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رشد بر عملکرد و يل دورهدهی گرمایی و محدودیت غذایی اوایاثر عادت
هاي گوشتی تحت تنش گرماییهاي تیروئیدي جوجههورمون

4و سمیه ساالري 3، مرتضی مموئی2، محمدحسین شهیر*1مریم اعالئی

18/2/92: تاریخ پذیرش27/3/91:  تاریخ دریافت

  خالصه
با دماي بیش از و طول روز بلند داراي بخش اعظم تولیدات طیور در دنیا به مناطق خشک و گرمسیري اختصاص دارد که این مناطق

صنعت طیور تنش گرمایی بوده که از یک ترین مشکالت بدیهی است که در چنین شرایطی، یکی از مهم. گراد دارندسانتی يدرجه 30
دهی گرمایی و أثیر عادتدر این تحقیق ت.طرف کاهش تولید و از طرف دیگر افزایش مرگ و میر در گله را در پی خواهد داشت

ارزیابی هاي گوشتی در شرایط تنش گرمایی مورد هاي تیروئیدي خون جوجهمحدودیت غذایی اوایل دوره بر عملکرد و سطوح هورمون
ه صورت تیمار آزمایشی و در قالب مدل آماري ب 4کاب در يگوشتی سویه يطعه جوجهق 300براي این منظور . ه استقرار گرفت
ها شامل گروه تیمار. شد استفادهپرنده در هر تکرار  15تکرار با  5تیمار و  4هاي کامل تصادفی با در قالب طرح بلوك 2×2فاکتوریل 

دمايدر(3دهی گرمایی در روز عادت .ندو گروه شاهد بود غذاییدهی گرمایی و محدودیت ، عادتغذاییایی، محدودیت دهی گرمعادت
و26(پرورش  يدوره واخردر اواسط و ا. اعمال شد) 17تا  10از ساعت (14تا  7و محدودیت غذایی از روز ) گرادسانتی يدرجه 2±38

دهی گرمایی باعث بهبود افزایش وزن در نتایج آزمایش نشان داد عادت. هاي تیروئیدي صورت گرفتسنجش هورمون) روزگی40
 میزان بر داريمعنی ثیرأدهی گرمایی تاعمال محدودیت غذایی و عادت). >05/0p(شودگرمایی نسبت به تیمار شاهد میشرایط تنش 

وT3دهی گرمایی باعث افزایش میزان غلظتعادت.در هنگام تنش گرمایی نداشت غذاییو بهبود ضریب تبدیل  خوراك کاهش مصرف
 40شد و در روزگی 26در T3/T4و نسبت T3باعث کاهش سطوح  خوراك محدودیت).>05/0P(شدروزگی 26در T3/T4نسبت

-از طریق تغییر در متابولیسم هورمونروزگیسه دهی گرمایی در عادت ،مجموعدر). >05/0P(دادافزایش راخون  T3روزگی سطح 
.شدپرورش يهاي گوشتی در کل دورهجوجهباعث بهبود عملکرد هاي تیروئید 

گوشتی يهاي تیروئیدي، جوجههورموندهی گرمایی، عادت، محدودیت غذایی، تنش گرمایی:کلیدي کلمات

  مقدمه
بای نواحي دارارانیاکشورسومدوکهنیابهتوجهبا.

بهیی گرماتنشازی ناشخسارت،استگرمي هواوآب
وریطهاي صنعتمی از سرمایهیبخش عظکهاستي حد

خواهد بودمناسبي برداربهرهفاقدگرمافصلدررانیا
آسایش حرارتی  يدر دامنه.)1375ساالرمعینی گلیان و(

ترین مقدار خنثی، تولید حرارت توسط طیور در کم
انرژي الزم براي تنظیم دماي بدن  ،در این هنگام. باشدمی

زیاد است ،شودکم و انرژي خالص که صرف تولید می

ي کشاورزي، دانشگاه زنجان، دانشکدهعلوم دامی کارشناسی ارشد يآموختهدانش *1
ي کشاورزي، دانشگاه زنجان استادیار گروه علوم دامی، دانشکده 2
ي عاوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده 3
ي عاوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه استادیار گروه علوم دامی، دانشکده 4

