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 Introduction: This experiment subjected to investigate the effect of different light 

programs on growth performance, the immune system and internal organs of the broiler 

chicks.  

Materials & Methods: A total of 300 one day-old male broiler chicks (Ross-308) were 

randomly distributed between three treatments with a similar average weight. Each group 

was housed in the separated room with five pen and 20-birds per pen. The management 

conditions were similar for all treatments throughout the experimental period except 

lighting programs which from 8 to the 42 day were provided as follow: 1) 23 h light (L): 1 

h dark (23L:1D), 2) 16 h L: 8 h D (18L:6D) and 3) 12 h L: 12 h D (12L:12D). At 35 

day-old, 0.2 mL of SRBC was injected intravenously into the chicks and at the 42  

day-old, 4 chicks were randomly selected from each replicate. Anti-SRBC antibody titers 

were determined using a heamagglutination technique. Then Chicks were slaughtered and 

their bursa of fabricus, spleens, liver, heart, crops, gizzard and jejunum weighted and also 

length of jejunum were measured.  

Result: The Anti-SRBC titer was the lowest with 23L:1D and the highest in the birds  

of 12L:12D treatments respectively (P<0.01). The lowest weights of internal organelles 

were in 23L:1D and the highest in 12L:12D treatments. The weight gains and feed 

conversion ratio between the treatments was significantly different in all the periods and 

improved with more dark hours (P<0.05).   

Conclusion: It is concluded that lighting program with long darkness improved growth and 

immune indices in broilers.  
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 هايو اندام  ایمنی سیستم رشد، عملکرد بر مختلف نوري هايبرنامه تاثیر بررسی منظوربه آزمایش این :مقدمه  

 .شد انجام گوشتی هايجوجه داخلی

 وزن میانگین با تکرار پنج با تایی 100گروه سه به 308 راس روزهیک نر جوجه قطعه 300 :هاروشمواد و 

قطعه  20شامل  پن 5در مجزا درسالنی تصادفی طوربه تیمار هر هايجوجه .شدند بنديتقسیم یکسان تقریبا  

 روزگی، 42 تا 8 از بود و یکسان مدیریتی شرایط تمام نوري برنامه جزبه تیمار سه هر در .گرفتند قرار جوجه

 مداوم تاریکی ساعت 12 با 3 تیمار و مداوم تاریکی ساعت 8 با 2تیمار تاریکی، ساعت یک با  1 تیمار

 به وریدي طریق از گوسفندي قرمز هايگلبول علیه ژنلیتر آنتیمیلی 2/0 روزگی 35 در. شدند داده پرورش

 خونگیري و انتخاب تصادفی كامل   طریقبه جوجه 4( پن)تکرار  هر از روزگی 42 در و تزریق هاجوجه

 تیموس، وزن و شده ذبح هاجوجه سپس. شد انجام گوسفندي قرمز هايگلبول علیه باديآنتی تیتر تعیین جهت

 .شد گیرياندازه ژژنوم طول ژژنوم توزین و و سنگدان دان،چینه قلب، طحال، كبد،

ساعت روشنایی: یک ساعت  23تیمار با  هايجوجه در گوسفندي قرمز هايبادي علیه گلبولآنتی تیتر :نتایج

 داد اختصاص خودبه را سطح ترینبیش ساعت تاریکی 12ساعت روشنایی:  12تیمار  در و ترینكم تاریکی

(01/0P<.) 12تیمار  و در ترینكم ساعت تاریکی 1ساعت روشنایی:  23تیمار  در داخلی هاياندام وزن 

 تبدیل افزایش وزن بدن وضریب. داد اختصاص خودبه را مقدار ترینبیش  ساعت تاریکی 12ساعت روشنایی: 

یافت  بهبود تاریکی ساعات افزایش با و داشت داريمعنی اختلف هادوره تمام در تیمارها بین خوراك

(05/0P<). 

