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  چکیده

هـایی در مـورد    برخی از این روشها نگرانـی  .باشدمی جهان نقاط از بسیاري در مهم عملی تخمگذار،ي ها مرغ دوباره عملکرد براي بريتولک القاي
جیـره در طـی    در روي بـاالي  سطح تولک برده شده با تخمگذاري ها مرغ رفتاري تغییرات بررسی منظور به آزمایش این .آسایش کلی حیوان بدنبال دارد

 سـطح . انجـام شـد   تکـرار  هر در مرغ قطعه شش و ارتکر پنج با هفتگی 50 سن در تخمگذار مرغ قطعه 30 قفس با استفاده از پرورش سیستم روز در 10
 درصـد . کردنـد  ثبـت  را تولـک  روز ده طـی  هامرغ رفتار ویدیویی هايدوربین. گرم در کیلوگرم رسید میلی 20000 با استفاده از اکسید روي به جیره روي

سطح باالي روي توانسـت رونـد    .شدند بررسی روزانه طور به نشستن وضعیت و تهاجمی خودآرایی، اي،غیرتغذیه زدن نوك آشامیدن، خوردن، مشاهدات
درصد رفتار خـوردن بـه    کمترین و بیشترین. داري تحت تاثیر قرار دهد روز به طور معنی 10اي را در طول  تغییرات کلیه رفتارها بجز نوك زدن غیرتغذیه

در طـی  . در روز اول بـوده اسـت   آندر روز چهـارم و بـاالترین درصـد     آشامیدنترین درصد رفتار ترتیب در روزهاي اول و هشتم مشاهده گردید و پایین
کمتـرین و بیشـترین   . روزهاي سوم، چهارم و هشتم هیچگونه نوك زدن تهاجمی مشاهده نگردید و روز اول باالترین درصد رفتار تهاجمی مشـاهده شـد  

 .رین درصد رفتار نشسـتن طـی روزهـاي چهـارم و اول مشـاهده گردیـد      و کمت درصد بروز رفتار خودآرایی به ترتیب در روزهاي سوم و ششم و بیشترین
تواند در طی زمان تولک، باعث کاهش رفتار تهاجمی و افزایش رفتـار خـودآرایی در مرغـان تخمگـذار      استفاده از سطح باالي روي جهت تولک بري می

 .گردد
  

  ، نوك زدنرمرغ تخمگذا قفس، دوربین، ،تولک بري: کلیدي هاي واژه
 

    1 دمهمق
تخـم  تولیـد  هامرغ که است این بريتولک برنامه کی اول هدف

 تولـک . گردنـد  غیرتولیدمثلی وضعیت کی وارد و کرده متوقف را مرغ
 بـه  آب قطع ،) 8(روز  ده مدت به غذا قطع وسیله به است ممکن بري
 روشنایی دوره طول کاهش با همراه روش دو هر ای) 20( روز دو مدت
 غیـر  اروپـا  در و برانگیز چالش همزمان آب و غذا قطع). 15(شود  القاء

هنوز به عنوان یـک روش تولـک بـري در     غذا قطع ولی است قانونی
  ).21 و 3( شودمی استفاده برخی نقاط دنیا

 عمـومی  بطـور  تولک بـري  القاء منظور به خوراك روزه چند قطع 
انـد   فتـه گر قـرار  بررسی مورد جایگزینی روشهاي چه اگر. شود می اجرا

 طول در تغذیه قطع توسط بري تولک مورد در عمومی آگاهی اما ،)11(
ـ  غـذا  قطـع  طرفی از. است افتهی افزایش متوالی سالهاي  مشـکل  کی

                                                             
  ،امین خوزستاناستادیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی ر - 1
دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی  دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی - 2

  .رامین خوزستان
 )Email: s.salari@ramin.ac.ir                         :نویسنده مسئول -(*

 سـالمونال  تکثیـر  خـوراك  قطـع  اثـر  در کـه  شـده  مشخص زیرا است
 افـزایش  تخمگـذار  مرغـان  گوارش دستگاه در عفونت و اینتریتیدیس

 تـنش  پـر  مدیریتی عمل کی عنوان به غذا قطع همچنین). 22(افت ی
دانکـن و وودگـاش   ). 6(شـود   می حیوانات کلی آسایش کاهش موجب

 را پرنده آسایش منفی طور به خوراك محرومیت که نمودند بیان) 12(
 تحـت  تخمگـذاري  توقـف  ایجاد براي گرسنگی آغازین دوره علت به

