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چکيده

به منظور بررسی اثر استفاده از ترکیبات محرک رشد بر خصوصیات وزن و قابلیت هضم مواد مغذی از 360قطعه جوجه خروس یک روزه ی سويه
راس  308در قالب طرح کام ً
ال تصادفی اس�تفاده ش�د .آزمایش شامل شش تیمار با چهار تکرار بودکه در هر تکرار پانزده قطعه جوجه قرار داشت.
1
جیره های آزمایشی عبارت بودند از )1 :جیره ی پایه )2 ،جیره ي پایه به اضافه  15قسمت در ميليون آنتی بیوتیک ويرجينيامايسين  )3 ،جیره ي
پایه به اضافه 0/1گرم ترکیب پروبیوتیکی پروتكسين 2در هر كيلوگرم جیره  )4 ،جیره ي پایه به اضافه  0/1گرم پربیوتیک ايمنووال( 3یک ترکیب
مان�ان الیگوس�اکاریدی) در هر كيلوگرم جیره )5 ،جیره پایه به اضافه مخلوط گياهان دارويي دايجس�تروم 4به مي�زان  0/45گرم در هر كيلوگرم
جی�ره و  )6جیره پایه به اضافه اس�يد آلي فورميس�ين به ميزان  0/4گ�رم در هر كيلوگرم جیره .جوجه ها در طول آزمایش با جیره های یکس�ان
تغذیه می شدند و تنها تفاوت جیره ها در نوع ترکیب محرک رشد استفاده شده بود .در طول دوره پرورش ،قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در
سنین  21و  42روزگی با استفاده از نشانگر اكسيد تيتانيوم تعیین شد .نتایج نشان داد جوجه های تغذیه شده با ترکیبات محرک رشد نسبت به
آنهایی که از جیره پایه تغذیه می کردند ،به طور معنی داری ( )P>0/05از میانگین اضافه وزن روزانه بیشتر و ضریب تبدیل خوراک کمتری در کل
دوره ی آزمایش برخوردار بودند .استفاده از ترکیبات محرک رشد در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری ( )P> 0/05در قابليت دسترسي
انرژي و همچنین قابلیت هضم ایلئومی پروتئین خام نش�ان دادند .قابلیت هضم ایلئومی چربی خام تحت تأثیر جیره های آزمایش�ی قرار نگرفت.
اوزان نسبی ران ،سینه و کبد تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت ( .)P<0/05اوزان نسبی طحال و بورس فابرسیوس بطور معنی داری در
جوجه های تغذیه شده با ترکیبات محرک رشدی در مقایسه با تیمار شاهد بیشتر بود ( .)P> 0/05بیشترین وزن نسبی چربی حفره بطنی مربوط
به جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی آنتی بیوتیک بود ،که تفاوت آن با گروه شاهد معنی دار بود (.)P> 0/05
كلمات كليدي  :ترکیبات محرک رشد ،خصوصیات وزن ،قابلیت هضم ایلئومی ،جوجه های گوشتی
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Effects of dietary antibiotic, probiotic, prebiotic and organic acid as growth promoters on growth performances
and ileal digestibility of nutrients in commercial Ross broilers
By: Ziaie Hojjat .M.Sc. Agricultural Jihad Research Center. Birjand, Bashtani Moslem.Assistant Professor.
Dapartment of Animal Science. Birjand Uninersity, (Corresponding Author; Tel: +989153565804) Karimi Torshizi
Mohammad Amir. Assistant Professor.Dapartment of Animal Science. Tarbiat Modarres University. Tehran. Naimi
Pour Hossein. M.Sc..Dapartment of Animal Science. Birjand University. Farhangfar Homayoun.Associate Professor.
Dapartment of Animal Science. Birjand University.
This experiment was conducted in order to determine the effects of different dietary growth promoters on growth performance
and nutrient digestibility in male broiler chickens. A total of 360 male broiler chicks (day-old Ross 308 strain) were distributed
into a Completely Randomized Design (CRD) having 6 dietary treatments with four replicates and 15 birds in each replicate.
Experimental treatments were: 1) Basal diet, 2) Basal diet + 15 ppm Virginamycin antibiotic, 3) Basal diet + 0.1 g/kg Protexin probiotic) Aspergillus oryzae, Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus, L. plantarum, L. bulgaricus, Bifidobacterium
bifidum, Enterococcus faecium , Streptococcus thermophilus and andida pintolopesii), 4) Basal diet + 0.1 g/kg Immnowall
prebiotic (mannanoligosaccharide), 5) Basal diet + 0.45 g/kg Digestarom medicinal plant extract, and 6) Basal diet + 0.4 g/kg
Formycin organic acid. Ileal digestibility of nutrients was determined using titanium oxide marker at 21 and 42 days of age.
Results of this study indicated that chicks fed diets supplemented with growth promoters had greater average daily gain and
lower feed conversion ratio compared to those fed the control (basal) diet (P<0.05). Furthermore, using growth promoters in
the diets led to more energy availability and greater ileal protein digestibility (P<0.05). However, ileal ether extract digestibility was not significantly influenced by the experimental treatments (P>0.05). There were no significant differences between
relative weights of thigh, breast, and liver due to dietary treatments (p>0.05). Relative weights of spleen and bursa of fibricius
were significantly higher in birds fed diets supplemented with growth promoters than in those fed the control diet (P<0.05).
Abdominal fat was found to be significantly higher in antibiotic-supplemented group than in the control group (P<0.05).
Key words: Dietary growth promoters, Ileal digestibility of nutrients, Growth performance, Broilers