 بهبود موجب تربیش تاریکی ساعات با نوري هايبرنامه ،آزمایش این نتایج براساس :و بحث گیرينتیجه

 گردید گوشتی هايجوجه ایمنی و رشد هايمولفه
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 Yahyazadeh and Vakili                               زاده و وکیلی                                                                                             یحیی

 مقدمه

های جوجهنور یکی از عوامل مهم مدیریتی تاثیر گذار بر عملکرد        

طیور محسوب  سالمتی برای . پاسخ ایمنی یک پارامتر مهماست گوشتی

داری صورت متراکم نگههای گوشتی در حالت عادی بهجوجه .شودمی

عالوه انتخاب هب .باشدشوند که خود یک عامل شیوع بیماری میمی

باعث کاهش پتانسیل ایمنی در طیور  ،برای حصول رشد سریعژنتیکی 

و  Deep) ماندگاری طیور در دوره پرورش مؤثر است برشده است که 

سرعت رشد باال خود یک عامل محرک برای شیوع  (.2010همکاران، 

ها اند که این انتخابنشان داده شود. مطالعاتبیماری محسوب می

و  Makram) اندپاسخ ایمنی شدهباعث کاهش ایمنی یا تغییر در 

ترین فاکتورهای محیطی برای بهبود یکی از کلیدی. (2010 همکاران،

رژیم نور دهی مصنوعی  (. 1996همکاران،  و Demasت )ایمنی نور اس

اگرچه تحقیقات  .آیدحساب میپرورش به مدیریتی در نقطه حساس یک

ولی  است گرفتهبسیار زیادی روی تأثیر نور بر عملکرد طیور صورت 

، Gordon) به سالمت و آسایش پرنده توجه کمی مبذول شده است

باشد و مالتونین در پرندگان نور می غده حساس به کآل یپینه .(1994

 .(1995، و همکاران Calove) شوداغلب در ساعات تاریکی ترشح می

آل و پاسخ ایمنی در های اخیر یک ارتباط بین مالتونین پینهدر سال

رغم روشن متخصصین علی و ،پستانداران و پرندگان اثبات شده است

نبودن مسیرهای دقیق تأثیر نور بر ایمنی آن را یکی از عوامل محیطی 

مشخص شده است که اعمال روشنایی دائمی  دانند.مؤثر بر ایمنی می

لوکس باعث کاهش سطح ایمنی در  45ای با شدت های رشتهبا المپ

، Taherkhaniو  Zaghari) شوندبالغ بوقلمون میهای ناجوجه خروس

بادی در پاسخ کاهش میزان تولید آنتی روشنایی دائمی سبب(. 2007

 13در سن  (SRBC) های قرمز خون گوسفندبه ایمنی ثانویه با سلول

 D12L:12با برنامه نوری  شاهدهفتگی در مقایسه با گروه  18 و

 تحقیقات گسترده، وجود با اما .(Davila، 2002و  Campo) شد مشخص

 سیستم روی تاریکی متفاوت -نوری با ساعات روشنایی هایبرنامه تاثیر

 قرار بررسی مستقیم پرنده مورد های لنفاوی و داخلیایمنی و اندام

نوری مختلف  هایبرنامه تأثیر منظور بررسیبه این آزمایش .است نگرفته

 انجام شد. های گوشتیسیستم ایمنی جوجه های رشد ومولفه  بر
 

 هامواد و روش

قطعه جوجه نر یک روزه  300در این تحقیق  مدیریت پرندگان:      

 5تیمار با  3طور تصادفی در گرم به 41با میانگین وزن  308راس 

هر گروه در یک و  قطعه جوجه در هر تکرار تقسیم شدند 20 تکرار و

مشابه  تیمارتا روز هفتم برنامه نوری هرسه  سالن مجزا قرار گرفتند.

یک ساعت -ساعت روشنایی 23) . سپس پرندگان در تیمار یکبود

ساعت روشنایی و 23 ،سالن یک خاموشی( از روز هشتم تا پایان دوره

ساعت روشنایی  16 ،دو تیمار (،متداول ینور برنامه) خاموشی ساعت یک

 12ساعت روشنایی و  12 سه، و تیمارساعت خاموشی مداوم  8و 

 ،جز برنامه نوریبه تیمارساعت خاموشی پرورش داده شدند. در هر سه 

تغذیه یکسان بود. تنها متغیر برنامه نوری بود.  تمام شرایط مدیریتی و

دوره پرورش  .داری شدندروزگی نگه 42تا پایان های گوشتی جوجه

ها جیره بود. پایانی رشد و ،طبق توصیه نژاد راس درسه دوره آغازین

)راهنمای پرورش جوجه  براساس احتیاجات غذایی توصیه شده راس

جیره  روزگی(، 10-0) جیره آغازین .تهیه شدند( 2007گوشتی راس، 

روزگی( با استفاده از  42-25جیره پایانی ) روزگی( و 24-11) رشد

های مورد استفاده . جیرهندتنظیم شد UFFDAنویسی افزار جیرهنرم

 .سویا تهیه شد -پایه ذرت بر

صورت خوراک های گوشتی بهعملکرد جوجه های رشد:مولفه       

های مصرفی، وزن و افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی طی دوره