بدنشاني دماقادرندهاپرنده.)1378پوررضا و کریمی (
؛کنندمیتنظیی دماراتییتغازي محدوديدامنهدررا

کی بهمنجراستممکنی میتنظيدامنهازشیبي دما
ودمای میتنظستمیسدربرگشترقابلیغعیوقاازرشته

.Arjona et al(شودپرندهمرگسببسرانجام بر).1990
هاي زیادي براي افزایش روش ،اساس تحقیقات مختلف

در طیور پیشنهاد شده است که منجر به  تحمل گرما
این . شودکاهش میزان مرگ و میر و حفظ سطح تولید می

maryam.aalaee@yahoo.com:mail-E)مسئول ينویسنده(

کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان

کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان
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.Arjona et al(ها شامل سازش نسبت به گرما روش

کاري در مصرف خوراك، محرومیت غذایی، دست)1990
)McCormick et al. ها و ، استفاده از الکترولیت)1980

و بهبود شرایط محیطی سالن  ها در آب آشامیدنیویتامین
,Ait-Boulahsen et al. 1995(استپرورش Carter and 

Sneed 1996(.
نیچنهموپرندهیی گرمامقاومتشیافزاي برا

ی تیریمدمدلدوازتوانیمي اقتصادضررازممانعت
دری حرارت)شوك(دهیعادت -1: شاملکهکرداستفاده

ی طیمحطیشراباپرندهکردنسازگار-2وهیاولنیسن
-عادت که است مشخص شده. )Rahimi 2005(است

دهی حرارتی در سنین اولیه منجر به افزایش مقاومت 
در دوران .گرددپرنده در شرایط تنش گرمایی بعدي می

 دم تکامل مکانیسم خود تنظیمی دما درع زندگی ياولیه
تکامل مربوط به فعالیت طبیعی سیستم سمپاتیک وکهبدن

اعمال  شودمیباعث  ،استاطالعات دما در هیپوتاالموس 
منجر به باال رفتن تحمل  دهی گرمایی در سنین اولیهعادت

ل یاوادرباالي دمامواجه شدن با .پرنده شوددر گرمایی 
شودیممدتبلندی کیمتابولراتییتغموجبپس از هچ

یی تواناتواندیمترنییپابدن در سطح يدماحفظبا که
 Basilio(موجب شودراتنش گرماییباشدنمواجهي برا

et al. 2003.(
یک  ،هاي تنش گرماییمحدودیت خوراك در دوره

. هاي گوشتی استمدیریتی در پرورش جوجه يشیوه
کاهش مصرف خوراك به هنگام تنش حرارتی باعث 

در  طیور رابدن شده و توانایی زنده ماندن  کاهش دماي
گلیان و (دهدهاي گرمایی حاد افزایش میتنش

2000در سال  و همکارانZulkifli). 1375ساالرمعینی 
گزارش کردند که اعمال محدودیت خوراك در ساعات 

و تلفات  1افزایشیگرم روز سبب کاهش تولید گرماي 
اي در شرایط کارهاي تغذیهشود و به عنوان یکی از راهمی

اساسچنین برهم. تنش گرمایی نیز توصیه شده است

يهیاولمراحلدرکهیی هاپرندهگرفتهصورتقاتیتحق
رشدویی غذايبازدهداشتندیی غذاتیمحدودرشد،

.Navidshad et al(افته استی بهبوددورهانیپادرهاآن

2006, Pinheiro et al. 2004, Urdaneta-Rincon and 
Leeson 2002( .
تیروئید در تطابق پرنده با تنش گرمایی،  ياهمیت غده

هاي این غده در در رابطه با نقش مهمی است که هورمون
 يغده.کنندتنظیم میزان متابولیسم در پرندگان ایفا می

ا هگزارش. کندترشح می را T4و  T3تیروئید دو هورمون 
داري در طور معنیه ب T4و T3که مقدار دهدنشان می

ثابت  .یابدحین تنش گرمایی و فصل تابستان کاهش می
در تنظیم  r-T3یا به  T3شده است که تبدیل تیروکسین به 