 بـا  پرنـده  بـالقوه  تنش پیرامون هاي نگرانی بدنبال. دهدمی قرار تأثیر
 جـایگزینی  روشـهاي  غـذایی،  محدودیت مختلف هاي روش از استفاده

 از استفاده روشها این از کیی که است شده ارائه بري تولک القاي براي
  .)16 و 4( باشد می جیره در روي باالي سطح

ـ  عنـوان  بـه  تخمگـذار  هاي مرغ جیره به روي نمودن اضافه  کی
 مقـادیر  از اسـتفاده . شود می برده بکار کتول القاء براي جایگزین روش
 و شـده  مـرغ  تخـم  تولیـد  در کوتاه توقف کی باعث دان در روي زیاد

 تخمگـذاري  کوتـاهی  مدت براي و رفت خواهند تولک تخمگذار طیور
  ). 7 و 5( داشت نخواهند

 و مختلـف  هـاي برنامـه  ارائـه  بـا  رابطه در زیادي مطالعات اگرچه

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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 ولـی  رسیده انجام به پرندگان بري تولک القائ در افزودنیها از استفاده
. اسـت  شده توجه کمتر بري تولک طی در پرندگان رفتاري تغییرات به
 تخمگـذار ي هـا  مـرغ  رفتـاري  تغییـرات  تـا  شـده  سعی مطالعه این در

بـاال در طـی    روي حاوي جیره از استفاده با  قفس پرورشی درسیستم
 .گیرد قرار بررسی تولک مورد روز 10

  
  هاروش و مواد

-36( الیـن  هـاي  تخمگذار سویه مرغ قطعه 30 از بررسی این در
W (شد استفاده گرم 1400±150 وزن میانگین با هفتگی 50 سن در .

 در سـالن  دماي و بوده کنترل تحت کامال سالن داخل محیطی شرایط
 روشـنایی  میزان بريتولک برنامه شروع با. شد حفظ C °21-18حدود

  . افتی کاهش روز در ساعت هشت به روز در ساعت 16 از
 بصـورت  و شـدند  انتخـاب  هـم  بـه  نزدیـک  وزنی نظر از ها مرغ 

 هـم  مجاور قفس دو هر و مرغ سه قفس هر در( تکرار پنج به تصادفی
 اختصـاص  تکرار هر در مرغ قطعه شش و) دادند تشکیل را تکرار کی
 در راكخـو  و آب. گرفتند جاي خود به مربوط جایگاه داخل در و افتهی

 اجـزاء . گرفـت  قـرار  هامرغ اختیار در آزاد صورت به آزمایش دوره کل
 مخلـوط  کـن مخلوط در و شده توزین دقت با هاجیره در استفاده مورد
 روي اکسید حاوي جیره با روز ده مدت به ها مرغ بررسی این در. شدند
 01/0 دقـت  با ترازوي با ابتدا روي اکسید نیاز مورد مقدار. شدند تغذیه
 بـه  اي گونـه  بـه  روي اکسـید . شد اضافه خوراك کل به و توزین گرم

گرم در کیلوگرم  میلی 20000 به جیره روي سطح که شد افزوده جیره
 .است شده داده نشان یک جدول در استفاده مورد جیره ترکیب. رسید

 هـر  کـه )  IFA7050 مدل ،V-12( رنگی بسته مدار دوربین پنج
 یـک  فاصله به کردند برداري تصویر روزينهبطورشبا قفس دو از کدام

 هـا دوربـین  ایـن . شـدند  نصب سقف روي بر ها قفس باالي متر نیم و
 شـروع  اول روز ده در را هـا آن نشسـتن  وضعیت و تخمگذار مرغ رفتار
 طـی  در نشسـتن  وضعیت و رفتارها. نمودند رکوردبرداري تولک جیره
 بعـد  ساعت دو و) 9-11ساعت( صبح در ساعت دو مدت به روز ده این

 400 مجمـوع  در. گرفتنـد  قـرار  بررسی مورد) 16-18 ساعت( ظهر از
 وضـعیت  و تخمگـذار  مـرغ  رفتارهـاي . گردیـد  ضـبط  رفتاري ساعت

 قفـس  10 از مجموع در. شد آوريجمع ناظر نفر یک وسیله به نشستن
 آوريجمـع  براي) مرغ 30 کل در و قفس هر ازاي به مرغ سه شامل( 