روزگی(  42-25) پایانی و روزگی( 24-11) رشد روزگی(، 10-0) آغازین

خوراک صورت که برای محاسبه بدین و محاسبه گردید. گیریاندازه

 گیریاندازه کشیوزن هاینوبت در پن هر از خوراک ماندهباقی مصرفی،

 .شد انجام جیره تغییر هنگام به نوبت سه ها درجوجه کشیوزن .گردید

 .محاسبه گردید ضریب تبدیل غذایی سپس

بادی عليه گلبول آنتي) هومورال گيری پاسخ ایمنياندازه       

های ی هومورال، جوجهبررسی پاسخ ایمنور منظبه: قرمز گوسفند(

و Lerner ( مطابق نظریه SRBCگوشتی علیه گلبول قرمز گـوسفند )

برای تهیه گلبول قرمز گوسفند . سازی شدند( ایمنی1971 (همکاران

لوله  ازسرنگ و استفاده با، از یک راس گوسفند بلوچی % 5 غلظت با

شد.  تقسیم مساوی نسبت به لوله 6 درو  عمل آمدهخونگیری ب ونوجکت

سی از سی 5) به حجم کامل رسانیده شد سرم فیزیولوژیسپس  با 

 2000 ) شد سانتریفوژ و پس از آن سی سرم فیزیولوژی(سی 95خون با 

 با لوله حجم ا  مجدد و حذف رویی مایع(. سپس دقیقه 5 مدتهب دور

 بار سه عمل این انجام شد. مجدد سانتریفوژکامل و  سرم فیزیولوژی

 غلیظ هاینمونه و حذف رویی مایع صورت گرفت. بعد سومین بار،

درصد آماده گردید. الزم  5و گلبول قرمز گوسفند  مخلوط قرمز، گلبول

به ذکر است که تمام مراحل فوق در شرایط استریل انجام گرفت. 

نحوی دوره آزمایش انجام شد به 35تزریق گلبول قرمز گوسفند در روز 

 صورتهلیتر از محلول فوق بمیلی 2/0های طرح با هکه تمام جوج

برای  تزریق شدند. های گوشتیجوجه بال ورید به ) IV (وریدی داخل

دوره آزمایش، از   42روز بعد از تزریق در روز  7گیری خونی، نمونه

قطعه جوجه انتخاب و از ورید بال  4از هر پن  ها خونگیری شد.جوجه
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لیتر خونگیری شد. پس از لخته شدن نمونه خون، سرم میلی 2ها آن

ها بادی نمونهبعد میزان آنتی ن جدا و برای سنجش تیتر آماده شد.آ

گیری شد. روش هماگلوتیناسیون اندازهبهوسفند علیه گلبول قرمز گ

های روش زیر عمل گردید: پلتبادی بهگیری تیتر آنتیبرای اندازه

ها دارای این پلیت شد.شکل تهیه  Vون مخصوص میکروهماگلوتیناسی

برای  ( هستند.Hتا  Aردیف ) 8( و 12 تا 1ستون ) 12چاهک در  96

گوسفندی از روش واندرزیپ   علیه گلبول قرمز تام بادیآنتی گیریاندازه

(Van der zipp، 1980.استفاده شد ) گیری روش برای اندازه مطابق این

 آوری شدهجمع نمونه سرم ماکرولیتر از 50 گوسفند، قرمز ژن گلبولآنتی

درجه  56( اضافه و در دمای 12×8) تایی 96ت یداخل چاهک اول پل در

سازی کمپلمان انکوبه غیرفعال دقیقه جهت 30گراد برای مدت سانتی

ت یمیکرو لیتر سرم فیزیولوژی به سرم اضافه و پل 50سپس  گردید.

