
  ۱۳۸۸ تابستان/ شتم چهل و هشماره / سيزدهمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 

۱۵۳  

 
 

  هاي گوشتي پروبيوتيك بر رشد جبراني جوجهو  آويالمايسين تأثير

  متعاقب تغذيه با يك جيره كم تراكم
  

 
 

 * ۱رضا باقري و فريبرز خواجعلي

  )۲۹/۲/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ؛  ۲۹/۵/۱۳۸۷: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

انجـام    متعاقب تغذيه با يك جيـره كـم تـراكم          ي گوشتي ها  هپروبيوتيك بر رشد جبراني جوج    و   آويالمايسين   آثاربررسي  آزمايشي به منظور    

 تكـرار اختـصاص     ۵ تيمار حـاوي     ۴ تصادفي به    در قالب طرح كامالً   ) ۳۰۸راس  هيبريد  ( قطعه جوجه گوشتي     ۳۰۰در اين آزمايش،     .گرفت

 درصد پروتئين مطابق بـا      ٨/٢٠ و   سازقابل سوخت و     كيلوكالري در كيلوگرم انرژي      ٢٩٠٠ها با جيره اي حاوي        جوجهدر تيمار شاهد    . نديافت

قابـل   كيلوكـالري در كيلـوگرم انـرژي         ٢٧٠٠اي حاوي     روزگي با جيره   ۲۱ تا   ۷ها از     كم، جوجه ا در تيمار كم تر    .تغذيه شدند  NRCتوصيه  

 يافـت نمودنـد و    در آويالمايسين   ppm۱۰ ،ها در دوره رشد جبراني      در تيمار سوم جوجه   .  تغذيه شدند   درصد پروتئين  ٤/١٩ و   سوخت و ساز  

) >P ۰۵/۰ (دار  معنـي سازي جيره در دوره آغازين، باعث كـاهش          رقيق.  دريافت كردند   پروبيوتيك ppm۱۰۰ مدت، اين   طيدر تيمار چهارم    

داشـت، هـر   اختـصاص  آويالمايسين با ده تيمار ش گروه   به، بيشترين وزن بدن     ) روزگي ۴۹(در پايان دوره پرورش     . اضافه وزن گرديد  ميزان  

گـروه  ( پروبيوتيـك و گـروه دوم    بادهش غذيه اختالف با گروه تالبته اين.  نبوددار معنياختالف اين گروه با گروه شاهد از لحاظ آماري      چند  

هـاي مختلـف    بـين گـروه  ) روزگـي  ۴۹ تـا   ۷(در كل دوره پـرورش      . بود )>P ۰۵/۰( دار  معني از لحاظ آماري     ،)محرك رشد هر نوع   بدون  

 سـاير  آويالمايسين، ضريب تبديل بهتري نـسبت بـه          تيمار شده با   گروه   .شتي از نظر مصرف خوراك وجود ندا      دار  معنيآزمايشي، اختالف   

، از لحـاظ آمـاري    ) دريافـت كننـده پروبيوتيـك     (و گروه چهارم    ) بدون محرك رشد  (با گروه دوم    كه تفاوت آن    هاي آزمايشي داشت     گروه

 بـه طـور     .بودهاي آزمايشي بيشتر      گروه سايراز  ) P<۰۵/۰(، به لحاظ عددي   گروه شاهد  محوطه بطني درصد چربي   . بود) >P ۰۵/۰(دار  معني

  .كلي، آويالمايسين موجب افزايش معتي دار اضافه وزن در دوره رشد جبراني گرديد

  

  جوجه گوشتي، آويالمايسين، پروبيوتيك، رشد جبراني :  كليدي هاي واژه

  

  

  مقدمه

پيشرفت قابل تـوجهي در     ،   گذشته دههچند   طيانتخاب ژنتيكي   

 هاي  رشد سريع جوجه   .سرعت رشد پرندگان ايجاد نموده است     

 ،اي كه   پيامدهاي نامناسبي را در پي داشته است به گونه         ،گوشتي

هـاي     ميـزان رشـد سـينه و الشـه بـا انـدام              مناسب بـين   تناسب

 بـه   برقرار نبوده كـه ايـن عـدم تناسـب،         ها و قلب      گوارشي، ريه 

هاي برنامه .)۶ (تابوليكي تظاهر يافته است    م يها شكل ناهنجاري 

كـار عملـي در      محدوديت غذايي به طور گسترده بـه عنـوان راه         

 هاي مـذكور   ناهنجاريتلفات ناشي از    خسارات و   جهت كاهش   

ها مبتني  توجيه اين برنامه. )۱۳و۱( ستمورد مطالعه قرار گرفته ا

 نژبر آن است كه نرخ سوخت و ساز و در نتيجه مصرف اكـسي             

  تواند   مي موضوع   در هنگام محدوديت غذايي كاهش يافته و اين       

  