 می توانن��د با ایجاد تعادل در جمعیت میکروبی،)تک س��ویه و یا مخلوط
، بر اساس تحقیقات صورت گرفته.)14( روده برای میزبان سودمند باشند
افزودن پروبیوتیک ها به جیره ی غذایی جوجه های گوشتی و مرغ های
 پری بيوتيك ها مواد.)31، 21(  موجب بهبود عملکرد آنها شد،تخم گذار
غذايي غير قابل هضمی هس��تند كه از طري��ق تحريك انتخابي رشد و يا
فعال س��ازي يك يا تعداد محدودي از باكتري هاي مفید مجراي روده و
.)7( با بهبود تعادل روده اي ميزبان اثرات مفيد خود را اعمال مي نمايند
) نشان داد که مکمل سازی2005(  و همکارانHuang نتایج تحقیقات
 میلی گرم در کیلوگرم پری بیوتیک100 خ��وراک جوجه های گوشتی با
 قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی و میانگین افزایش وزن،5اولیگوكیتوزان
 افزایش میزان، این محققین پیشنهاد کردند.روزانه جوجه ها را بهبود داد
 مکانیس��م اصلی دخی��ل در افزایش عملکرد،هض��م و جذب مواد مغذی
 اس��يد هاي.رش��د جوجه های تغذیه شده ب��ا پری بیوتیک ها می باشد
R-COOH  دس��ته اي از تركيبات كربوكس��يل دار با ساختار كلي،آلي
بوده که اثرات س��ودمندی بر عملكرد حيوان و جمعیت ميكروبي دستگاه
) نش��ان داد2004(  و همكارانRamarao  نتايج.)27( گوارش دارن��د
ک��ه مكمل نمودن جیره با مخلوط تجاري از اس��يدهای آلي در مقايس��ه
 باعث عملکردی مش��ابه در،6با جيره ي حاوي آنتي بيوتيك فورازوليدون
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مقدمه

آنت��ی بیوتیک ها به عنوان ترکیبات محرک رشد به میزان وس��یعی
در صنع��ت خ��وراک طیور اس��تفاده می شوند تا عملک��رد رشد و ضریب
 عليرغم نتايج مطلوب اس��تفاده از.)6( تبدی��ل خ��وراک را بهبود دهن��د
 فش��ار روزافزوني در جهت منع،آنت��ي بيوتيك ها در خوراك دام و طيور
 به دليل احساس خطر برای،استفاده از آنها در جيره ي غذایی حیوانات اهلی
مص��رف كنندگ��ان محصوالت دامي در ارتباط با گس��ترش س��ویه های
 مصرف محصوالت.)16( ميكروب��ی مقاوم به آنت��ي بيوتيك وج��ود دارد
 واكنش هاي، باعث اثرات س��مي،دامي آلوده به آنتي بيوتيك در انس��ان
 شیوع عفونت هاي ثانويه و اختالالت سوخت و سازي مي شود،حساسيت
1998  بنابراین استفاده از آنتي بيوتيك ها در تغذیه ی طیور در سال،)1(
 منع استفاده از آنتی بیوتیک ها.)11( توسط اتحادیه اروپا ممنوع گردید
 منجر به گس��ترش تحقیقات جديد،به عنوان ی��ک افزودنی غذایی مؤثر
 در این.جه��ت یافتن جایگزین های مناس��ب برای آنت��ی بیوتیک ها شد
، اسیدهای آلی، آنزیم ها، پربیوتیک ها، ترکیباتی نظیر پروبیوتیک،راس��تا
.)30( گیاهان دارویی و عصاره های اتری آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند
پروبیوتیک ها کشت میکروبی زنده ای هستند که وقتی به وسیله ی
انسان و یا حیوان مصرف می شوند (به صورت محیط های کشت میکروبی
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اثرات مکمل جیره ای ...

جوج��ه های گوشتي پ��رورش يافته در قفس گردید .ام��ا با توجه به اين
نكته كه اسيدهاي آلي ميزان كل كلي فرم ها و  E.coliرا در چينه دان و
سكوم در مقايسه با جيره ي آنتي بيوتيكی كاهش داد ،به عنوان جايگزين
مؤثری براي آنتي بيوتيك ها پيش��نهاد شدند.گیاهان دارویی و عصاره ی
اتری آنه��ا ،ترکیبات طبیعی بوده که خواصی همچون تقویت فرآیندهای
هضمی ( ،)25خاصیت ضد باکتریایی ( )22 ،13و تحریک سيستم ايمني
( )3دارند Jang .و همکاران ( )2007گزارش نمودند که فعاليت تریپسين
و آلفاآميالز موجود در پانكراس همچنین فعالیت مالتاز ناحیه پروکسیمال
روده کوچ��ک جوجه هاي گوشتی تغذيه شده ب��ا مخلوط تجاري عصاره
ات��ري (حاوی 50ميل��ي گرم تیمول در كيلوگرم خوراك) ،در مقايس��ه با
جي��ره ح��اوی آنتي بيوتيك و شاه��د افزايش يافت و ب��ا افزایش فعالیت
ای��ن آنزیم ها ،عملکرد رشدي جوجه های تغذیه شده با این ترکیبات در
مقایسه با گروه شاهد بهبود معنی داری یافت.
بنابراین ،ه��دف از انجام این آزمایش ارزیابی مقایس��ه ای اثرات این
ترکیب��ات بر عملک��رد رشد و قابلی��ت هضم مواد مغ��ذی درجوجه های
گوشتی بود.