داده  ساعت قراررای مدت نیمگراد بدرجه سانتی 37در داخل انکوباتور 

میکرولیتر سرم فیزیولوژی  50ها ساعت به بقیه چاهکشد. پس از نیم

 .از سرم تهیه شد 256/1الی  2/1های سریال از و سپس رقتاضافه  

درصد  2ماکرولیتر از محلول گلبول قرمز گوسفند  50در مرحله بعدی 

 37دمای ساعت در مدت نیمت بهیسپس پل .به هر چاهک اضافه شد

ای که لیز پس از آن شماره اولین خانه گراد انکوباسیون ودرجه سانتی

(( Log2) 2شد. تیترها براساس لگاریتم یاداشت  رسوب نداشت،شده و 

داد بیان شد و که آگلوتیناسیون کامل را نشان میترین رقتیبیش

نقطه حد داد یک رقت باالتر آگلوتیناسیون نسبتی نشان می چهچنان

 شد.واسط درنظر گرفته می

برای تعیین وزن بورس و  ی داخلي:هاانداموزن گيری اندازه       

از هر یک روزگی، ابتدا  42های داخلی بدن در سن و سایر اندام طحال

طور به از نظر وزن به میانگین گروه نزدیک بود که جوجه 4ها تکراراز 

یک پرنده از جنس نر با وزن سپس از هر تکرار شد.  تصادفی انتخاب

که وزن طوریهب کشی کشتار شد.بدن یکسان  انتخاب و بعد از وزن

های داخلی به نسبت کل وزن بدن در همه تکرارها یکسان گردید اندام

از راس مثلث مانند  )باالی مقعد( ها از قسمت پائینی شکمسپس الشه

 .شدند داخلی جداهای اندام وسیله قیچی جراحی برش داده شد وهب

 دیجیتال وسیله ترازویهب ها از مواد زائدتخلیه و شستشوی اندام پس از

، ژژنوم )مابین سنگدان ،داننهچی وزن .توزین شدند گرم01/0با دقت 

غده تیموس ، کبد ،قلب، تیموس ،طحالحلقه دوازدهه و زائده مکله(، 

یک دستگاه ترازوی دیجیتال  توسطهر قطعه جداگانه  گیری شد.اندازه

وسیله کردن آن به بعد از فیکس ژژنومطول  گرم وزن شد. 01/0با دقت 

 گیری شد.کش اندازهفرمالین با خط

 

 

 

 )درصد( های مختلف آزمایشغذایي مورد استفاده در دورههای جيره :1جدول 

 اقالم خوراکي
1-10 

 روزگي

11-24 

 روزگي

25-42 

 روزگي

 1/51 1/53 7/47 ذرت

 5/26 7/33 5/38 سویا

 15 5 5 گندم

 1 8/0 8/0 روغن

 05/1 05/1 15/1 صدف

 5 6 5/6 تجاری )فراز دانه( کنسانتره 1 

 3/0 3/0 3/0 نمک

 05/0 05/0 05/0 مولتی آنزیم

    آناليز جيره

 انرژی قابل متابولیسم

 )کیلوکالری درکیلوگرم(
2810 2902 3004 

 97/17 29/20 15/22 پروتئین خام%

 43/0 48/0 52/0 متیونین %

 69/0 77/0 85/0 ستین قابل هضم%یمتیونین+س

 92/0 09/1 22/1 لیزین قابل هضم%

 6/0 69/0 75/0 ترئونین قابل هضم%

 19/0 22/0 25/0 تریپتوفان قابل هضم%

 88/0 98/0 05/1 کلسیم%

 44/0 49/0 5/0 فسفر قابل استفاده%

 82/1 78/1 68/1 اسید لینولئیک

 43/3 68/3 89/3 فیبر خام%

 51/3 2/3 03/3 چربی خام

 51/186 9/206 26/226 آنیون-باالنس کاتیون

ترئونین هیدرو کلراید،  لیزین هیدروکلراید، حاوی متیونین، کنسانتره تجاری فراز دانه  1

مکمل  پر کننده، های مجاز و حجم دهنده ودی کلسیم فسفات، افزودنی اکسیدان،آنتی

واحد  A ،11000ازای هر کیلوگرم جیره حاوی: ویتامین )به ویتامینی و معدنی

 المللی؛واحد بین E ،121المللی؛ ویتامینواحد بین 2300المللی؛ کوله کلسیفرول، بین

گرم؛ ریبوفالوین؛ میلی 4 گرم؛ تیامین،میلی 12B ،02/0ویتامین  گرم؛میلی 3K، 2ویتامین

 میلی 4گرم؛ پیرودوکسین، میلی 03/0بیوتین،  گرممیلی 1اسیدفولیک، گرم؛ میلی 4

گرم؛ سولفات منگنز، میلی 125/0گرم؛ اتوکسی کوئین، میلی 840گرم؛ کولین کلراید، 

گرم؛ سولفات مس، میلی1گرم؛ ید، میلی 2/0گرم؛ سلنیوم )سلنات سدیم(، میلی 100

 .باشد(گرم میمیلی 50گرم؛ آهن، میلی 100

 