   دانشگاه شهركرد، دانشكده كشاورزي،علوم دامي  كارشناسي ارشد و دانشيار سابقبه ترتيب دانشجوي. ۱

  khajali@agr.sku.ac.ir: مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي : *
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  ۱۳۸۸ تابستان/ چهل و هشتم شماره / سيزدهمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۱۵۴  

  زمايشنحوه اعمال تيمارهاي مورد استفاده در آ. ۱جدول 

  )روزگي۴۹-۴۲(پاياني   ) روزگي۴۲-۲۱(رشد   )روزگي۲۱ تا ۷(دوره آغازين   تيمار

  جيره استاندارد  جيره استاندارد  جيره استاندارد  ۱

  جيره استاندارد  جيره استاندارد  جيره كم تراكم  ۲

  آويالمايسين+جيره استاندارد  آويالمايسين+جيره استاندارد  جيره كم تراكم  ۳

  پروبيوتيك+جيره استاندارد  پروبيوتيك+جيره استاندارد  اكمجيره كم تر  ۴

  

 كمـك   هـاي مـرتبط بـا رشـد سـريع          ناهنجـاري  از   پيشگيريبه  

 تخـصيص   در ميـزان  اعمال محـدوديت     ،براي مثال  ).۱۲( نمايد

هاي گوشتي شده    باعث كاهش تلفات آسيت در جوجه      ،خوراك

 اعمـال محـدوديت      شـايان ذكـر اسـت كـه        ولي). ۵ و   ۱( است

 در اغلب موارد منجر به كاهش رشـد و بـازدهي توليـد              ،غذايي

زمـان     در تحقيق حاضر، هـم     ، از اين رو   ).۱۳و۱۲(گرديده است   

هـاي رشـد آنتـي        با اعمال برنامه محدوديت غـذايي، از محـرك        

بيوتيكي و پروبيوتيكي استفاده شده تا به رشد جبرانـي مطلـوب            

تيك كه مـشكل     نوع آنتي بيو   ۴در حال حاضر تنها     . دست يافت 

 به عنوان محرك رشد مـورد       ، ندارند پيمقاومت ميكروبي را در     

هـاي    آويالمايسين از جملـه ايـن محـرك       . گيرند  استفاده قرار مي  

شود كه استفاده از آن در اتحاديه اروپـا مجـاز     رشد محسوب مي  

هـاي    افزايش سرعت رشد و بازدهي خوراك جوجه      ). ۲۵ (است

المايسين قبالً گـزارش شـده اسـت        گوشتي در اثر استفاده از آوي     

هاي مختلفي وجـود      ها نيز گزارش    در ارتباط با پروبيوتيك   ). ۲۶(

دارد كه اين تركيبات تأثير مثبتي بـر كاركردهـاي فيزيولـوژيكي            

دستگاه گوارش مانند حركات، هضم و جذب و بهبـود بـازدهي            

 موجـب بهبـود     ،اين تركيبات بـا كـاهش تـنش       ). ۹(توليد دارند   

تحقيـق حاضـر بـه      ). ۱۴(شـوند     مت طيور نيز مـي    وضعيت سال 

پروبيوتيك بـر رشـد جبرانـي       و  آويالمايسين   آثارمنظور بررسي   

 متعاقب تغذيه با يـك جيـره كـم تـراكم در             هاي گوشتي   جوجه

  .دوره آغازين انجام گرفت

  