مواد و روش ها

جیره های آزمایشی

در ای��ن آزمای��ش از  360قطع��ه جوجه خ��روس گوشت��ی یکروزه
س��ویه ی تجاری راس  308اس��تفاده شد .جوجه ها ب��ه طور تصادفی به
تیماره��ا اختص��اص داده شدند .ب��رای هر تیمار 4 ،تک��رار و در هر تکرار
 15جوج��ه در نظر گرفته شد .جیره های آزمایش��ی عبارت بودند از)1 :
جیره ی پایه (بدون هیچ افزودنی) )2 ،جیره پایه به اضافه  15قسمت در
ميليون آنتي بيوتيك ويرجينیامايسين )3 ،جیره پایه به اضافه پروبيوتيك
پروتكس��ين به مي��زان  0/1گرم در هر كيلوگرم )4 ،جی��ره پایه به اضافه
پری بيوتيك ايمن��ووال به ميزان  0/1گرم در هر كيلوگرم )5 ،جیره پایه
به اضافه مخلوط گياهان دارويي دايجس��تروم به ميزان  0/45گرم در هر
كيلوگرم و  )6جیره پایه به اضافه اسيد آلي فورميسين به ميزان  0/4گرم
در هر كيلوگرم.
ترکیب اجزای جیره در جدول  1نش��ان داده شده اس��ت .جیره ها بر
اس��اس احتیاجات توصیه شده توس��ط انجمن ملي تحقيقات ( )1994در
دو دوره ی آغازی��ن ( 1-21روزگی) و رشد ( 22-42روزگی) تهیه شدند.
جوجه ها به مدت  42روز در قفس های اس��تاندارد و در شرایط نور ثابت
 24س��اعته نگهداری شدند .در طول این م��دت آب و خوراک به صورت
آزاد در اختی��ار جوجه ها قرار داده شد .دم��ای اولیه تقریباً  32درجه ی
س��انتیگراد بود و هر هفته  2تا  3درج��ه کاهش یافت تا به  22درجه ی
سانتیگراد در سن  4هفتگی رسید که این دما تا سن  6هفتگی ثابت نگه
داشته شد .تلفات به صورت روزانه ثبت شدند.
نمونه برداری و ثبت نتایج

در س��نین  17و  38روزگی ،به جیره ها  0/1درصد اکس��ید تیتانیوم
به عن��وان نش��انگر غیرقابل هضم جه��ت تعیین قابلیت هض��م ایلئومی
م��واد مغ��ذی افزوده شد .تغذیه با جیره های نش��اندار چه��ار روز قبل از
نمون��ه گیری از محتويات ايلئوم جهت تعیین قابلیت هضم ایلئومی انجام

(پژوهشوسازندگی)

ش��د .نمونه گیری از مدفوع ب��ه مدت چهار روز و روزان��ه چهار بار انجام
م��ی ش��د .جوجه ها در ش��روع آزمایش و س��پس در پایان ه��ر هفته به
صورت انفرادی وزن کش��ی شدند .میانگین مص��رف خوراک پرندگان به
طور هفتگي تعیین شد .برای بررسی بازده الشه و نسبت قطعات مختلف
آن ،در سنين  21و  42روزگی از هر واحد آزمايشي به طور تصادفی چهار
جوجه انتخاب و پس از وزن کش��ی و کش��تار ،الش��ه آنها تفکیک شدند.
بازده الشه از تقسیم وزن الشه خالی بر وزن زنده محاسبه شد .وزن نسبی
اجزاء مختلف الشه (قطعات ران ،س��ینه ،کبد ،طحال ،بورس فابرسیوس و
چربی حفره شکمی) به صورت درصدی از وزن زنده محاسبه گردید.
جه��ت تعیین قابلیت هض��م ایلئومی مواد مغذی (ان��رژی ،پروتئین خام
و چرب��ی خ��ام) در روزه��ای  21و  42دوره پ��رورش 96 ،جوجه (چهار
جوج��ه از هر واحد آزمايش��ي)که از  4روز قب��ل (روزهای  17و  )38دان
حاوی نشانگر اکس��ید تیتانیوم را دریافت نموده بودند ،از طریق شکستن
مهره های گردن کش��ته شدند .کلیه ی م��واد هضمی ایلئومی بین زائده
7
کیس��ه زرده و پایانه ی ایلئوم ( 2س��انتیمتر باالی محل ایلئو -س��کال)
سریعاً جمع آوری شدند (.)12
م��واد هضمی ایلئ��وم پرندگان هر تکرار با یکدیگر مخل��وط و نمونه های
حاصل در یک نایلون ریخته شدند و بالفاصله به فریزر منتقل و در دمای
 -20درجه ی سانتیگراد نگهداری شدند .میزان انرژی خام ،پروتئین خام
و چرب��ی خام جی��ره و نمونه هاي محتويات ايلئ��وم طبق روش ()1990
 8 AOACتعیین شدند .میزان اکس��ید تیتانیوم نمونه ها با اس��تفاده از
دس��تگاه اسپکتروفتومتر و روش پیشنهاد شده توسط  Shortو همکاران
( )1996تعیی��ن گردید .مقادیر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره با
استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:
])DD= (1-[(ID×AF)/(IF×AD( × 100
در ای��ن فرمول  :DDدرصد قابليت هضم ايلئومي ماده مغذي جيره:ID،
غلظ��ت ماركر در جيره : AF،غلظت م��اده مغذي در مواد هضمي ايلئوم،
 :IFغلظت ماركر در محتويات ايلئوم و  :ADغلظت ماده مغذي در جیره
می باشند.
تجزیه و تحلیل آماری داده ها