صورت طرح کامال  تصادفی اجرا شد. به آزمایشاین آناليز آماری: 

قطعه جوجه  20تکرار و هر تکرار  5 بود و هر تیمار تیمار3 دارای آزمایش

سپس با استفاده  شد، مرتباکسل افزارنرم ها ابتدا درداده داشت. گوشتی

تست توکی ها با میانگین تجزیه واریانس آنالیز شده و و SASافزارازنرم

 ijέ+j=µ+tijX    بود:شرح زیر مقایسه شدند. مدل آماری این طرح به

jt: تیمار، هر اثر µ: جامعه، کل میانگین ijέ :اثر اشتباه آزمایش، ijXمشاهده : 
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 نتایج
نتایج مقایسه میانگین مصرف خوراک، افزایش های رشد: مولفه       

مصرف آمده است. اختالف  2در جدول وزن و ضریب تبدیل غذایی

ولی افزایش  .(>05/0P) نبودداری معنی یآزمایشهای خوراک در تیمار

 .(>05/0P) داری داشتاختالف معنی هایها در تیمارجوجهوزن 

 

 عملکرد رشد در تيمارهای آزمایشي :2جدول

 تيمار
 روزگي 42-25 روزگي 24-11 روزگي 1-10

افزایش 
 (گرموزن )

مصرف 
 (گرمخوراك)

ضریب 
 تبدیل

وزن  افزایش 
 (گرمروزگي)

مصرف 
 (گرمخوراك)

ضریب 
 تبدیل

وزن افزایش 
 (گرم)

مصرف 
 (گرمخوراك)

ضریب 
 تبدیل

1 c  55/199   43/299 a89/1 c 10/912  4/1592    a 83/1 c  80/2167  4/4249 a  2   
2 b 95/213 83/298 b73/1 b 57/960 6/1589 b 73/1 b 60/2247 6/4248   b 92/1 
3 a 50/223 92/297 c63/1 a 30/991 84/1587 c 67/1 a  35/2340 8/4247 c  84/1 

 00026/0 433/2 48/324 00005/0 663/3 308/27 0002/0 477/2 158/13 خطای معیار

36/0   0001/0 0001/0 86/2 0001/0 0001/0 33/0 0001/0 درصد احتمال  0001/0 

 .(a,b,c) ها بوده استدار بین گروهدهنده اختالف معنینشان در هر ستون نتایج با حروف مختلف، دارغیر معنی NS، دارمعنی *:
 

بین : (SRBC) رمز گوسفندیقبادی عليه گلبول آنتي توليد

 هایماردر  تی گلبول قرمز گوسفندژن بادی علیه آنتیمیزان تولید آنتی

 . این نتایج(>05/0P) دشه مشاهدداری مورد آزمایش اختالف معنی

بادی تولید آنتی تربا ساعات تاریکی بیش هایدهد در تیمارنشان می

 ،اعتس 12تاریکی  با سومتیمار  صورت که دربدین شود.تر میبیش

تاریکی  ابدوم تیمار دیگر بود و در تیمار  2تر از بادی بیشتولید آنتی

تر بیش (یک ساعت روشنایی) اولبادی از تیمار تولید آنتی ،ساعت 8

  .(2)جدول  بودتر کم سومتیمار نسبت به  و

در این آزمایش در گروه سوم  های داخلي و لنفاوی:وزن اندام       

 های گروه دیگر داشت وزن اندام دوتری نسبت به که خاموشی بیش
 

 

طول و وزن قسمتی از دستگاه گوارش  و اویهای لنفاندام و داخلی

 .(3)جدول  (>05/0P) بود ترطوالنی های با روشناییتر از گروهبیش
  

 در تيمارهای آزمایشي گلبول قرمز گوسفندبادی عليه آنتي: 3جدول

 (log2)گوسفند  مز رول قگلببادی عليه آنتي تيمار

1 c  038/4 
2 b   676/4 
3 a  222/5 

 003879/0 خطای معیار

 (P≥0001/0)* داریمعنی
نشاندهنده اختالف معنی دار بین  در هر ستون نتایج با حروف مختلف، دارمعنی *:

  .(cوbوa) ها بوده استگروه
 

 

 در تيمارهای آزمایشي های داخليوطول اندام وزن  :4جدول 

 طحالوزن  تيمار
 (گرم)