تغذیـه  غیـر  زنی نوك آشامیدن، تغذیه،(  رفتار پنج و نشستن وضعیت
 بـه  بررسی مورد رفتارهاي. شد استفاده) تهاجمی رفتار و خودآرایی اي،

  :گردید تعریف زیر شرح
 بـا  تمـاس  در سـینه  که کرده قوز وضعیت کی عنوان به نشستن

 سـمت  بـه  مسـتقیم  زنـی نـوك  عنـوان  بـه  تغذیه باشد،می قفس کف
 مشـاهده  صورت به آشامیدن همسایه، دانخوري سمت به ای دانخوري

 هـر  بـه  نـوك  عنـوان  بـه  ايتغذیه غیر زنی نوك نیپل، از آب خوردن
 بـه  زدن نـوك  پرخـواري،  قفس، به زدن نوك شامل غذا جز به چیزي
 پرها دستکاري عنوان به آرایی خود هوا، به زدن نوك و قفسهم منقار

 بـه  مسـتقیما  قـوي،  يهـا زدننوك صورت به تهاجمی رفتار و نوك با
ـ  قفس کی درون دیگر پرنده سر سمت  همسـایه  هـاي قفـس  بـین  ای
 دوري پاسـخ  باعث ای کندمی پیدا تماس پرنده آن به ای که شد تعریف

 .)27(شود می اصابت مورد مرغ
  
  ها داده تحلیل و تجزیه و آماري مدل

 صـورت  بـه  و مرتـب  اکسل برنامه از استفاده باي رفتاري ها داده
ـ ب شیآزما روز 10 طول در شده ثبت زمان کل ازي درصد . شـدند  انی

در  .شد گرفته قفس هر در مرغ سه هر براي رفتاري هايداده میانگین
روز بـا هـم    10واقع در این بررسی میانگین داده هاي رفتاري در طی 

 روش از رفتـاري،  هـاي داده توزیـع  سـازي نرمـال  براي .مقایسه شدند
 پایـه  بـر  ها داده سپس. گردید استفاده نوسسی آرك دوم ریشه تبدیل
 افـزار نـرم  از طرح کامال تصادفی توسط استفاده با زمان طول در قفس
هـاي رفتـاري در    مقایسه میانگین داده .شدند آنالیز )SAS )23 آماري
درصـد   5روز با استفاده از آزمون دانکـن در سـطح احتمـال     10طول 

 .انجام گردید
  
   نتایج

 حـاوي  تیمـار  تـأثیر  از حاصل نتایج 6 و 5 ،4 ،3 ،2 ،1 هاي شکل
 نشـان  را تخمگـذار ي هـا  مرغ در مختلف رفتارهاي درصد باال بر روي
  .دندهمی

 1 شکلنتایج حاصل از تأثیر سطح باالي روي بر رفتار خوردن در 
 .نشان داده شده است

روند تغییرات رفتار خوردن در طی زمان تحـت  ، 1 شکلمطابق با 
درصـد رفتـار   ار سطح باالي روي قـرار گرفـت بطوریکـه    د تاثیر معنی

 کاهش یافـت داري نسبت به روز اول  به طور معنی از روز دومخوردن 
)05/0<P( روزهاي اول و هشتم به ترتیب بیشـترین و کمتـرین    در و

هاي تخمگذار در سیستم غیر مرغ. خوردن مشاهده گردیدرفتار درصد 
کننـد  رف رفتارهاي جستجو میدرصد زمان خود را ص 25تا  5قفسی، 

توانند رفتار جستجو را نشان دهنـد،  بنابراین مرغان قفسی که نمی) 2(
). 3( نماینـد زمان بیشتري را صرف خوردن و دستکاري غذایشـان مـی  

توان رفتار خوردن تا روز چهارم کاهش یافت که می 1 شکلمطابق با 
طرفی پس از  این کاهش را به دریافت سطح باالي روي نسبت داد از

روز چهارم مصرف خوراك کمی افزایش نشان داد که احتماال به دلیل 
  .باشدها به سطح باالي روي جیره میعادت پذیري مرغ
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 بري جیره مورد استفاده در دوره تولکو ترکیب شیمیایی (%) مواد خوراکی  - 1جدول 

Table 1- Composition (%) and nutritive content of the diet during molting 
 Ingredients (%) 

  ذرت 61.55
 Corn 

 )درصد 43(کنجاله سویا    23.7
Soybean meal (43%) 