داده های آزمایش بر اساس طرح کام ً
ال تصادفی با شش تيمار و چهار
تكرار آنالیز شدند .بنابراین مدل آماري طرح به صورت ذیل بود:
Yij= µ + Ti+ eij
ک��ه  = Yijمقدار هر مش��اهده :،ميانگي��ن جمعيت :Ti ،اث��ر تيمار  iام،
" :eijاث��ر خطای باقیمانده اس��ت .جه��ت تجزیه داده ه��ا از رویه GLM
نرم افزار آماری ( SAS9 )1990و برای مقایسه میانگین ها از آزمون چند
دامنه ای دانکن در سطح معنی داری  0/05استفاده شد .برای صفاتی که
در طول زمان تکرار داشتند (وزن ،افزایش وزن ،مصرف خوراک و ضریب
تبدیل) از روش آماری داده های تکراردار 10برای آنالیز استفاده گردید .در
مدل آماری مورد استفاده برای صفات تکراردار در طول زمان ،عالوه بر اثر
تیمار ،اثر هفته و اثر متقابل بین هفته و تیمار نیز گنجانده شد.
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جدول -1ترکیب و مواد مغذی جیره پایه مورد استفاده در آزمایش

جیره آغازین(  1تا  21روزگی)

ماده خوراکی

جیره رشد(  22تا  42روزگی)

گرم در کیلوگرم خوراک

ذرت

593

659

کنجاله سویا

310

263

پودر ماهی

48

18

روغن سویا

5

21

سبوس گندم

10

10

دی کلسیم فسفات

16/25

9/75

صدف

8

9/5

لیزین

1/5

1/75

متیونین

2/25

2

2/5

2/5

2/5

2/5

نمک

1

1

جمع

100

100

مکمل مواد معدنی

1

مکمل ویتامینی

2

مواد مغذی جیره:
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر کیلوگرم)

2900

3000

پروتئین خام ()%

22

19

چربی خام ()%

6/57

4/95

متیونین ()%

0/48

0/44

لیزین ()%

1/38

1/3

تریپتوفان ()%

0/28

0/19

متیونین +سیستئین ()%

0/92

0/85

کلسیم ()%

1/03

0/85

فسفر قابل دسترس ()%

0/5

0/4

تعادل آنیون -کاتیون( 3میلی اکی واالن بر کیلوگرم)

218/33

194/82

 -1هر كيلوگرم حاوي  64/5گرم منگنز 33/8 ،گرم روي 100 ،گرم آهن 8 ،گرم مس 640 ،ميلي گرم يد 190 ،ميلي گرم كبالت و  8گرم سلنيوم.
 - 2ه�ر كيلوگ�رم ح�اوي  4400000واحد ويتامين  72000 ،Aواحد ويتامين  14400 ،Dميلي گرم ويتامي�ن  2000 ،Eميلي گرم ويتامين  640 ،Kميلي
گرم كوباالمين 612 ،ميلي گرم تيامين 3000 ،ميلي گرم ريبوفالوين 4896 ،ميلي گرم اس�يد پانتوتنيك 12160 ،ميلي گرم نياس�ين 612 ،ميلي گرم
پيريدوكسين 2000 ،ميلي گرم بيوتين و  260گرم كولين كلرايد.
( -3کلر)( -پتاسیم  +سدیم)=تعادل آنیون-کاتیون
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اثرات مکمل جیره ای ...

نتایج و بحث

خصوصیات وزن

نتای��ج مرب��وط ب��ه وزن بدن در پای��ان دوره ه��ای آغارین و رش��د (گرم)
و میانگی��ن اضاف��ه وزن روزانه (گرم) در جدول  2نش��ان داده شده اس��ت.
گ��روه هاي آنت��ي بيوتيك و شاهد در دوره ي آغازين ب��ه ترتيب با 31/15
و  26/84گ��رم در روز بيش��ترين و كمترين میانگین اضاف��ه وزن روزانه را
داشتن��د ( .)P> 0/05جوجه های تغذیه شده با پروبیوتیک در هر دو دوره
آغازی��ن و رشد از میانگین اضافه وزن روزانه مش��ابه ب��ا گروه آنتي بيوتيك
برخوردار بودند .اس��تفاده از پروبیوتیک باعث افزایش وزن روزانه بیش��تری
در مقایس��ه با جی��ره شاهد ش��د ( .)P> 0/05با افزودن پ��ری بيوتيك به
جي��ره ي جوج��ه ه��اي گوشت��ي ،میانگی��ن اضاف��ه وزن روزان��ه به طور
معن��ي داری در مقايس��ه با جي��ره ي شاهد بهبود یاف��ت ( .)P> 0/05در
پرندگ��ان تغذی��ه ش��ده با پ��ری بیوتی��ک میانگی��ن اضاف��ه وزن به طور
معنی داری در مقايسه با جيره ي حاوی آنتي بيوتيك برای دوره ي آغازين
کمت��ر ب��ود ( .)P> 0/05در دوره ي رشد ،بین جوجه ه��ای تغذیه شده با
جیره های آنتی بیوتیک و پری بیوتیک اختالف معنی داری مش��اهده نشد
( .)P<0/05اث��رات تحری��ک کنندگ��ی رشد برای جيره ه��ای مکمل شده
با گياهان دارويي و اس��ید آلی از س��ن س��ه هفتگي به بع��د آشكار شد .به
طوری که تف��اوت میانگین اضافه وزن روزانه جوج��ه ها در دوره رشد بین
جوجه های تغذیه شده با جیره ی حاوی ویرجینیامایس��ین در مقایس��ه با
جی��ره ه��ای مکمل شده با گیاهان دارویی و یا اس��ید آل��ی معنی دار نبود
( .)P<0/05نتای��ج مطالع��ات  Singhو همکاران ( )2000نیز نش��ان داد،
اف��زودن آنتی بیوتیک ویرجینیامایس��ین به جي��ره ي جوجه هاي گوشتي
موج��ب بهبود اضاف��ه وزن روزانه در مقايس��ه با جيره ي شاه��د شد .آنان

