  

SEM 

 وزن زنده بدن )گرم/پرنده(
Live body weight (g/b) 

1934.2 1977.1 1986.5 1994.1 1990.5 0.299 21.521 

 مصرف خوراک )گرم/پرنده/روز(
Feed intake (g/b/d) 

149.7 150.4 151.6 153.8 153.2 0.486 1.875 

وزن بدن )گرم/پرنده/روز( شیافزا  

Body weight gain (g/b/d) 
89.2 92.8 (5)91.6 92.7 92.0 0.504 1.630 

ییغذا لیتبد بیضر  

Feed conversion ratio 
1.678 (5)1.670 1.663 1.638 1.673 0.322 0.014 

 .در سالن پرورش ی: ژل مغذ0 ماریت در کارتن حمل ؛ ی: ژل مغذ8 ماریت در کارتن حمل؛ نیهمراه با خوراک آغاز ی: ژل مغذ 2ماریدر کارتن حمل و سالن پرورش؛ ت یژل مغذ :1 ماریت  1
1T1:  HRCH in chick box and rearing house; T2: HRCH along with starter feed in chick box; T3: HRCH in chick box; T4: 

HRCH in rearing house. 
 نیانگیم چپها داخل پرانتز و در سمت که تعداد مشاهدات آن یاند، به جز مواردمشاهده به دست آمده 6از  ییغذا لیتبد بیوزن و ضر شیافزا ،یمربوط به خوراک مصرف یهانیانگیم2

 .درج شده است سیصورت باالنوبه
2The means related to feed intake, weight gain and feed conversion ratio represent 6 observations, except for the ones above 

which the associated number of observations is written in parentheses on their left side. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1(یروزگ 85-2) دوره کلدر  یگوشت یها( و سالن پرورش بر عملکرد جوجهنیآغازبدون خوراک  ایدر کارتن حمل )با  کیچ الیرو یژل مغذ افتیدر ریتأث -5جدول

Table 5- The effect of receiving hydrated Royal Chick (HRCH) nutritious gel in chick box (with or without 

starter feed) and in rearing house on productive performance of broiler chicks in the overall (2-35 d)1 

 تیمارها1 
Treatments2 

  

رهایمتغ  

Variables 

 شاهد
Control 

1 ماریت  
T1 

2 ماریت  
T2 

8 ماریت  
T3 

0 ماریت  

T4 

احتمال سطح  

P-value 

نیانگیم اریمع یخطا  

SEM 

 مصرف خوراک )گرم/پرنده/روز(
Feed intake (g/b/d) 

82.501 82.101 83.739 83.531 (5)84.119 0.368 0.801 

وزن بدن )گرم/پرنده/روز( شیافزا  

Body weight gain (g/b/d) 
54.202 55.401 55.653 55.841 55.772 0.326 0.611 

ییغذا لیتبد بیضر  

Feed conversion ratio 
1.522 (5)1.516 1.520 1.501 1.525 0.318 0.008 

 نیانگیم چپها داخل پرانتز و در سمت که تعداد مشاهدات آن یاند، به جز مواردمشاهده به دست آمده 6از  ییغذا لیتبد بیوزن و ضر شیافزا ،یمربوط به خوراک مصرف یهانیانگیم1
 .درج شده است سیصورت باالنوبه

except for the ones above  The means related to feed intake, weight gain and feed conversion ratio represent 6 observations,1

which the associated number of observations is written in parentheses on their left side.2  در کارتن حمل و سالن پرورش؛  یژل مغذ :1 ماریت
 .در سالن پرورش ی: ژل مغذ0 ماریت در کارتن حمل ؛ ی: ژل مغذ8 ماریت در کارتن حمل؛ نیهمراه با خوراک آغاز ی: ژل مغذ 2ماریت

2T1:  HRCH in chick box and rearing house; T2: HRCH along with starter feed in chick box; T3: HRCH in chick box; T4: 

HRCH in rearing house. 