  اکسید روي 2.49
Zinc oxide 

  روغن گیاهی 2.5
Vegetable oil 

  دي کلسیم فسفات 1.6
Dicalcium phosphate 

  پودر صدف 5.25
Oyster shell 

  نمک 0.25
Salt 

0.25 
  نیمکمل معد1

Mineral premix 

0.25 
  مکمل ویتامینه2

Vitamin premix 

  دي ال متیونین 0.14
DL- Methionine 

2.01 
  آهک
Limestone  

 
 ترکیب شیمیایی
Chemical composition 

  )کیلوکالري بر کیلوگرم(انرژي متابولیسمی 2820
AMEn (Kcal/Kg) 

  )درصد( پروتئین خام 15.50
Crude protein (%) 

 )درصد(تیونین م 0.4
Methionine (%) 

 )درصد(لیزین  0.91
Lysine (%) 

 )درصد(کلسیم  3.18
Calcium (%) 

 )درصد(فسفر قابل دسترس  0.41
Available phosphorous (%) 

 )درصد( ياترعصاره  5.03
Ether extract (%) 

  )قسمت در میلیون(روي  20000
Zinc (ppm) 

گرم، کبالت میلی I( .5( گرم، یدمیلی10 )Cu(گرم، مس میلی60 )Zn( گرم، رويمیلی 25 )Fe(گرم، آهنمیلی 100)Mn(منگنز جیره حاوي یلوگرم کمعدنی براي هر  مکمل 1
)Co(.1 میلی گرم، سلنیم )Se ( .2 بود گرممیلی.  
 B6( ، 25mg (پیرودوکسین ویتامین6mg ،  )B2(ریبوفالوینویتامین 10 mg،  )B1(تیامینویتامین A ،  4mgویتامین IU 15000یلوگرم جیره حاوي کمکمل ویتامینه براي هر  2

ویتامین E ،5mgویتامین  D3 ،15mgویتامین  H(،3000mg(بیوتین  10mg،)B3(نیاسین  20mg،)B9(اسید فولیک  2mg، )B5( اسید پانتوتنیک B12  ،15mgویتامین 
K3  ،400mg بودکولین. 

1Mineral premix provided the following per kilogram of diet: manganese, 100 mg; iron, 25 mg; zinc, 60 mg; copper, 10 mg; iodine, 
0.5 mg; cobalt, 0.1 mg; selenium, 0.2  mg. 
2 Vitamin premix provided the following per kilogram of diet: vitamin A, 15,000 IU; vitamin B1, 4 mg; riboflavin, 10 mg; vitamin 
B6, 6 mg; vitamin B12, 25 mg; pantothenic acid, 15 mg; folic acid, 2 mg; niacin, 20 mg; biotin, 10 mg; vitamin D3, 3,000 mg; 
vitamin K3, 5 mg; cholin, 400 mg. 
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 بري تولک زمان در تخمگذار مرغان خوردن رفتار درصد بر روي باالي سطح حاوي تیمار تأثیر - 1 شکل

Figure 1- Effect of high dietary zinc level on feeding behavior percentage of layers during molting 
 

در روزهـاي مختلـف در    آشامیدناثر مقادیر مختلف روي بر رفتار 
رونـد   همانطور که از شـکل پیداسـت،   . ان داده شده استنش 2شکل 

تغییرات رفتار آشامیدن در طی زمان به طور معنـی داري تحـت تـاثیر    
بـه طـور    آشـامیدن رفتـار  بطوریکـه   سطح بـاالي روي قـرار گرفـت   

 و )P>05/0( کـاهش یافـت   داري در روز دوم نسبت به روز اول معنی
الترین مصـرف آب در روز  ترین مصرف آب در روز چهـارم و بـا  پایین
 . مشاهده شداول 

 
 بري تولک زمان در تخمگذار مرغان آشامیدن رفتار درصد بر روي باالي سطح حاوي تیمار تأثیر - 2شکل 

Figure 2- Effect of high dietary zinc level on drinking behavior percentage of layers during molting 
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هـاي  در مـرغ  آشـامیدن کـاهش رفتـار   ) 13(و همکـاران   دانکلی
ایـن کـاهش رفتـار را     و گزارش کردند محروم شده از غذا راتخمگذار 