.)1379اسدي (نقش مهمی دارددماي بدن طیور،
De Bisilio(در مطالعات انجام شده et al. 2003, 

El-Moniary et al. 2010, Konca et al. براي )2008
سنجش ایجاد مقاومت به گرما از تنش حرارتی حاد در 

در حالی که در  .پرورش استفاده شده است ياواخر دوره
تنش گرمایی در اکثر  ،در مناطق گرمداري هاي مرغسالن
خصوص در بعضی مناطق هپرورش وجود دارد و ب يدوره
دماي هوا به  ،و تیر هاي خرداداهواز در ماهشهرستان  مثل

رسد و حتی با استفاده گراد میسانتی يدرجه 40باالتر از 
-توان دماي داخل سالناز تجهیزات خنک کننده نیز نمی

خصوص در ساعات هب مناسبرا به دماي داري هاي مرغ
هاي استفاده از روشهدف از این مطالعه.گرم روز رساند

 يدر اوایل دورهدهی گرمایی و محدودیت خوراك عادت
هاي گوشتی به باال بردن مقاومت جوجه برايپرورش 

-در تمام دورهوشرایط تنش گرمایی اهواز در سنین باالتر 

.ه استبودپرورش  ي

  .2کار مواد و روش
در شرایط تنش گرمایی اهواز از اوایل مطالعهاین 

قطعه 300آزمایش با . خرداد تا اوایل تیر ماه انجام شد

1- Heat Increment
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ه صورت فاکتوریل کاب، ب يروزه سویهیک يجوجه
تیمار و  4هاي کامل تصادفی با در قالب طرح بلوك 2×2
در . گردیدانجام ) پن(پرنده در هر تکرار  15تکرار با  5

 32ها جوجهيدما براي همه ،روز اول و دوم پرورش
دهی ها شامل گروه عادتتیمار.گراد بوددرجه سانتی

-، عادت)3تیمار(اي، محدودیت تغذیه)1تیمار(گرمایی
و گروه شاهد )2تیمار(گرمایی و محدودیت غذایی دهی

ین صورت ه ادهی گرمایی باعمال عادت.بود )4تیمار(
به  را هاي تیمار اول و دومبود که در روز سوم جوجه

 24به مدت و دماي سالن شد سالن دیگري انتقال داده
گراد افزایش یافت و پس سانتی يدرجه 38±2ساعت به

تیمار اول .ها به سالن اول انتقال داده شدندجوجه از آن
تحت محدودیت غذایی قرار  14تا  7و سوم از روز

غذا  17تا  10براي این منظور هر روز از ساعت . داشتند
دماي سالن براي . شدها خارج میاز دسترس جوجه

. جز روز سوم تا پایان طرح یکسان بودهتیمارها ب يهمه
 يمیانگین حداکثر دما. شدروزانه ثبت میدماي سالن 

ها جوجهتلفات  و گراد بودسانتی يدرجه 32±2سالن 
 ،ول دوره روي بسترها در طجوجه. روزانه ثبت شد

صورت آزاد در اختیار ه و آب ب ندپرورش داده شد
آزمایش با توجه به مقدار  يجیره. گرفتها قرار جوجه

 National Research Councilمواد مغذي توصیه شده در 
. تنظیم گردید) 1جدول (1994در سال 

ها به صورت هفتگی انجام و مصرف غذا توزین جوجه
یک قطعه از،آزمایش 40و  26هايروز. روزانه ثبت شد

از طریق ورید بال  )تکرار(پرنده در هر واحد آزمایشی
آوري هاي خون جمعسپس نمونه؛به عمل آمدگیري خون

 10و به مدت شده در اسرع وقت به آزمایشگاه برده شد 
تا . دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید 3000دقیقه با سرعت 

در دماي هاي اخذ شده، سرم ،هافراسنجه گیرياندازهزمان 
 هايهورمون.شدند نگهداريگراد سانتی يدرجه -20

و با کیت  )ELISA(االیزا تیروئیدي با استفاده از روش 
.ندشد گیرياندازهتجاري شرکت پیشتاز طب 