 تيموسوزن 
  (گرم)

کبد وزن 
 (گرم)

 قلبوزن 
 (گرم)

چينه وزن 
 (گرمدان )

سنگدان وزن  
 (گرم)

ژژنوم وزن 
 (گرم)

طول ژژنوم  
 (مترسانتي)

1 c  216/2 c646/2 c 107/59 c  196/12 c 707/7   c 459/36 c199/27       c  864/88 
2 b 433/2 b738/2 b 541/59 b 346/12 b 814/7   b 624/36 b   51/28     b 705/89 
3 c   780/2 a  910/2 a 711/59 a 418/12 a 899/7    a 723/36 a 675/29      a  449/90 

 347126/0 591252/0 002224/0 00118/0 002573/0 006937/0 002133/0 004264/0 خطای معیار
 (≥0001/0P)*   (≥0001/0P)* (≥0001/0P)*   (≥0001/0P)* (≥0001/0P)*  (≥0001/0P)* (≥01/0P)* (≥01/0P)* داریمعنی

  .(cوbوa) ها بوده استنشاندهنده اختالف معنی دار بین گروه در هر ستون نتایج با حروف مختلف، دارمعنی *:
 

  بحث
 هایماریمصرف خوراک در ترغم این که علیهای رشد: مولفه       

ها در  وزن جوجه ، افزایشنداشت یداریاختالف معن شیمورد آزما

 خوراک مقدار 2 جدول مطابق .بودلحاظ آماری متفاوت به هاماریت

 تفاوت پرورش یکسان و آزمایش های مختلفدوره در پرندگان مصرفی

 .نشد مشاهده مختلف تیمارهای بین مصرفی خوراک مقدار در داریمعنی

 متفاوت ایگونه به گوشتی هایجوجه جدید هایسویه رسدمی نظربه

 12 روزهای طول ویژهبه روز، طول به ترهای قدیمیسویه به نسبت

 داشتند یترشیب یکیتارکه  هاییجوجه .دهندمی پاسخ بلندتر و ساعت

از   ترشیبافزایش وزن در تیمار سوم  تری داشتند.افزایش وزن بیش

اول بود. این افزایش وزن  ماریاز ت ترشیب دوم ماریت واول و دوم  ماریت

سبب ساعات تاریکی باشد که  ها درتر جوجهعلت تحرک کمتواند بهمی

 Ohtani) است شده مصرف مغذی مواد جذب افزایش و انرژی اتالف کاهش

برابر مقدار  ها با مصرف تقریبا جوجه که صورتبدین (.Tanaka ،1998و 

نسبت  2و 3ترتیب در تیمارهای تری بههای بیشخوراک دارای وزن

اند. شدهضریب تبدیل بهتری  و در نهایت باعثاند شده 1به تیمار 

 Hosseiniو  Najafi) داردمطابقت مشابه  قیپژوهش با تحق نیا جینتا

Fahreji ،2013 ؛ Shariatmadary،آزمایش نیدر ا .(2007 و همکاران 

نیز جوجههایی که با ساعات تاریکی بیشتر پرورش یافته بودند. از نظر 
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وزن و  شیافزا ینداشتند ول یداریمصرف خوراک با هم اختالف معن