عل��ت افزاي��ش وزن بيش��تر را بهب��ود در قابلي��ت هضم پروتئي��ن ،چربی
خ��ام ،فيبرخام و انرژي قابل س��وخت و س��از با افزودن آنت��ی بیوتیک به
جی��ره گ��زارش نمودن��د )2002( Van Leeuwen .نی��ز افزايش جذب
م��واد مغذي ،كاه��ش عوام��ل بیماری��زای روده اي ،كاهش توليد س��موم
توس��ط عوام��ل بيماريزا به عل��ت اس��تفاده از آنتی بیوتیک ه��ا را از دیگر
مکانیس��م ه��ای بهبود دهن��ده رش��د دانس��ت ( .)38در م��ورد ترکیبات
پربیوتیک��ی ،افزای��ش رشد مش��اهده شده احتم��اال با بهبود می��زان ابقای
نیت��روژن و راندم��ان اس��تفاده از انرژي جي��ره ي غذايي در ارتباط اس��ت.
 Kabirو همک��اران ( )2004و  Pandaو همک��اران ( )2007ني��ز اث��رات
تحری��ک کنندگ��ی رشد را ب��رای ترکیب��ات پروبیوتیکی گ��زارش نمودند
( .)31 ، 20ب��ه نظ��ر مي رس��د ك��ه عصاره ه��ای اتری ض��روري ،از طریق
افزای��ش در قابليت هضم ظاهري و ايلئومي پروتئي��ن و چربي باعث افزایش
در راندم��ان اس��تفاده از مواد مغذي شون��د ()2001( Doyle .)19 ، 18 ،3
بي��ان نمود که اضافه کردن اس��يد فورميك در خ��وراك جوجه هاي گوشتي
با کاهش تكثير ميكروارگانيس��م ها ،رقابت بر س��ر مواد مغذي بين ميزبان و
ميكروارگانيس��م ها را كاهش داده و در نتیجه با بهبود در هضم و جذب مواد
مغذي موجب افزايش در عملكرد پرنده مي شود .چنانچه در جدول  3مشاهده
می شود ،تفاوت معنی داری در مصرف خوراک بین جیره های غذایی حاوی
آنتی بیوتیک ،پروبیوتیک و پری بیوتیک وجود ندارد ( .)P<0/05به هر حال،
در جوج��ه های تغذیه ش��ده با گیاهان دارویی و اس��ید آلی ،مصرف خوراک
ب��ه طور معنی داری در مقایس��ه با جیره های غذای��ی شاهد و آنتی بیوتیک
ب��رای دوره آغازی��ن کاهش یافت (.)P>0/05گياه��ان دارويي و عصاره اتري
آنها و همچنين استفاده از اسيدهاي آلي به علت كاهش ميزان خوشخوراكي
مي توانند سبب كاهش در مصرف خوراك شوند (.)34 ، 23 ،8 ،5

جدول  -2اثر جیره های آزمایشی بر میانگین وزن و اضافه وزن روزانه جوجه های گوشتی تغذیه شده با ترکیبات مختلف محرک رشد

جیره های آزمایشی

مورد

شاهد

آنتی بیوتیک

پروبیوتیک

پری بیوتیک

گیاهان دارویی

اسید آلی

SEM1

وزن بدن ( 2گرم)
یک روزگی

44/10

44/60

43/30

44/80

44/90

44/50

0/39

 21روزگی

593/99 c

696/27 a

680/83 a

649/84 b

615/51 c

609/89 c

10/21

 42روزگی

1824/62 d

2045/03 ab

2040/83 ab

1955/41 c

1994/74 bc

1959/50 c

20/74

اضافه وزن روزانه (گرم) 2
1تا  21روزگی

26/84 c

31/15 a

30/54 a

28/91 b

27/31 c

26/94 c

0/46

 21تا  42روزگی

57/83 b

64/72 a

65/09 a

62/58 a

65/66 a

63/78 a

0/77

1تا  42روزگی

42/08 c

47/93 a

47/81 a

45/74 b

46/48 b

45/36 b

0/47

( Standard error of the means -1اشتباه معیار میانگین ها).
 -2حروف غیر مشابه ( )abcdبرای میانگین های هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح  5درصد است.

(پژوهشوسازندگی)
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ضریب تبدیل خوراک

افزودن آنتی بیوتیک و جایگزین های آن سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک
در مقایسه با جیره شاهد (جدول  )3گردیدند ( .)P> 0/05بهبود در ضريب
تبديل غذایی تیمار آنتي بيوتيكی می تواند به علت مهار فعاليت ميكروبي
توس��ط آنتي بيوتيك ها و بنابراین كاهش رقابت میکروارگانیسم های
روده ای با ميزبان براي مواد مغذي باشد ( .)38اس��تفاده از پروبیوتیک
و پری بيوتيك در خوراك مي تواند از طریق کاهش تعداد باکتری های
بیماریزا ،افزایش شمار باکتری ه��ای مفید روده و تأثير بر فرآيندهاي
هضمي سبب افزايش قابليت دسترسي انرژي و هضم پروتئين در خوراك
شده و بنابراین باعث بهبود در ضریب تبدیل خوراک شود .بهبود عملکرد
جوج��ه ه��ای گوشت��ی تغذیه شده ب��ا گیاه��ان دارویی را م��ی توان