در آزمایش حاضر کـاهش رفتـار   . دانستندناشی از کاهش مصرف غذا 
تواند ناشـی از کـاهش مصـرف خـوراك     می با افزایش زمان آشامیدن

ن مصرف خوراك اند که ارتباط مثبتی بیها نشان دادهباشد زیرا بررسی
و مصرف آب وجود دارد و چون افزایش بیش از حد سطح روي موجب 
کاهش ناگهانی مصرف خوراك گردیده است لذا به دنبال آن مصـرف  

هـاي  در آزمایشـی بـا اسـتفاده از روش   . )27( آب کاهش یافته اسـت 
هـاي  هاي تخمگذار گزارش شـد کـه مـرغ   بري در مرغ متفاوت تولک

هـاي محـروم شـده از    در مقایسه با مـرغ ) یه کاملبا تغذ( تیمار شاهد 
همچنین نشان داده شده اسـت کـه   ). 24( نوشندغذا، آب بیشتري می

ها، بالفاصله پس از قطع غـذا کـاهش ولـی بعـد از     رفتار نوشیدن مرغ
هـاي  یافته). 10( یابد تولک این رفتار همراه با دریافت غذا افزایش می

مصـرف   کـاهش دهنـده  ضر که نشاناین محققین با نتایج آزمایش حا
و ) 23(سـاوري   .باشـد، مطابقـت دارد  خوردن مـی  کاهشآب همراه با 

گزارش نمودند که همبستگی نزدیکی بین میـزان  ) 16(لسون و سامرز 

خوراك روزانه و مقدار مصرف آب وجود دارد، بنابراین منطقی است که 
صـرف   هاي تیمـار آزمایشـی زمـان بیشـتري را    طی روزهایی که مرغ

کننـد، زمـان بیشـتري را صـرف     هاي وابسته بـه خـوردن مـی   فعالیت
  . نوشیدن نمایند

در آزمایش حاضر پس از روز پنجم احتماال به دلیل عادت پذیري 
ها نسبت به جیره تولک افزایش کمی در مصرف خوراك مشاهده مرغ

گردید که به دنبال آن مصرف آب نیز افزایش یافته است ولی به دلیل 
باالي روي مصرف خوراك در روزهـاي بعـدي همچنـان از روز    سطح 

  .کنداول آزمایش کمتر بوده است و مصرف آب نیز از آن تبعیت می
اي تأثیر تیمار حاوي سطح باالي روي بر رفتار نوك زنی غیرتغذیه

، 3بر اساس شـکل   .نشان داده شده است 3مرغان تخمگذار در شکل 
مختلف آزمایش تحت تـاثیر جیـره   در روزهاي اي نوك زدن غیرتغذیه

امـا بـه لحـاظ    ) P<05/0(داري نداشـت   داراي روي باال تفاوت معنـی 
باالترین درصـد  . در روزهاي ششم، هشتم و دهم کاهش یافتعددي 

مربـوط بـه روز پـنجم و پـایین     به لحاظ عددي ايزنی غیرتغذیهنوك
  .ترین درصد این رفتار در روز هشتم مشاهده گردید

  
 بري تولک زمان در تخمگذار مرغان ايغیرتغذیه زنینوك رفتار درصد بر روي باالي سطح حاوي تیمار تأثیر - 3 شکل

Figure 3- Effect of high dietary zinc level on non-nutritive pecking behavior percentage of layers during molting 
 

 رونـد  پـنجم  روز ات ايغیرتغذیه زدن نوك رفتار 3 شکل با مطابق
 خوردن رفتار کاهشی روند راستاي هم که است گرفته خود به افزایشی

). 15( هاي سایر محققان مطابقـت دارد که با یافته )P<05/0(باشد می
تولـک حـاوي    در آزمایشی با بررسی اثر جیره) 13(و همکاران  دانکلی

تغذیـه   هـاي یونجه بر رفتار مرغان تخمگذار گزارش کردند که در مرغ
اي متعاقب کاهش مصرف زنی غیرتغذیه شده با پودر یونجه، رفتار نوك

نیز مشاهده نمود که کـاهش  ) 27( وبسترهمچنین . غذا، افزایش یافت
هاي محروم شده از غـذا  هاي مربوط به مصرف خوراك در مرغفعالیت

موافـق بـا آزمـایش    . باشداي همراه میتغذیهبا افزایش نوك زدن غیر
بري بر روي تولک) 19 و18( هاي صورت گرفتهرفته، بررسیصورت گ