بهتر  ترشیب یکیبا مدت تار افتهیپرورش  یهاماریدر ت لیتبد بیضر

دست آمده در این تر بود. نتایج بهکم یکیبا تار یهااز گروه ترشیب و

افزایش  سببهایی با محدودیت نوری آزمایش بیانگر این بود که برنامه

ضریب تبدیل خوراک نیز در این  شود.بدن می های مختلفاندام وزن و

تری برای دلیل فرصت بیشتواند بهکه این می یافته است بهبودها گروه

 دلیلتواند بهکه میضمن این باشد. جذب غذای مصرف شده، هضم و

 و همکاران،Buyse ) افزایش ذخیره انرژی در بدن باشد تر وتحرک کم

بازدهی غذا را حدود تر با تاریکی بیش استفاده از برنامه نوری  (.1996

که وقتی  ستا یناین امر ا. دلیل احتمالی دیدرصد بهبود بخش 10تا  5

خورند ساعت زمان روشنایی می 2تا  1را طی مدت  خوراک هاجوجه

، حسب کیفیت و ترکیبات غذابرای هضم و جذب غذای مصرف شده بر

که پرندگان وقتی دارند زمان نیاز ساعت 4تا  2سن و شرایط محیطی به 

تبدیل غذا به گوشت  اند ضریبغذا آرام نشسته یا خوابیده بعد از مصرف

تر بسیار بهتر خواهد بود و برای هضم غذا در تاریکی نیاز به انرژی کم

راه رفتن  حال این مورد توجه به این مسئله که یک پرنده در در باشدمی

تری به مصرف کالری نیاز بیشمنظور انقباض عضالنی یا ایستادن به

  .نمایدموضوع کمک می تردارد در تفهیم و روشن ساختن بیش

(: نتایج SRBC) گلبول قرمز گوسفندی بادی عليهآنتي توليد

 هایجوجهدر  بادیتیتر تولید آنتی نشان داد، 3جدول  دست آمده درهب

ی با هاجوجهداری نسبت به تر افزایش معنیبیش ساعات تاریکی با 

این  کهاین احتمال وجود دارد  .(>05/0P) داشت ترساعات تاریکی کم

هورمون مالتونین بوده که اثر مثبتی بر  تربیش دلیل ترشحبه افزایش

 هایمرغ در مالتونین تزریق که است شده داده نشان دارد. سیستم ایمنی

 B هایلنفوسیت فعالیت و های سفیدگلبول تعداد افزایش موجب بالغ

در تاریکی آزاد  این هورمون .(2002 همکاران، و Brennan) شودمی T و

 Tهای تر لنفوسیتباعث تولید بیش گذارد وبر تیموس اثر می شده و

 .(2002 همکاران، و Brennan ؛2007 همکاران، و Abbas) شودمی

 رفته باالتر خون بادی درآنتی میزان ،B و T هایلنفوسیتمتعاقب افزایش 

دیگری  آزمایش نتایج با حاصل نتایج .دیابمی هبودب طیور مورالوه ایمنی و

طریق برداشتن  از .(2012و همکاران،  Rahmaniدارد )مطابقت نیز 

 سزاییبه تأثیر مالتونبن که است شده مشخص پرنده، بدن از آلپینه

 برداشتن .(2006و همکاران،  Olanrewaju) دارد ایمنی سیستم در

 را هومورال و سلولی ایمنی پاسخ میزان بلدرچین ژاپنی در آلپینه

 هومورال ایمنی توسعه موجب مالتونین که تزریقدرحالی داد کاهش

 هایسلول به ژنآنتی ارائه بهبود مالتونین سبب (.Moore،2000) شد

T هایسلول ترمیم طحال و ماکروفاژهای توسط T به که کنندهکمک 

 ،و همکاران Kilger) شد بودند، رفته بین از سیستم ایمنی سرکوب خاطر

تولید ،ترتاریکی بیشساعات با  هایجوجه ها،آزمایش سایر در .(2000

داشتند. نتایج گلبول قرمز گوسفندی  ژنتری علیه آنتیبادی بیشآنتی

های با خاموشی نشان داد که تیتر ایمنوگلوبولین تام جوجه آزمایشی

، Hosseini Fahrejiو Najafi) های نوری بودبرنامه باالتر از سایر ،تربیش

 استفاده تربیش خاموشی ساعات از هاآن در که نوری هایبرنامه (.2013

 آنتی سطوح مقایسه نظر از هاجوجه ایمنی سطح بهبود باعث شودمی

 متاثر غده تنها. است شده گلبول قرمز گوسفندیژن آنتی علیه بادی

 اولیه صورتبه نور از متاثر هورمون تنها و آلپینه اولیه صورتبه نور از

 مالتونین از نور وسیلههب ایمنی تقویت مسیر پس باشد،می مالتونین

 ،و همکاران Kilger) شودمی ترشح تاریکی ساعات در که گذشت خواهد

ساعات  در انرژی موازنه در تغییر طریق از تاثیر این تماال اح .(2000

 خاموشی ساعات در مالتونین افزایش طریق از تاریکی و روشنایی

 .دارد سیستم ایمنی بر سزاییهب تاثیر دسترس در انرژی که شده حاصل