 یمادر یهاپادتن اریع
 هیعل یمادر یهاپادتن اریع شیآن، در اغلب موارد با افزا زیاز نحوه تجو نظر صرف کیچ الیرو یاستفاده از ژل مغذ

 ماریتحت ت یهاگروه نیب یداریتفاوت معن یهمراه بود، هر چند از نظر آمار AIو  ND، IBV یزایماریب روسیسه و
)جدول  زرده سهیوزن ک به مربوط یهاافتهی به توجه با جینتا نی(. اP>45/4؛ 6)جدول با ژل و گروه شاهد مشاهده نشد 

 جذب عیتسر باعث که یعامل هر. کندیم عمل یمادر یهاپادتن منشأ عنوان به زرده سهیک. باشندیم هی( قابل توج2
 عدم. بود خواهد همراه هاجوجه خون سرم در یمادر یهاپادتن اریع شیافزا با شود، خیپساتفر هیاول ساعات در سهیک

 دیاس منبع عنوان به زرده یهانیمونوگلبولیا یریکارگ به احتمال خیتفر از پس هیاول ساعات یط یمغذ مواد به یدسترس
 خون در موجود یهاپادتن و نبوده پادتن دیتول به قادر خیپساتفر نخست یروزها یط هاجوجه. دهدیم شیافزا را نهیآم
پادتن در بدن جوجه آغاز  یزاددرون دیتول ینیپساجن اتیاز روز هفتم ح بای. تقررندیگیها عمدتا از زرده نشأت مآن
 بر پادتن اریع داریمعن کاهش خوراک به هیاول یدسترس در ساعته 12 ریتأخ( 81) همکاران و وارگاس مطالعه در. شودیم

 روسیو ضد یمادر یهاپادتن اریع که یحال در داشت دنبال به را یروزگ 2 سن در وکاسلین یماریب روسیو هیعل
 .نگرفت قرار هیاول هیتغذ ریتأث تحت)گامبرو(  یعفون بورس یماریب زین و یعفون تیبرونش یماریب

 

  



 

 

 وکاسلین یهایماریب روسیو هیعل یمادر یهاپادتن اری( و سالن پرورش بر عنیآغازبدون خوراک  ایدر کارتن حمل )با  کیچ الیرو یژل مغذ افتیدر ریتأث -6جدول

(ND)وریط ی، آنفوالنزا(AI)  تیو برونش(IBV)  1(یروزگ 2) یگوشت یهادر جوجه 

Table 6- The effect of receiving hydrated Royal Chick (HRCH) nutritious gel in chick box (with or without 

starter feed) and in rearing house on maternal antibody titer against Newcastle disease virus (NDV), infectious 

bronchitis virus (IBV), and avian influenza virus (AI) in broiler chicks (2 d)1 

 
 تیمارها2

Treatments2 
  

رهایمتغ  
Variables 

 شاهد

Control 

1 ماریت  

T1 

2 ماریت  
T2 

8 ماریت  

T3 

0 ماریت  

T4 

احتمال سطح  
P-value 

 اریمع یخطا
نیانگیم  

SEM 
 (Log2 ؛HI) وکاسلین

NDV (HI; Log2) 
5.833 6.500 6.500 6.167 6.000 0.316 0.267 

 (Log2 ؛HI) آنفوالنزا
AI (HI; Log2) 

6.000 6.500 6.333 6.500 6.833 0.475 0.318 

تیبرونش  
Bronchitis 

9168.167 9454.500 8957.167 9347.500 9748.333 0.333 271.546 

 .است آمده دست به مشاهده 6 از نیانگیهر م1
1Each mean represents 6 observations. 

در سالن  ی: ژل مغذ0 ماریت در کارتن حمل ؛ ی: ژل مغذ8 ماریت در کارتن حمل؛ نیهمراه با خوراک آغاز ی: ژل مغذ 2ماریدر کارتن حمل و سالن پرورش؛ ت یژل مغذ :1 ماریت  2
 .پرورش

2T1: HRCH in chick box and rearing house; T2: HRCH along with starter feed in chick box; T3: HRCH in chick box; T4: 

HRCH in rearing house. 

 یمنیا یهااندام وزن و همورال یمنیا پاسخ
داشت   یداریبه معن لیتما یعفون تیبرونش یماریب روسیو هیبر عل ارپادتنیعو شاهد از نظر T2 یهاگروه نیب تفاوت

(P=0.09)تیبرونش یماریب روسیو یاختصاص پادتن ارتنیع به مربوط یهاداده یآمار لیتحل و هیتجز گر،ید ی. از سو 
 داریمعن بهبود(، از Tبا ژل در برابر گروه شاهد )آزمون  ماریتحت ت یهااز گروه کیهر  یبرا یبه صورت انفراد یعفون