و T3شامل  گیري شده در این مطالعههاي اندازههورمون

T4و  درصد 5تغییرات درون گروهی معادل میزان(بود
.)بود درصد 5/4معادل  آن برون گروهی

ها در قالب طرح بلوك کامل تصادفی توسط داده
 يمقایسه. ندواریانس شد يتجزیه SPSSافزار نرم

 5و در سطح احتمال ها با استفاده از آزمون دانکن میانگین
.گردیددرصد انجام 

 21-1(آغازین  يآزمایشی مرحله يترکیب جیره  :1جدول 
  )روزگی 42-22(رشد  يو مرحله) روزگی

روزگی 42-22روزگی 21-1)درصد(اجزاء جیره
4/543/61ذرت

395/32سویا يکنجاله
45/245/2روغن آفتابگردان

38/139/1سنگ آهک
48/125/1دي کلسیم فسفات

47/035/0نمک
125/025/0مکمل مینراله

225/025/0مکمل ویتامینه
1/01/0لیزین

16/015/0متیونین
ترکیب شیمیایی

Kcal/Kg(30203110(انرژي
64/2142/19)درصد(پروتئین
19/0)درصد(کلسیم

48/036/0)درصد(فسفر قابل دسترس
2/015/0)درصد(سدیم
37/118/1)درصد(لیزین

5/038/0)درصد(متیونین
 mg100000: از مکمل معدنی شاملکیلوگرم 5/2هر -1

مس، mg10000روي،  mg100000آهن،  mg50000منگنز، 
mg1000  ید وmg200 سلنیوم بود.

 IU9000000: از مکمل ویتامینی شاملکیلوگرم 5/2هر -2
، Eویتامین  D3 ،IU18000ویتامین  A ،IU2000000ویتامین 

mg2000ویتامینk3 ،mg1800 ویتامینB1 ،mg6600
B5 ،mgویتامین B3 ،mg30000ویتامینB2 ،mg10000ویتامین

B12 ،mgویتامین B9 ،mg15ویتامین B6 ،mg1000ویتامین 3000

.کولین کلراید بودmg500000و  H2ویتامین 100
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نتایج
دهی که عادتدادنشان )2جدول(آزمایشنتایج 

 يکل دوره پرندگان درگرمایی باعث بهبود افزایش وزن 
 ولی) >05/0p(شدهاي دیگر مقایسه با تیمار در ،پرورش

ها بین تیمار غذاییب تبدیل میزان مصرف خوراك و ضری
.داري نداشتاختالف معنی

هاي محدودیت غذایی و تنش تعداد تلفات در گروه
در این (نبوددار گرمایی در مقایسه با گروه شاهد معنی

).روزگی بود 19طرح میزان تلفات یک قطعه پرنده در 
دهی گرمایی و محدودیت غذایی بر ثیر عادتأنتایج ت

هاي گوشتی در هاي تیروئیدي جوجهسطوح هورمون

باعث دهی گرمایی عادت. ارائه شده است 3جدول 
شدروزگی  26در T3/T4و T3میزان غلظت افزایش

)05/0P<(بر غلظت دهی گرمایی عادتحالی که در ؛T4 
دهی ثیر عادتأروزگی ت 40در . داري نداشتثیر معنیأت

.دار نبودخون معنیT3/T4و T3  ،T4گرمایی بر سطوح
و  T3محدودیت غذایی باعث کاهش میزان غلظت

T3/T4 05/0(شد روزگی  26درP<(حالی که بر در ؛
محدودیت  ،چنینهم. داري نداشتثیر معنیأت T4غلظت 

 ؛)>05/0P(شدروزگی  40در T3غذایی باعث افزایش 
.ثیري نداشتأت T4غلظتوT3/T4نسبتاما بر 

گوشتی تحت تنش گرمایی در هاي پرورش بر عملکرد جوجه يدهی گرمایی و محدودیت غذایی اوایل دورهاثر عادت : 2جدول 
  )روزگی 42تا  1( کل دوره