نتایج حاصل از این : های داخلي و لنفاویوزن نسبي اندام       

های نوری بر محدودیت سایر تحقیقات درخصوص اثرپژوهش با نتایج 

 مطابقت دارد گیروز 42در های گوشتی صفات دستگاه گوارش جوجه

(Cave ،؛ 1985 و همکارانCharles  ،؛1992و همکاران Renden  و

. استدر موردی مشابه بررسی نشده  البته وزن قلب .(1993 همکاران،

قلب و ژژنوم  سنگدان، دان،چینه دست آمده در مورد وزن کبد،هنتایج ب

تیمار  یش بود.مورد آزما هایداری در تیماردهنده اختالف معنینشان

های مذکور در وزن اندام ،تری بودبیش ساعات تاریکیکه دارای  سوم

دوم ها در تیماراین اندام بوده و وزنتر تیمار دیگر بیش 2این تیمار از 

 داریتر بود. نتایج حاصله نشانگر اختالف معنیبیش اولنیز از تیمار 

(01/0P<) مند از محدودیت ههای ذکر شده در تیمارهای بهروزن اندام

هایی که ارتباط اندامرسد نظر مینتایج آزمایش به باتوجه به نوری بود.

 و همکاران، Makram) دارند جذب و هضم تسریع و با متابولیسم تریبیش

طول ژژنوم نیز بر  اند.تری یافتهتوسعه بیش .(Moore، 2000 ؛2010

گذارد. چون طول ژژنوم نیز در تیمار نتایج حاصل از وزن صحه می

داری با تیمار تری داشت اختالف معنیشبی ساعات تاریکیکه  سوم

 تردوم بیشتیمار  در طول ژژنوم چنینهم تر بود.بلند وداشت  دوم واول 

 متفاوت ایگونه به گوشتی هایجوجه های جدیدسویه اول بود. از تیمار

 12 روزهای طول ویژهبه روز، طول به ترهای قدیمیسویه به نسبت

گیرد می یاد زندگی هفته اول پرنده بعد از. دهندمی پاسخ بلندتر و ساعت

 خوراکقبل از شروع تاریکی میزان  ساعت شروع تاریکی را یاد گرفته و

 برنامه نوری .(2009 و همکاران، Lewis)دهند میافزایش را مصرفی 

دستگاه گوراش  تکامل تحریک سبب روشنایی و تاریکی متناوب با ساعات

فرضیه با تحقیقات  این .گرددزندگی می سنین اولیه دان درویژه چینههب

دان که به افزایش قابل مالحظه اندازه چینه 1985انجام یافته درسال 

 .دشوحمایت می،گردندبار تغذیه میروز یک در پرندگانی که هر دو

برنامه نوردهی  تحت که هاییجوجه در درهر ساعت خوراک مصرف میزان
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هایی که تحت شرایط نور در مقایسه با جوجه ،افزایشی پرورش یافتند

در واقع این  .تر گردیددرصد بیش 50حدود  دائم پرورش یافتند در

ساعت  24ای که در ازکل جیره درصد 88تا  85ها مجبورند پرنده

 خوراکمیزان مصرف  .ساعت مصرف نمایند 14خورند را درمدت می

نوردهی افزایشی  هایدر دو ساعت اول پس از شروع روشنایی در برنامه

باشد که تحت شرایط نور مصرف پرندگان می تر ازبرابر بیش 2 حدودا 

ها تغذیه جوجه هنگام مشاهده رفتار یابند این مسئله درمی دائم پرورش

 (.1985و همکاران،  Newberry) شودآشکار می روشنایی شروع موقع در

 افزایش ساعات که نمود گیرینتیجهتوان می شده نتایج پژوهش انجام از

های جوجه بهبود سیستم ایمنی تواند درمی های نوریدر برنامهتاریکی 

تری که دلیل حرکت کمها در این برنامه بهگوشتی موثر باشد. جوجه

تری نسبت به اتالف انرژی کم کنند وتری ذخیره میانرژی بیشدارند 

های مدیریتی هزینه نظر از نوری این برنامه چنینهم دارند. روشنایی زمان

های محدودیت نوری رسد برنامهنظر میبه باشد.صرفه مینیز مقرون به

و  رشد عملکرد ی برساعت نتایج بسیار خوب 12تا  8با خاموشی بین 

 محدودیت اعمال دارد. پرنده سالمت نیز و گوشتی هایجوجه یایمونولوژیک

های وشی مناسب جهت بهبود عملکرد جوجهکه رنوری عالوه بر این

 شود. سود اقتصادی باالتری می تولید و هزینه کاهش سبب استگوشتی 
 
 

 تشکر و قدردانی
مسئولین دانشگاه دانند تا از خود الزم می وسیله محققین بربدین       

آزاد اسالمی واحد کاشمر و اداره دامپزشکی خراسان جنوبی کمال 

 تشکر و قدردانی را بنمایند.
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