 نی( و بدون خوراک آغاز= 428/4P) با حمل کارتن در]فقط[  کیچ الیرو کننده افتیدر یهاگروهدر  فراسنجه نیا
(401/4=Pحکا )ریتأث تحت طحال و وسیسیفابر بورس شامل یمنیا یهااندام یوزن نسب (.2)جدول  داشت تی 
 موجب خوراک و آب از هیاول تیمحروم زمان مدت شیافزا (.P>45/4؛ 2 جدول) نگرفت قرار یشیآزما یمارهایت

 شیافزا و رشد کاهش خوراک به یدسترس و یزیرجوجه در ریتأخ. شودیم پرنده بدن یانرژ هیتخل و ونیدراتاسیده
 در مقاومت افت ،یمنیا ستمیس و گوارش دستگاه تکامل و نمو در اختالل ون،یناسیواکس به پاسخ ضعف ر،یم و مرگ
 هیاول توسعه در مؤثر عوامل از یکی زودهنگام هی(. تغذ21) داشت خواهد دنبال به را زایماریب عوامل و هایماریب برابر

 نمو و رشد یبرا ازین مورد یمغذ مواد زودهنگام هیتغذ. رودیم شمار به شده خیتفر تازه یهاجوجه در یمنیا ستمیس
 یمنیا ستمیس ژهیو)به  شده خیتفرتازه یهاجوجه یمنیا ستمیس توسعه و فراهم را هیثانو و هیاول یلنفاو یهاارگان
و  یدیلنفوئ یهازودهنگام نمو اندام هیتغذ ،(20) همکاران و میسل یهاافتهی براساس(. 18) کندیم عیتسر را( یمخاط

ضخامت بخش  شیاز افزا یشناختبافت یهایقرار نداد. بررس ریروزه تحت تأث 10 یهادستگاه گوارش را در جوجه
زودهنگام پرده برداشتند.  هیتغذ جهیو بورس در نت موسیت یبه بخش مرکز یو نسبت ضخامت بخش قشر یقشر
از  تیامر حکا نیکه ا افت،ی شیزودهنگام افزا هیتحت تغذ یهاطحال در جوجه دیو مغز سف یمرکز یایزا ینواح
 یهاژن انیزودهنگام ب هیتغذ نیدارد. همچن هیثانو یلنفاو یهادر اندام Bنوع  یهاتیو بلوغ لنفوس ریتکث شیافزا

 یداد. در مطالعه به عمل آمده توسط عباس شیروزه افزا 10 یهاطحال را در جوجه کیمونولوژیا یوابسته به کارکردها
قرمز  یهاگلبول هیبر عل ارپادتنیع شیموجب افزا یمرغتخمبه صورت درون K3 نیتامیو افتی( در1و همکاران )

را در بلندمدت تحت  یمنیا ستمیممکن است کارکرد س هیاول هیتغذ بیترت نیشد. بد یروزگ 02و  85گوسفند در سن 
 قرار دهد. ریتأث



 

 

 یهایماریب روسیو هیعل یمادر یهاپادتن اریبر ع ( و سالن پرورشنیآغازبدون خوراک  ایدر کارتن حمل )با  کیچ الیرو یژل مغذ افتیدر ریتأث -7 جدول

 1(یروزگ 25) یگوشت یهاجوجه یمنیا یهااندام ی( و وزن نسبIBV) تی( و برونشAI) وریط ی(، آنفوالنزاND) وکاسلین

Table 7- The effect of receiving hydrated Royal Chick (HRCH) nutritious gel in chick box (with or without starter 

feed) and in rearing house on maternal antibody titer against Newcastle disease virus (NDV), infectious bronchitis 

virus (IBV), and avian influenza virus (AI) and relative immunity organs weight in broiler chicks (25 d)1 

 تیمارها2 
Treatments2 

  

رهایمتغ  
Variables 

 شاهد

Control 

1 ماریت  

T1 

2 ماریت  
T2 

8 ماریت  

T3 

0 ماریت  

T4 

احتمال سطح  
P-value 

 نیانگیم اریمع یخطا
SEM8 

 (Log2 ؛HI) وکاسلین
NDV (HI; Log2) 

5.417 5.917 5.833 6.000 5.917 0.689 0.307 

 (Log2 ؛HI) آنفوالنزا
AI (HI; Log2) 

4.083 4.083 4.000 4.333 4.333 0.152 0.118 

تیبرونش  
IBV 

1154.38

5B 
1685.917AB 2240.500A 1761.795AB 1484.000AB 0.090 273.298 

)%( وسیسیفابر بورس  
Bursa of fabricius (%) 