هاي محروم شده از غذا افـزایش وقـوع نـوك    مشخص نموده که مرغ
بیان کـرد کـه ایـن افـزایش     ) 28( وبستر. زنی به قفس را نشان دادند
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اي ممکن است ناشی از گرسـنگی یـا تمایـل بـه     نوك زدن غیرتغذیه
 ايغیرتغذیـه  زدن نـوك  تـار رف حداقل. سمت رفتارهاي جستجو باشد

 ایـن  کـاهش  بـا  همزمان روز این در که باشدمی هشتم روز به مربوط
کـه از انجـام یـک    زمـانی . اسـت  افتـه ی افزایش خودآرایی رفتار رفتار،

ها تمایل به جایگزینی فعالیت خاص مانند خوردن جلوگیري شود، مرغ
 28( هاي دیگرپژوهش ).10( یا تغییر یک فعالیت با فعالیت دیگر دارند

هـاي  هـاي تخمگـذار و جوجـه   کـه پولـت  نشان دادند که زمانی) 29و 
اي افزایش یافـت کـه   گوشتی محروم از خوراك شدند، رفتار غیرتغذیه

ها بیان نمودند که نوك زدن غیر تغذیـه آن. با نتایج حاضر تطابق دارد
اي بـه یـک محـرك    اي تغییر پاسخ رفتـاري از یـک محـرك تغذیـه    

ترین درصـد  در این آزمایش در روز هشتم پایین .باشداي میهغیرتغذی

اي نمایان گردید، از طرفی رفتـار خـودآرایی   رفتار نوك زدن غیر تغذیه
افزایش یافته است و در روزهایی که مصرف خوراك و آب شـروع بـه   

  .اي افزایش یافتکاهش یافت بروز رفتار نوك زدن غیرتغذیه
تهـاجمی در  نوك زنـی  بر درصد رفتار  تاثیر تیمار حاوي روي باال

نشـان داده   4 شکلهاي تخمگذار در روزهاي مختلف آزمایش در مرغ
این رفتار از روز دوم به بعـد   پیداست، شکلهمانطور که از . شده است

در طـی روزهـاي سـوم،     داري کاهش پیدا کرد بطوریکه به طور معنی
ردیـد و روز  چهارم و هشتم هیچگونه نوك زدن تهـاجمی مشـاهده نگ  

 .تهاجمی مشاهده شد نوك زنیاول باالترین درصد رفتار

 

  
 بري تولک زمان در تخمگذار مرغان تهاجمی زدن نوك  رفتار درصد بر روي باالي سطح حاوي تیمار تأثیر - 4 شکل

Figure 4- Effect of high dietary zinc level on aggressive pecking behavior of layers during molting 
  

 نگردید، مشاهده تهاجمی زدن نوك که چهارم و سوم روزهاي در
 رقابـت  عـدم  احتماال لذا است کاهش حال در آشامیدن و خوردن رفتار

 بیـان  روزها این طی در تهاجمی رفتار کاهش بتوان را آب و غذا سر بر
مـی  را هشـتم  روز در تهـاجمی  رفتار نشدن مشاهده همچنین و نمود
در این بررسی در . داد نسبت روز این در پرآرایی رفتار یشافزا به توان

و  چـو  .روزهاي سوم، چهارم و هشتم رفتار تهاجمی مشـاهده نگردیـد  
، بیان نمودند که محدودیت غذایی عـالوه بـر فعالسـازي    )8(همکاران 

دار غلظـت  آدرنال، باعث افزایش معنی -هیپوفیز -محور هیپوتاالموس
، گـزارش  )24( استین برنز و ساپولسکی. شودکورتیکوسترون سرم می

 تجمـع  باعـث  گلوکوکورتیکوئیـدها  فیزیولـوژیکی  افـزایش  کهنمودند 
 افـزایش  موجب گلوتامات تجمع طرفی از. شد هیپوکامپ در گلوتامات

 و صرع بروز باعث نتیجه در و گردد می هیپوکامپ ايخزه فیبر فعالیت

  .گرددمی عصبی رفتارهاي
هـاي  اي بر درصد رفتار خودآرایی مـرغ وي جیرهاثر سطح باالي ر

مطابق . نشان داده شده است 5تخمگذار در روزهاي مختلف در شکل 
با شکل کمترین و بیشترین درصد بروز این رفتار به ترتیب در روزهاي 