ضریب تبدیل غذایی)گرم(میانگین مصرف خوراك )گرم(میانگین افزایش وزناثرات اصلی
دهی گرماییعادت
a9/19008/39428/1دهی گرماییعادت

b9/18307/38399/1دهی گرماییبدون عادت
SEM9/253/4502/0

p-value05/0134/0472/0
محدودیت غذایی

3/18636/39029/1با محدودیت
5/18689/38798/1بدون محدودیت

SEM9/253/4502/0
p-value890/0730/0640/0
محدودیت غذاییدهی گرماییعادت

++b1/18647/39119/1
+-a6/19378/39738/1
-+b5/18624/38939/1
--b393/17990/37869/1

SEM71/3609/6432/0
p-value05/0211/0313/0

).>05/0p(داري هستند هاي با حروف متفاوت داراي اختالف معنیدر هر ستون میانگین
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  )µg/dl( روزگی 40و  26هاي تیروئیدي در دهی گرمایی و محدودیت غذایی بر سطوح هورموناثر عادت  :3جدول 
T3

)26*(
T4

)26(
T3/T4

)26(
T3

)40(
T4

)40(
T3/T4

)40(
دهی گرماییعادت
a9/39/10a36/07/19/819/0دهی گرماییعادت

b9/16/11b18/01/13/814/0دهی گرماییبدون عادت
SEM32/041/103/028/049/003/0

p-value001/0724/0003/0163/0393/0269/0
محدودیت غذایی
b3/22/12a20/05/1a9/916/0داراي محدودیت
a5/34/10b33/02/1b3/717/0بدون محدودیت

SEM32/04/103/028/049/003/0
p-value021/04/0017/0456/0003/0772/0
محدودیت غذاییدهی گرماییعادت

++b7/211b25/09/12/1018/0
+-a1/59/10a47/05/16/72/0
-+b9/13/13b16/02/15/913/0
--b9/110b2/01714/0

SEM45/099/104/04/069/004/0
p-value021/0433/0075/0868/0891/0912/0

).>05/0p(داري هستند هاي با حروف متفاوت داراي اختالف معنیدر هر ستون میانگین
.گیري انجام شده استها خوندر آنی است که یروزها يدهندهذکر شده در جدول نشان40و  26اعداد *

بحث
باعث بهبود افزایش  روزگی3در  دهی گرماییعادت

پرورش در مقایسه با  يوزن پرندگان در کل دوره
در کل دوره  2چنین تیمار هم.شد محدودیت خوراك

.افزایش وزن بیشتري نسبت به تیمارهاي دیگر داشت
Yahav  مشاهده کردند که دماي 2001در سال و همکاران

روزگی  3گراد در سانتی يدرجه 5/37تا36محیطی بین 
در طول مواجه ایجاد مقاومت گرمایی بهترین دما براي 

احتمالی براي این  عملکرد.  باشدشدن با دماي باال می
ی کیمتابولراتییمربوط به تغ) دهی گرماییعادت(پدیده

سازگاري سیستم تنظیم دما در هیپوتاالموس ومدتبلند
تواندیمترنییپابدن در سطح يدمابا حفظکهباشدیم

کندجادیاراتنش گرماییباشدنمواجهي برایی توانا
)Basilio et al. 2003.(Marandure در سال و همکاران

به  7هاي گوشتی که در روز گزارش کردند جوجه 2011
 يدرجه 38±1ساعت تحت دماي  24و 12، 6، 3مدت 
داري در کل افزایش وزن معنی ،گراد قرار داشتندسانتی
Yahav and Plavnikچنین هم.پرورش داشتند يدوره

و  گرماییدهی با بررسی اثرات عادت1999در سال 
محدودیت غذایی بر عملکرد و تحمل گرمایی نشان دادند 

دهی گرمایی در هاي گوشتی که تحت عادتکه جوجه
در مقایسه با تیمار محدودیت غذایی و  ،اوایل رشد بودند

دهی گرمایی و ي هر دو تیمار عادتگیرندهبرگروه در
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محدودیت غذایی افزایش وزن بیشتري در پایان دوره 
.پرورش داشتند

میزان مصرف خوراك و ضربب تبدیل در این مطالعه 
. داري نداشتاختالف معنیهادر بین تیمار غذایی
 هاي مختلف بهدار نشدن خوراك مصرفی بین تیمارمعنی
دلیل بود که محدودیت غذایی در ساعات گرم روز  این