ب��ه اثرات مثب��ت آن ها ب��ر ترشح آنزیم ه��ای هضم��ی ( )19بهبود
پاس��خ های ایمنی ( )3و کاهش در کلونیزاسیون و خنثی سازی سموم
 Clostridium perfringcnsو ایج��اد یک ثبات در فلور میکروبی
روده ( )25نس��بت داد .همچنی��ن دیلی و همک��اران ( )2001گزارش
نمودند اضافه کردن اسید فورمیک در خوراک جوجه های گوشتی تکثیر
میکرواورگانیس��م ه��ا را کاه��ش داده و با بهبود هض��م و جذب مواد
مغذی و با کاهش هدر رفت نیتروژن موجب افزایش عملکرد جوجه ها
م��ی ش��ود .در آزمای��ش حاضر ،بهب��ود ضري��ب تبديل خ��وراک در
جوج��ه هاي تغذيه شده با گياهان دارويي و اس��يد آلي در مقایس��ه با
جیره شاهد به دلیل باالتر ب��ودن میانگین کل افزایش وزن روزانه این
جوجه ها بوده است.

جدول - 3اثر جیره های آزمایشی بر میانگین مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشتی تغذیه شده با ترکیبات مختلف محرک رشد

جیره های آزمایشی
مورد

SEM1
شاهد

مصرف خوراک روزانه(گرم در روز)

آنتی بیوتیک

پروبیوتیک

پری بیوتیک

گیاهان دارویی

اسید آلی

2

یک روزگی

43/76 a

43/86 a

43/87 a

43/67 a

42/56 c

42/95 b

0/08

 21روزگی

120/64 a

120/36 a

120/43 a

120/71 a

120/60 a

120/66 a

0/19

 42روزگی

82/20 a

82/11 a

82/15 a

82/19 a

81/58 b

81/80 b

0/11

ضریب تبدیل خوراک روزانه2

1تا  21روزگی

1/70 a

1/42 c

1/43 c

1/55 b

1/59 b

1/59 b

0./02

 21تا  42روزگی

2/10 a

1/88 bc

1/87 bc

1/94 b

1/85 c

1/91 b

0/02

1تا  42روزگی

1/90 a

1/65 c

1/65 c

1/75 b

1/75 b

1/72 b

0/01

( Standard error of the means-1اشتباه معیار میانگین ها).
 -2حروف غیر مشابه ( )abcdبرای میانگین های هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح  5درصد است.
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اثرات مکمل جیره ای ...

خصوصيات الشه

نتای��ج مرب��وط به ب��ازده الشه و وزن نس��بی اندام ها در ج��داول  4و 5
نش��ان داده شده اس��ت .بازده الشه ،وزن نس��بي ران ،س��ينه ،و كبد در
س��نين  21و  42روزگي تح��ت تأثير جيره هاي آزمايش��ي قرار نگرفت
(ج��دول  ،)4ول��ی در  21و  42روزگي وزن نس��بي بورس فابرس��يوس
و طح��ال در جوج��ه ه��اي تغذيه ش��ده با جي��ره هاي مكم��ل شده با
جايگزي��ن ه��اي آنتي بيوتي��ك افزاي��ش معن��ي داري ( )P> 0/05در
مقايس��ه با جي��ره شاهد و جیره حاوی ويرجينيامايس��ين نش��ان دادند
(ج��دول  .)5تع��دادی از محققی��ن وج��ود ی��ک رابط��ه مس��تقیم بین
افزايش پاس��خ سيستم ايمني و وزن نس��بي اندام های لنفاوی (طحال،
تيم��وس و ب��ورس فابرس��يوس) را هنگ��ام اس��تفاده از جایگزین های
آنت��ی بیوتیک مح��رک رشد گزارش کرده ان��د ( .)33 ، 32 ،20بنابراين
افزايش وزن نس��بي طح��ال و بورس فابرس��يوس در جوجه هاي تغذيه

شده ب��ا جيره هاي ح��اوی پروبيوتي��ك ،پربيوتيك ،گياه��ان دارويي و
اس��يد آلي احتماالً به واس��طه ي افزايش پاسخ سیس��تم ايمني به علت
اس��تفاده از این ترکیبات اس��ت .چربي محوطه ی بطنی در س��نین 21
و  42روزگ��ي در گروه ح��اوی آنتي بيوتيك بيش��ترين و اختالف آن با
گروه هاي پروبيوتيك ،پربيوتيك ،گياهان دارويي و اس��يد آلي معني دار
بود ( .)P< 0/05همچنين در مقايس��ه ب��ا گروه شاهد ،گروه هاي حاوي
جايگزي��ن هاي آنتي بيوتيك محرك رش��د به طور معني داري از درصد
چربي حفره ي شكمي كمتري برخوردار بودند ( .)P< 0/05کاهش میزان
چربی حفره ی بطنی به هنگام استفاده از ترکیبات محرک رشد جایگزین
آنتی بیوتیک ممکن است به علت كاهش فعاليت آنزيم استیل کوآنزیم آ
كربوكسيالز باشد كه باعث كاهش سنتز اسيدهاي چرب شده و در نتیجه
قابليت دسترس��ي آنها را براي واكنش هاي استريفيكاسيون و توليد تري
گليسيريد جهت ذخيره در بافت چربي كاهش مي دهد(.)21

جدول  -4اثر جیره های آزمایشی بر بازده الشه و وزن نسبی ران ،سینه و کبد جوجه های گوشتی تغذیه شده با ترکیبات مختلف محرک رشد