0.185 0.206 0.181 0.206 0.201 0.495 0.013 

)%( طحال  
Spleen (%) 

0.088 0.106 0.097 0.108 (11)0.103 0.283 0.007 

        

یت -آزمون  
T-Test            رهایمتغ      
                    variables 

1ماریت×شاهد   

Control×T1 

2ماریت×شاهد  

Control×T2 

8ماریت×شاهد  

Control×T3 

0ماریت×شاهد  

Control×T4 

  

P-value  

تیبرونش  
Bronchitis 

 
- 0.023 0.041 - 

  

 .درج شده است سیصورت باالنوبه نیانگیها داخل پرانتز و در سمت چپ مکه تعداد مشاهدات آن یاند، به جز مواردمشاهده به دست آمده 12از  نیانگیم هر1
1Each mean represents 12 observations, except for the ones above which the associated number of observations is written in parentheses on 

their left side. 
 .در سالن پرورش ی: ژل مغذ0 ماریت در کارتن حمل ؛ ی: ژل مغذ8 ماریت در کارتن حمل؛ نیهمراه با خوراک آغاز ی: ژل مغذ 2ماریدر کارتن حمل و سالن پرورش؛ ت یژل مغذ :1 ماریت  2

2T1: HRCH in chick box and rearing house; T2: HRCH along with starter feed in chick box; T3: HRCH in chick box; T4: HRCH in rearing 

house. 
A&Bلندیامتم گریکدیبا  داریبه داشتن تفاوت معن ف،یفاقد حرف بزرگ مشترک در هر رد یهانیانگیم (1/4 <P<45/4.) 

A&B Means within a row with no common uppercase superscripts tended to differ significantly from each other (0.05<P<0.1). 

  الشه یهایژگیو
بود  داریو گروه شاهد معن مارهایت ریکه تفاوت آن با سا یبه طور آمد دست به T2بازده الشه در گروه  زانیم نیباالتر

دارا  یگروه برا نیرا در ا یشی( گراTشده با گروه شاهد )آزمون  ادیگروه  یانفراد سهی(. بعالوه مقا>45/4P؛ 3)جدول 
  (.=422/4P؛ 3)جدول گروه شاهد آشکار نمود  سهیدر مقا شتریب نهیس چهیبودن بازده ماه

  



 

 

 1یروزگ 85 سن در یگوشت یهاجوجه الشه یهایژگیو بر پرورش سالن و( نیآغازبدون خوراک  ایدر کارتن حمل )با  کیچ الیرو یژل مغذ افتیدر ریتأث -8 جدول

Table 8- The effect of receiving hydrated Royal Chick (HRCH) nutritious gel in chick box (with or without 

starter feed) and in rearing house on carcass characteristics of broiler chicks (35 d)1 

 تیمارها2 
Treatments2 

  

رهایمتغ  

Variables 
 شاهد

Control 

1 ماریت  

T1 

2 ماریت  

T2 
8 ماریت  

T3 

0 ماریت  

T4 

احتمال سطح  
P-value 

 نیانگیم اریمع یخطا
SEM8 

 الشه
Carcass weight 

64.959b 54.212b 67.163a (11)64.879b 63.803b 0.011 0.692 

نهیس  
breast 

(11)25.388 25.231 26.725 26.456 25.312 0.075 0.475 

نهیس طول  

Breast length  
0.537 0.551 0.553 0.548 0.544 0.907 0.0126 

نهیس عرض  

Breast width 
0.475 (11)0.467 0.477 0.477 0.471 0.893 0.0085 

یبطن محوطه یچرب  

Abdominal fat 
1.556 1.451 1.528 1.325 (11)1.388 0.197 0.077 

یت -آزمون  

T-Test             رهایمتغ  
                                
         variables 

 
1ماریت×شاهد  

Control×T1 

2ماریت×شاهد  

Control×T2 

8ماریت×شاهد  

Control×T3 

0ماریت×شاهد  

Control×T4 
  

P-value   

نهیس  
breast 

 0.077 - - -   

 .است شده درج سیباالنو صورتبه نیانگیم چپ سمت در و پرانتز داخل هاآن مشاهدات تعداد که یموارد جز به اند،آمده دست به مشاهده 12 از نیانگیم هر2
2Each mean represents 12 observations, except for the ones above which the associated number of observations is written in 

parentheses on their left side. 
8SEM: standard error of the means 

 .در سالن پرورش ی: ژل مغذ0 ماریت در کارتن حمل ؛ ی: ژل مغذ8 ماریت در کارتن حمل؛ نیهمراه با خوراک آغاز ی: ژل مغذ 2ماریدر کارتن حمل و سالن پرورش؛ ت یژل مغذ :1 ماریت 2
2T1: HRCH in chick box and rearing house; T2: HRCH along with starter feed in chick box; T3: HRCH in chick box; T4: HRCH in 

rearing house. 