کاهش مصرف خوراك به هنگام زیرا؛ه بوداعمال شد
تر بدن پرندگان شده و دماي پایینتنش حرارتی باعث 

هاي گرمایی حاد ها را در استرستوانایی زنده ماندن آن
تمام  ،در کل دوره).Abu-Dieyeh 2006(دهدافزایش می

 ؛هاي گوشتی در شرایط تنش گرمایی قرار داشتندجوجه
شود کاهش مصرف غذا در این شرایط باعث میبنابراین 

بهبود ضریب تبدیل غذایی  ثیر محدودیت غذایی برأکه ت
.خوبی مشخص نشودبه

Zulkifli اثر محدودیت 2000در سال و همکاران
-بر عملکرد جوجهرا ) روزگی 6تا4(دوره غذایی اوایل 

 41تا 35که در (هاي گوشتی در شرایط تنش گرمایی
)افزایش دادند 38±1ساعت به  2روزگی دما را براي 

 يمصرف خوراك در دورهبررسی و مشاهده کردند، 
کل اما مصرف خوراك .محدودیت غذایی کاهش یافت

و  El-Moniary. دار نبودیمعنهاي مختلف بین گروه دوره
دهی گرمایی گزارش کردند عادت 2010در سال همکاران

. ثیري بر ضریب تبدیل غذایی نداردأت
هاي تعداد تلفات در گروهحاضر  يدر مطالعه

وه شاهد غذایی و تنش گرمایی در مقایسه با گرمحدودیت 
مرگ و  دار نشدنمعنیعلت ممکن است .  دار نشدمعنی

هاي اول پرورش باشد که میر به دلیل باال بودن دما در روز
. استباعث عادت کردن کل پرندگان به دماهاي باال شده 

مربوط به فعالیت خود تنظیمی دما در بدن که عملکرد
تکامل اطالعات دما در سمپاتیک وطبیعی سیستم 

گفته .یابدنمیهیپوتاالموس است تا روز هفتم تکامل 
محور که تا هفت روزگی امکان تغییر در است شده

 -هیپوتاالموس -آدرنال و هیپوفیز -هیپوتاالموس -هیپوفیز
باعث افزایش ها تغییر در این محور. تیروئید وجود دارد

شودمی و کاهش تلفات هاتحمل گرمایی جوجه
)Bowens and Washburn 1985(.Marandure  و

دهی گزارش کردند که عادت2011در سال همکاران
گراد درجه سانتی38±1روزگی در دماي  7گرمایی در 

 يتی در کل دورههاي گوشباعث کاهش تلفات جوجه
. شودمیپرورش 
و T3دهی گرمایی باعث افزایش میزان غلظتعادت

T3/T4 حالی که بر غلظت در ؛شدروزگی  26درT4 
با (2تیمارT3غلظت چنین هم.داري نداشتثیر معنیأت

نسبت به سایر ) دهی گرمایی و بدون محدودیتعادت
نشان داده شده .داري افزایش یافتتیمارها به شکل معنی

گرادیسانتيدرجه5/37تا36نیبی طیمحي دماکهاست 
درنیونیدوتري یترغلظتکاهشباعثی روزگ3در

 و همکاران Uni. گرددمیباالي دماباشدنمواجهطول
دهی از عادتپس  T3یافتند که غلظت در2001در سال

اما پس از پنج روز الگوي آن تغییر یابد؛گرمایی کاهش می
. یابدافزایش می T3داري غلظت یافته و به صورت معنی

-جوجه که دهدنشان می،T3افزایش در غلظتاین میزان 

اند در مقابل تنش دهی گرمایی توانستههاي تحت عادت
حفظ  خود را حفظ کنند و يگرمایی میزان متابولیسم پایه

باعث افزایش وزن  متابولیسم پایه در شرایط تنش گرمایی
این در حالی . گرددمیهاي دیگر این گروه نسبت به گروه

گزارش کردند  2006در سال و همکاران Taoاست که 
ها اندکی متفاوت بین جنسT3/T4وT3،T4اگرچه
غلظت در حالی که نیست؛دار اما این اختالف معنی ،است