 .)P>05/0( سوم و ششم بروز پیدا کرده است
کـه  یک رفتار حفظ بقاسـت  ) یکی از رفتارهاي خودآرایی(پرآرایی 

داري پرها در یک وضعیت خوب مهم است و پرندگان اغلـب  براي نگه
تمیـز  ). 12و  3( کننـد که دسترسی به غذا ندارنـد، پرآرایـی مـی   زمانی

کردن پرها توسط منقار و سایر رفتارهاي آرام بخش از قبیل بال زدن، 
راست کردن پرها و کشش دادن بدن به منظور حفظ آرایش پرها هـم  

 ).30( و هم مصنوعی ضروري است در محیط طبیعی
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 بري تولک زمان در تخمگذار خودآرایی مرغان رفتار درصد بر تیمار حاوي سطح باالي روي تأثیر - 5 شکل

Figure 5- Effect of high dietary zinc level on preening behavior of layers during molting 
 

 
 بري تولک زمان در تخمگذار رفتار نشستن مرغان درصد بر تاثیر تیمار حاوي سطح باالي روي - 6 شکل

Figure 6- Effect of high dietary zinc level on sitting behavior percentage of layers during molting 
  

آراستن پرها به وسیله منقار سـبب حفـظ حالـت طبیعـی پرهـا و      
ها میکنه هاي موجود روي پوست، از جملههمچنین نابود شدن انگل

افزایش رفتار پرآرایی ممکن است ناشی از حساسیت بـه از  ). 22( شود
و یـا یـک رفتـار    )26( دست دادن پرها یا به عنوان یک رفتار آسایشی
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سازي باشد و معیـاري از  اي از شرایط محروم جایگزین به عنوان نتیجه
اي بـا  رفتارهاي آرامشی بـه صـورت ویـژه   ). 14( استیصال پرنده است

گردنـد یـا بـه    ایش پرنده در ارتباطند، زیرا همواره مفید تلقـی نمـی  آس
عبارت دیگر در برخی متون، تنهـا کـاربرد رفتـار آرامشـی را افـزایش      

توجیه این برداشت افزایش رفتارهاي مربوط . اندراحتی بدن ذکر کرده
هـاي  این جنبـه ). 13( به آرایش پرها در زمان محدودیت غذایی است

ن غیرقابل استناد به اشتباه با نام فعالیت جانشین معرفی رفتاري در متو
، بـه  5مطابق با شـکل  . شود و معیاري از استیصال پرنده محسوب می

لحاظ عددي بیشترین و کمترین درصد خودآرایی به ترتیب  مربوط به 
توان بیان کـرد کـه از آنجائیکـه در روز    می. روزهاي ششم و سوم بود

هـا  باشد لذا مرغاي در حال کاهش میغذیهششم رفتار نوك زدن غیرت
دهند، همچنین در طی این روز رفتار تهاجمی رفتار پرآرایی را بروز می

در حال کاهش است، از طرفی در روز سوم که حداقل رفتار خـودآرایی  
   .اي در حال افزایش استبروز پیدا کرده رفتار نوك زدن غیرتغذیه

نشان داده شده  6نشستن در شکل تاثیر تیمار اعمال شده بر رفتار 
دار سـطح   روند تغییرات نشستن در طی زمان تحت تـاثیر معنـی   .است

بیشـترین و کمتـرین درصـد رفتـار      طوریکـه ب باالي روي قرار گرفت
 ).P>05/0(دید نشستن طی روزهاي چهارم و اول مشاهده گر

در آزمایش حاضر با توجه به اینکه رفتار خوردن تا روز پنجم روند 

اهشی به خود گرفته است لذا براي پرنده فرصتی ایجاد شده است تا ک
از  ،در وضعیت نشستن قرار گیرد و زمان بروز این وضعیت افزایش یابد

طرفی پس از آن رفتار خوردن نیز کمی افزایش یافته لذا طبیعی است 
یابد، همچنین مطابق با شـکل   میکه وضعیت نشستن مرغ نیز کاهش 

توانـد دلیلـی   تا روز پنجم کاهش یافت که این نیز میرفتار تهاجمی  4
  .براي افزایش زمان نشستن در پرنده باشد

  
  کلی نتیجه گیري

بندي نمود که سطوح بـاالي روي  گونه جمعتوان ایندر اینجا می
توانسته در روزهاي اول تا چهارم باعث روند کاهشی رفتار تهـاجمی و  