 هیتغذ ی( برانیآغازشیپ رهیپرتقال بدون پوست و ج یهاپز، تکهمرغ آبتخم دهی)سف مختلف خوراک نوع سه سهیمقا
بازده الشه، بازده الشه بدون  ریمقاد نیشتریب که داد نشاندر سبد هچر و کارتن حمل  یگوشت یهاجوجه هیاول

 رهیپرتقال و ج یهاکننده تکهافتیدر یهاقلب و کبد در گروه یوزن نسب نه،یران و س چهیاستخوان، بازده ماه
 نخست یروزها یط یاماهواره یهاسلول کیتوتیم تیفعال .(8) بود هیاول هیشاهد بدون تغذ گروه از شتریب نیآغازشیپ

 زودهنگام هیاند که تغذ. محققان نشان دادهرودیم شمار به چهیماه تکامل و نمو عیوقا نیترمهم از یکی خیپساتفر
 را نهیس چهیماه وزن و کرده کیتحر نهیس چهیماه در را یاماهواره یهاسلول کیتوتیم تیفعال خ،یتفر از پس بالفاصله

 تک یاماهواره یهاسلول ریتکث یگرو در عمدتاً ،ینیپساجن دوره در یاسکلت چهیماه می(. رشد و ترم12) دهدیم بهبود
 ای یپرپالزی(. ها16) هستند مستقر برهایکروفیم ی( و سارکولماbasal lamina) یاقائده هیال نیب که است یاهسته

 یپرتروفی( و در ها10) بوده یاتیح چهیماه در یسلول یهاهسته شیافزا و عضله میترم یبرا یاماهواره یهاسلول ریتکث
 با قادرند یاماهواره یهاسلول رای(، ز82) دارد یادیز تیاهم ینیپساجن دوره یط یعضالن یبرهایف( حجم شی)افزا

 (. 22) آورند وجود به را یدیجد یاچهیماه یبرهایف خود ای و شده ادغام موجود یاچهیماه یبرهایف

 روده یشناسختیر
 یهایژگی( و سالن پرورش بر ونیآغازبدون خوراک  ایدر کارتن حمل )با  کیچ الیرو یژل مغذ افتیدر ریتأث
 و ابوالنگا یهاافتهی با جینتا نی(. اP>45/4؛ 14نبود )جدول  داریروزه معن 85 یگوشت یهاروده در جوجه یشناختختیر

 را نیآغاز ساعت 22 یط متفاوت ییغذا یهامیرژ با زودهنگام هی( اثر تغذ2) میسل و ابوالنگا. دارد رتی( مغا2413) میسل
 رهیشده با ج هیتغذ گروه ،یروزگ 10 سن در. دادند قرار یابیارز گذار موردتخم یهاجوجه روده یستومورفولوژیه و نمو بر



 

 

در دوازدهه خود  یکمتر پتیو عمق کر شتریپرز ب یاز ارتفاع و پهنا ME MJ/KG 63/ 12و  % CP 28 یحاو
 رهیج کنندهافتیدر . بعالوه، گروهداد نشان را یداریمعن شیگروه افزا نیدر ا زین لئومیا یبرخوردار بود و ارتفاع پرزها

 MEو  % CP 28 یحاو رهیشده با ج هیگروه تغذ زین و مالس % 8 با همراه ME MJ/KG 31/11و  % CP 24 یحاو
MJ/KG 63 /12 یریگجهینت نیچنمحققان  نیژژنوم بودند. ا هیدر ناح یکمتر پتیرک عمق و شتریارتفاع پرز ب یدارا 

 یهامالس صفات عملکرد و نمو روده را در جوجه یحاو رهیج ایو  نیسرشار از پروتئ رهیزودهنگام با ج هیکردند که تغذ
 و آب از ساعته 20 تیمحروم که افتندی( در0و همکاران ) یآدال( و 2) همکاران و یبلون. بخشدیتخمگذار بهبود م