T3وT4داري کاهش در تنش گرمایی به صورت معنی
. یابدمی

وT3محدودیت غذایی باعث کاهش میزان غلظت
T3/T4 حالی که بر غلظت در ؛شدروزگی  26درT4 

چنین محدودیت غذایی هم. داري نداشتثیر معنیأت
اما بر . شدروزگی  40در T3غلظتباعث افزایش 

ترین یکی از مهم.ثیري نداشتأت T4و T3/T4غلظت
سه نوع .دیدینازها هستند T3به  T4هاي تبدیلراه

تبدیل  r-T3را به  T4نوع سوم آن که دیدیناز وجود دارد
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تیمار در  T3علت پایین بودن میزان  احتماالً. کندمی
محدودیت خوراك به دلیل افزایش فعالیت دیدیناز سه 

پس از دو روز  است که مشخص شدهزیرا ؛باشد
رودمحدودیت غذایی سطح دیدیناز سه در کبد باال می

)Vaarle et al.  است که چنین گفته شدههم. )2000
هاي خون را در جوجه T4سطح  ،محدودیت خوراك
و همکاران در سال  Camacho. دهدگوشتی افزایش می

نشان 2006و همکاران در سال  Navidshadو  2004
هاي در جوجه) T3(یدوتیرونیندادند که سطوح تري

و  Zhan. بدیاگوشتی تحت محدودیت خوراك کاهش می
T4و T3گزارش دادند که غلظت  2007در سال  همکاران

هاي داراي محدودیت غذایی روزگی در جوجه 21در 
روزگی  63کاهش یافته اما این اختالف بین تیمارها در 

. دار نبودمعنی

دهی گرمایی در اساس نتایج تحقیق حاضر عادتبر
در هاي گوشتی جوجه بهبود عملکردسه روزگی باعث 

هاي بلند مدت از طریق سازگاريپرورش  يکل دوره
. شدهاي تیروئیدي ویژه در مورد هورمونهب ،متابولیکی

ثیري بر ضریب تبدیل أت ،محدودیت خوراك اوایل دوره
خوراك در شرایط تنش گرمایی نداشت و باعث کاهش 

تنش در مجموع .نشدوزن نسبت به گروه شاهد نیز 
پرورشيدر اوایل دوره) ساعت24(گرمایی کوتاه مدت

هاي گوشتی به جوجهمقاومت افزایش باعث )سه روزگی(
-پیشنهاد می.گردیددر سنین باالترمداوم تنش گرمایی 

و  سالن تهویهمیزان هاي مدیریتی نظیر ترکیب روششود
نیز بررسی  دهی گرمایی براي مقابله با تنش گرماییعادت
.شود
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Abstract
The most poultry production in the world is dedicated to dry and tropical regions that these 

areas have long days with high temperature over 300C. In these regions the most important 
problem is heat stress which could cause less production and more mortality in the flock. In 
this study the useful effects of early age thermal conditioning and feed restriction to improve 
performance of broiler chicks under summer heat stress were investigated. Three hundred 
chicks (cobb 500) were randomly divided into 4 treatments, with 5 replicates (15 chicks) for 
each treatments in completely randomized block design. Treatments include thermal 
conditioning group (TC), feed restriction group (FR), feed restriction-thermal conditioning 
group (TCFR) and control group (C). The groups TC and TCFR were exposed to thermal 
conditioning (38±2 C, for 24 h) at third day and the FR and TCFR groups were exposed to 
feed restriction for seven hours (10 am to 5 pm) at 7-14 days. Thyroid hormones were 
measured at 26th and 40th days. Results showed that, thermal conditioning group improved 
weight gain in comparison with control (p<0.05). Although, All the mentioned treatments had
not significant effect on feed intake and feed conversion ratio. Thermal conditioning group 
increased concentration of  T3 and T3/T4 ratio at 26 day of age (p<0.05). The concentration 
of T3 and T3/T4 ratio at 26 day of age decreased and  T3 concentration increased at 40 day of 
age in feed restriction group, (p<0.05). Therefore, thermal conditioning at 3 day of age, 
improved performance of broiler chickens through changes in thyroid hormone metabolism in 
the whole breeding period.

Key words: Heat Stress, Feed restriction, Thermal conditioning, Thyroid hormones, 
Broiler Chickens
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