غان تخمگذار شـود و بـه طـور    روند افزایشی رفتارهاي آسایشی در مر
کلی رفتار تهاجمی در طول ده روز اسـتفاده از سـطح بـاالي روي در    

 . دادکاهش شدیدي را نشان  با گذشت زمانجیره 
 

  سپاسگزاري
وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعـی   بدین

هـاي مـالی پـروژه تشـکر و قـدردانی       رامین خوزستان بخاطر حمایـت 
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Introduction The commercial egg industry commonly uses induced molt procedures to rejuvenate flocks for 

a second or third laying cycle. Molting may be induced by feed withdrawal for up to 10 days (7), water 
withdrawal for 2 days (19), or both, along with a reduction of day length (14). Such programs cause concern 
about animal welfare because it is thought that they may be harmful to hens (28). Given the concerns for 
potential bird stress, various methods of nutrient restriction that would avoid long term feed withdrawal have 
been investigated (20, 24). One of the alternative methods for molt induction is high-dietary Zn (4). 

Materials and Methods In this study, a total of 30 Hy-line W-36 leghorn hens (at 50 wk old) (1400 ± 150 
g), were randomly assigned to 5 replicate. Ten cages (3 hens in each cage) on both the upper and lower tiers 
were considered to observe behavior patterns. Data recording of predetermined behavioral patterns were carried 
out using five Camera Digital Video Recorder Multiplexer System. Behavior recording began at 9:00 h each day 
and ended at 11:00 h and a second observation starting at 16:00 p.m and ended at 18:00 p.m. Total of ten cages 
(containing 3 hens/ cage (30 hens total)) were used to collect 5 behaviors (feeding, drinking, nonnutritive 
pecking, preening and aggression pecking) and one posture (sitting). The following ethogram was adopted from 
Webster (27) feeding defined as pecking behavior directed toward the feed trough or toward a neighboring feed 
trough. Drinking was defined as the appearance of ingesting water from the nipple at the near of the cage. 
Nonnutritive pecking was defined as non aggressive pecking at anything other than feed, which included cage 
pecking, feather pecking, bill pecking and air pecking. Preening behavior involved the manipulation of the 
plumage with the beak. Aggressive was the sum of pecks that occurred within a cage or between neighboring 
cages. Sitting was defined as a crouched posture with shanks or breast in contact with the cage floor. 

Results and Discussion Percentage of observation of all behaviors except for non-nutritive pecking was 
significantly affected by high dietary zinc (P<0/05). The highest and lowest percentages of eating behavior were 
observed on d 1 and 8 and the lowest drinking behavior was in d 4 and the highest percentage of non -nutritive 
pecking was observed on d 5 and 8  (P<0/05). In this study the eating behavior decreased, non nutritive pecking 
increased, which was consistent with reports by Webster (27) and Dunkely et al (13). They observed that the 
reduction of feeder-related activities by feed-withdrawal hens was accompanied by an increase in non nutritive 
pecking. Increase in drinking behavior probably was due to the increased feed consumption. This is supported by 
Woodward et al (29) who observed that fully fed hens drank nearly twice as much as feed withdrawal hens. On 
the basis of our results and the results of other studies (29) it appears that birds receiving high level of Zn had the 
lowest feed intake, they tended to drink less, because it was observed that feed withdrawal hens were not eating, 
they tended to drink less. Aggressive behavior was not observed on d 3, 4 and 8 and the highest percentage of 
aggressive pecking was observed on first day.  The minimum and maximum percentage of preening behavior 
have been occured on d 3 and 6, respectively and the highest and lowest sitting percentage has been observed on 
d 4 and 1  (P<0/05). Preening behavior is generally suppressed when hens are involved in other activities such as 
feeding. Dunkley et al. (13) observed that the feed withdrawal hens spent more time preening until the last few 
days of the most period, where as the fully fed hens did not.  Their findings are in accordance with the results of 
this experiment that hens spent less time at the feeder, they spent more time involved in preening activity. 
Reduce aggressive behavior on days 3 and 4, was probably due to the reduced eating and drinking behavior, so 
probably reduced competition for food and water can be attributed to aggressive behavior and this dcrease on 
day 8 is probably the result of an increase of preening behavior. Given that eating behavior has been decreased 
by the fifth day the bird has a chance to be in a sitting position. 

Conclusions Use of high zinc molt diet method could be effective to reduce aggressive behavior and increase 
preening behavior of laying hens during force molting. 
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