مورد

جیره های آزمایشی
شاهد

آنتی بیوتیک

پروبیوتیک

پری بیوتیک

1

SEM2
گیاهان دارویی

اسید آلی

بازده الشه

3

 21روزگی

62/153

63/52

62/38

63/12

63/83

62/76

0/99

 42روزگی

67/71

68/83

70/06

67/62

68/82

67/91

1/19

وزن ران

3

 21روزگی

29/06

28/22

28/62

29/32

28/57

28/91

0/86

 42روزگی

20/16

20/07

20/48

20/17

20/42

20/02

0/43

وزن سینه

3

 21روزگی

29/79

27/81

29/10

27/43

28/49

28/54

0/97

 42روزگی

21/01

21/46

22/30

21/85

21/63

21/23

0/57

وزن کبد

3

 21روزگی

2/98

3/19

2/96

2/88

2/96

3/10

0/09

 42روزگی

2/76

2/49

2/58

2/47

2/65

2/43

0/12

 - 1بازده الشه از تقسیم وزن الشه خالی به وزن زنده و وزن نسبی اجزاء مختلف الشه نیز به صورت درصدی از وزن زنده محاسبه گردید.
( Standard error of the means - 2اشتباه معیار میانگین ها).
 - 3حروف غیر مشابه ( )abcdبرای میانگین های هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح  5درصد است.

(پژوهشوسازندگی)

20

شماره  ،91نشریه دامپزشكي ،تابستان 1390
جدول  -5اثر جیره های آزمایشی بر وزن نسبی 1طحال ،بورس فابرسیوس و چربی بطنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با ترکیبات مختلف محرک رشد

مورد

جیره های آزمایشی
شاهد

آنتی بیوتیک

پروبیوتیک

پری بیوتیک

SEM2
گیاهان دارویی

اسید آلی

طحال

3

 21روزگی

0/08 b

0/10 ab

0/09 ab

0/08 b

0/08 b

0/11 a

0/006

 42روزگی

0/11 b

0/13 a

0/14 a

0/14 a

0/14 a

0/14 a

0/007

بورس فابرسيوس
 21روزگی

0/23 c

0/22 c

0/28 ab

0/30 a

0/26 b

0/27 b

0/01

 42روزگی

0/17 b

0/20 ab

0/24 a

0/23 a

0/23 a

0/23 a

0/17

چربی بطنی

3

 21روزگی

1/53 b

1/83 a

1/48 b

1/44 b

1/25 b

1/40 b

0/01

 42روزگی

2/22 a

2/08 a

1/51 b

1/65 b

1/57 b

1/63 b

0/09

 -1وزن نسبی اجزای الشه به صورت درصدی از وزن زنده محاسبه گردیدند.
( Standard error of the means -2اشتباه معیار میانگین ها).
 -3حروف غیر مشابه ( )abcdبرای میانگین های هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح  5درصد است.

قابليت هضم ایلئومی مواد مغذی

نتای��ج مربوط ب��ه قابلیت هضم ایلئومی ان��رژی ،پروتئین و چربی در
جدول  6نش��ان داده شده اس��ت .در هر دو دوره ي آغازين و رشد قابليت
هضم ایلئومی انرژی و پروتئین در جيره هاي مكمل س��ازي شده با آنتي
بيوتيك و جايگزين هاي آن افزايش معني دار در مقايسه با جيره ي شاهد
داشت ( .)P> 0/05جوجه هاي تغذيه شده با پروبيوتيك از قابليت هضم
ایلئوم��ی انرژی و پروتئین مش��ابه با گروه آنت��ي بيوتيك در دوره آغازين
برخوردار بودند .جیره های حاوی آنتی بیوتیک و پروبیوتیک به ترتیب به
می��زان  8و  6/5درص��د قابلیت هضم انرژی و 12/9و  12/0درصد قابلیت
هضم ایلئومی پروتئین را در مقایسه با جیره ی شاهد در دوره ی آغازین
بهبود دادند.
 Singhو همك��اران ( )2000گ��زارش کردن��د که اس��تفاده از آنتي
بيوتيك ويرجينيامايسين موجب افزايش معني دار انرژي قابل متابوليسم
ظاه��ری و قابلیت هضم ایلئوم��ی پروتئین شد .آنت��ي بيوتيك ها ترشح
آميالز و كيموتریپسين را از پانکراس تحريك مي نمايند ( )10و با كنترل
بيم��اري هاي روده اي از طريق اص�لاح جمعیت میکروبی روده و كاهش
تخمي��ر باكتريايي منجر به افزايش قابليت دسترس��ي م��واد مغذي براي
حي��وان ميزب��ان و در نتيج��ه افزاي��ش عملك��رد رشد مي شون��د (.)15
گزارش ها نشان می دهد که استفاده از پربیوتیک ها باعث افزایش قابلیت هضم
انرژی و پروتئین می شود ( .)24، 17احتماالً تركيبات پربيوتيكی با كاهش