 یپرزها ارتفاع(، داشتند یدسترس خوراک و آب به خیتفر از پس ساعت 0 هاجوجه که یزمان با سهیمقا)در  خوراک
 .داد کاهش یداریمعن طور به را رودهیته و دوازدهه
 یهاجوجه روده یمرفولوژ بر پرورش سالن و( نیآغازبدون خوراک  ایدر کارتن حمل )با  کیچ الیرو یژل مغذ افتیدر ریتأث -9 جدول

 1یروزگ 35 سن در یگوشت

Table 9- The effect of receiving hydrated Royal Chick (HRCH) nutritious gel in chick box (with or without 

starter feed) and in rearing house on the intestinal histomorphology of broiler chicks (35 d)1 

 تیمارها2 
Treatments2 

  

رهایمتغ  

Variables 
 شاهد

Control 

1 ماریت  

T1 

2 ماریت  

T2 
8 ماریت  

T3 

0 ماریت  

T4 

احتمال سطح  

P-value 
 نیانگیم اریمع یخطا

SEM 
(کرومتری)م پرز ارتفاع  

Villus height (µm) 
1644.667 1708.500 1779.000 1702.000 1478.167 0.175 88.364 

(کرومتری)م پرز عرض  

villus width (µm) 
191.667 213.833 201.667 193.667 211.167 0.692 13.340 

(کرومتری)م پتیکر عمق  

Crypt depth (µm) 

(11)219.818 247.167 232.167 243.167 283.500 0.734 14.847 

(کرومتری)م ایناپروپریالم ضخامت  

Thickness of lamina propria 

(µm) 

43.000 39.500 39.667 45.667 (11)39.527 0.115 1.994 

(مربع متریلی)م پرز سطح مساحت  

Villi surface area (mm2) 
0.995 1.129 1.119 1.056 0.983 0.704 0.09 

پتیکر/عمق پرز ارتفاع  

Villus height/crypt depth 

7.291 7.109 7.956 7.516 6.173 0.167 0.509 

 .است شده درج سیباالنو صورتبه نیانگیم چپ سمت در و پرانتز داخل هاآن مشاهدات تعداد که یموارد جز به اند،آمده دست به مشاهده 12 از نیانگیم هر1
1Each mean represents 12 observations, except for the ones above which the associated number of observations is written in parentheses on 

their left side. 
 .در سالن پرورش ی: ژل مغذ0 ماریت در کارتن حمل ؛ ی: ژل مغذ8 ماریت در کارتن حمل؛ نیهمراه با خوراک آغاز ی: ژل مغذ 2ماریدر کارتن حمل و سالن پرورش؛ ت یژل مغذ :1 ماریت  2

2T1: HRCH in chick box and rearing house; T2: HRCH along with starter feed in chick box; T3: HRCH in chick box; T4: HRCH in rearing 

house. 

 

 یکل یریگجهینت
دوره  یوزن بدن ط شیو افزا یروزگ 14با بهبود متوسط وزن بدن در  T4و  T2، T3 یهاگروهدر  کیچ الیمصرف رو

( در T4 ی)به استثنا خوراک باالتر لیها و ضرائب تبدگروه یدر تمام خوراک مصرف داریمعن شیافزا. دهمراه بو نیآغاز
( در T1 یها )به استثناگروه هیدوره رشد، متوسط وزن بدن در کل یطشد.  مشاهده دوره نیدر ا شاهد گروه با اسیق

 ،یروزگ 25سن  در را نشان داد. یداریمعن شیافزا T4 گروه مصرف خوراک در پرندگان و بود شتریب شاهد با سهیمقا
 نیباالتر .افتی بهبود یداریمعن طور به T3و  T2 یهاگروه در تیبرونش یماریب روسیو هیعل همورال یمنیپاسخ ا

 نشان لیتما شتریب نهیس راندمان داشتن به گروه نیهم پرندگان ن،یبه دست آمد همچن T2بازده الشه در گروه  زانیم
را بر  یها ممکن است اثرات مثبتجوجه هیاول هیتغذ یبرا کیچ الیروآبدار  و یاستفاده از ژل مغذ ب،یترت نیبد .دادند

 به دنبال داشته باشد.  یگوشت یهاو صفات الشه جوجه یمنیعملکرد، ا
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