21

تعداد عوامل بیماریزای روده اي ،تحريك سيس��تم ايمني و افزایش ترشح
آنزي��م هاي هضمي از معده ،پانكراس و موكوس روده اي س��بب افزايش
هض��م و جذب مواد مغ��ذي مي ش��ود ( Hernandez .)17و همكاران
( )2004گ��زارش كردندك��ه جوجه هاي تغذيه شده ب��ا عصاره ي اتري،
قابلي��ت هضم ظاهري پروتئين مش��ابه با جيره ي ح��اوي آنتي بيوتيك
در دوره ي آغازي��ن و رشد داشتند .آنان س��ودمند بودن اين تركيبات را
ب��ر قابليت هضم مواد مغذي بيان نموده و با توجه به آثار منفي اس��تفاده
از آنتي بيوتيك بر س�لامت جامعه ،عصاره هاي اتري گياهي را به عنوان
جايگزين هاي مناس��بي براي آنتي بيوتيك معرفي كردند .با توجه به اين
كه اس��تفاده از گیاهان دارویی و اس��ید آلی مصرف خ��وراك را بدون اثر
منفی بر میانگین اضافه وزن تا سن  3هفتگي كاهش داده است ،مي توان
نتيج��ه گرفت که جوجه ه��ا خوراك را با راندمان باالتري در مقايس��ه با
جي��ره ي شاهد اس��تفاده كرده اند .نتايج قابليت هض��م ايلئومي انرژی و
پروتئين در جوجه هاي تغذیه شده با گیاهان دارویی و اس��ید آلی نيز بر
اين امر داللت دارد (جدول .)6
 Runhoو همكاران ( )1997اثرات مثبت  0/5و  1درصد اسيد فورميك
را بر انرژي قابل س��وخت و ساز خوراك جوجه هاي گوشتي نشان دادند.
 Afsharmaneshو  )2005( Pourrezaنش��ان دادند ،مكمل س��ازي
اس��يد س��يتريك همراه با فيت��از ،قابليت هض��م ايلئوم��ي پروتئين را به
ميزان  23درصد در مقايس��ه با جيره ي شاهد بهبود داد .آنان پيش��نهاد

(پژوهشوسازندگی)

اثرات مکمل جیره ای ...

نمودند ،اس��يدي كردن خوراك منجر به كاه��ش  pHمواد هضمي و در
نتيج��ه كاهش ن��رخ تخليه معده و افزايش فعاليت پپس��ين در معده می
ش��ود .از طرف دیگ��ر ورود كيموس معده اي با اس��يديته باال به دئودنوم
موج��ب تحريك ترشحات پانكراس و در نتيجه افزايش ترشح تریپس��ين،
كيموتریپسين و ساير آمينوپپتيدازها گرديده و در نهايت منجر به افزايش
قابلي��ت هضم ايلئومي پروتئين مي شون��د .بنابراين با توجه به نتايج فوق
احتماالً اس��يدي كردن خوراك با اسيد آلي منجر به كاهش تکثیر عوامل
بیماریزا و ثبات مطلوب ميكروفلور روده اي شده و از طرفي به واسطه اثرات
تحري��ك كنندگي ك��ه بر ترشحات ناحيه ي معده -روده اي دارد س��بب
افزايش معني دار در قابليت هضم ايلئومي پروتئين شده اس��ت .بنابراین
وج��ود عملك��رد باال در گ��روه هاي درياف��ت كننده ی آنت��ي بيوتيك و
جايگزين هاي آن در مقايسه با جيره ي شاهد ،احتماالً به دليل افزايش در
قابليت هضم ایلئومی مواد مغذی (انرژي و پروتئين) در طي دو دوره  1تا 21
و  21تا  42روزگي باشد .قابلیت هضم چربی تحت تأثیر جیره های آزمایشی
قرار نگرفت .تحقیقات اندکی نیز تاکنون در رابطه با اثرات محرک های رشد
روی قابلیت هضم چربی انجام شده است Singh .و همكاران ( )2000بیان
نمودند ،قابليت هضم چربي خام هنگام استفاده از ويرجينيامايسين افزايش
معني دار داشت .در حالیکه  Palliyaguruو همكاران ( )2004عدم تأثير

جيره هاي مكمل سازي شده با سه نوع پروبيوتيك تجاري و جيره ي حاوی
آنتي بيوتيك را بر قابليت هضم چربي گزارش نمودند .احتماالً علت تفاوت
نتایج گزارشات مختلف بر قابلیت هضم چربی مربوط به نوع تركيبات (مثل
س��ویه های باکتر یایی ،نوع ترکی��ب پری بیوتیکی و اجزاء فعال موجود در
گیاهان دارویی و اس��یدهاي آلی) اس��تفاده شده ،مق��دار مصرف آن ها در
خوراک ،سويه ی پرنده و ميزان چربي موجود در جيره باشد.
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نتای��ج آزمایش حاضر نش��ان داد که اس��تفاده از ترکیب��ات محرک رشد
(آنتی بیوتیک ویرجینیامایس��ین ،پروبیوتیک ،پری بیوتیک ،اس��ید آلی و
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جیره های آزمایشی

مورد

شاهد

آنتی بیوتیک

پروبیوتیک

پری بیوتیک

SEM1
گیاهان دارویی

اسید آلی

قابلیت هضم انرژی)%( 2
 21روزگی

75/50 c

83/50 a

82/00 a

80/12 b

79/39 b

79/50 b

0/007

 42روزگی

80/75 b

86/87 a

85/87 a

85/25 a

86/50 a

86/37 a

0/006

قابليت هضم پروتئین خام ()%

2

 21روزگی

73/37 d

86/25 a

85/50 a

81/37 a

76/75 c

77/63 c

0/008

 42روزگی

73/12 b

81/50 a

82/12 a

81/37 a

81/50 a

82/87 a

0/006

قابليت هضم چربی خام ()%

2

 21روزگی

86/25

88/12

86/12

85/75

87/15

86/35

0/008

 42روزگی

87/25

87/62

87/00

86/37

87/12

86/75

0/004

( Standard error of the means-1اشتباه معیار میانگین ها).
 -2حروف غیر مشابه ( )abcdبرای میانگین های هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح  5درصد است.
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