  مواد و روش

داري  ي تحقيقـاتي مـرغ    ها  براي انجام اين آزمايش يكي از سالن      

 متـري از    ۲۱۰۰ در ارتفـاع     قـع در چالـشتر    دانشگاه شـهركرد وا   

مراحـل شستـشوي سـالن،      .  مورد استفاده قرار گرفت    سطح دريا 

 از ورود لآهك پاشي اطـراف سـالن قبـ   و  ضد عفوني، گازدهي    

قطعه  ۳۰۰  حاضر، از  مايشآزبراي انجام    .ها انجام گرفت    جوجه

ها   جوجه. استفاده شد  ۳۰۸راس  سويه  جوجه گوشتي يك روزه     

در روز هفـتم    . ي به صورت گروهي پـرورش يافتنـد        روزگ ۷تا  

 ۲۰به   و،  يها وزن كش     ساعت گرسنگي، جوجه   ۶متعاقب اعمال   

ها   كه ميانگين وزن جوجه    طوريه   ب ،ايي تقسيم شدند  ت ۱۵گروه  

 گروه  ۴هر  .  بود ) گرم ۵/۷۳±۴/۰(ها نزديك به هم        گروه در همه 

 در  چهـار تيمـار مـورد اسـتفاده       . به يك تيمار اختصاص يافـت     

هاي مورد    تركيب جيره .  اعمال گرديد  ۱ول  جدآزمايش به شرح    

  .  نشان داده شده است۲ول جداستفاده، در 

هاي غذايي مطابق بـا توصـيه شـوراي تحقيقـات ملـي              جيره  

، ) روزگـي  ۲۱ تا   ۷(تنظيم، و در سه مرحله آغازين       ) ۱۸(آمريكا  

بــه )  روزگــي۴۹ تــا ۴۲(و پايــاني )  روزگــي۴۲ تــا ۲۱(رشــد 

ها روي بـستر و تحـت برنامـه           جوجه. ها تغذيه گرديدند    جهجو

دمـاي سـالن در زمـان ورود    .  ساعته پرورش يافتند۲۴روشنايي  

گراد بـود و در انتهـاي    سانتي  درجه۳۲± ۱ ها در محدوده جوجه

ــه   ــه ترتيــب ب ــه اول، دوم و ســوم ب  درجــه ۲۰ و ۲۴، ۲۸هفت

در  .فـظ شـد   ين دما تا پايان دوره ح     گراد كاهش يافت و ا      سانتي

 محـرك   هاي رشـد و پايـاني،       هاي سوم و چهارم، در دوره       تيمار

 ۱۰۰ و   ۱۰مقـدار    به ترتيب بـه   رشد آويالمايسين و پروبيوتيك     

 پروبيوتيـك  .اضـافه گرديـد   گرم در كيلوگرم به جيره پايـه          ميلي

ــورد اســتفاده حــاوي  ــشكل از ۲×۱۰۹م  ســويه ۷ ميكــروب مت

  :  كـه عبـارت بودنـد از       باكتريايي و دو نوع قـارچ سـودمند بـود         

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
18

51
7.

13
88

.1
3.

48
.1

9.
4 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
pp

.iu
t.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518517.1388.13.48.19.4
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1020-fa.html


  ... هاي گوشتي پروبيوتيك بر رشد جبراني جوجهو  آويالمايسين تأثير 

۱۵۵  

  )درصد هوا خشك(هاي مختلف آزمايش  هاي مورد استفاده در دوره تركيب جيره. ۲جدول 

  آغازين
  ماده غذايي

  كم تراكم  استاندارد
  پاياني  رشد

  ۳/۷۴  ۵/۶۷  ۵/۵۵  ۵/۵۸  ذرت

  ۱/۱۶  ۲۹  ۵/۳۲  ۳۷  )پروتئين% ۴۲(كنجاله سويا

  ۵  -  -  -  پودر ماهي

  ۸/۱  -  ۵  -  سبوس گندم

  ۸/۰  ۲/۱  ۶/۱  ۵/۱  دي كلسيم فسفات

  ۱  ۳/۱  ۳/۱  ۳/۱  صدف

  ۱۶/۰  ۳/۰  ۳۵/۰  ۳/۰  نمك

  ۰۰۳/۰  -  ۱۴/۰  ۰۵/۰  متيونين-دي ال

  -  -  ۱۱/۰  -  ليزين-ال

  -  -  ۵/۰  ۲/۱  روغن سويا

  ۲۵/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  مكمل ويتاميني

  ۲۵/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  مكمل مواد معدني

  -  ۲/۰  ۵/۲  -  ماسه

  ۲۹۰۳  ۲۷۰۶  ۲۹۱۵  ۳۰۰۰  (Kcal/kg)ليسمي انرژي متابو

  ۱۷  ۱۲/۱۸  ۴/۱۹  ۸/۲۰ )درصد(پروتئين خام 

  ۷۲/۰  ۸۱/۰  ۹/۰  ۹/۰  (%)كلسيم

  ۲۸/۰  ۳۱/۰  ۴۱/۰  ۴۱/۰  (%)فسفر فراهم

  ۵۶/۰  ۶۵/۰  ۸/۰  ۸/۰  (%)اسيدهاي آمينه گوگرددار

  ۷۹/۰  ۹۱/۰  ۱  ۱  (%)ليزين 

  

وباســـيل الكتوباســـيل پالنتـــروم، الكتوباســـيل دلبروكـــي، الكت

رامنوســوس، بيفيــدوباكتريوم بيفيــدوم، انتروكوكــوس فاســيوم،  

استرپتوكوكوس ساليواريوس، كانديدا پينتولوپسي و آسپرژيلوس      

  . اريزاي

به صورت هفتگي    ،مانده   باقي ها و خوراك    جوجهوزن كشي     

 مـصرف خـوراك و ضـريب    ، و اضـافه وزن بـدن     رفـت انجام گ 

 در پايـان دوره     .شـد ن  تبديل خوراك در هر دوره پرورش تعيـي       

 پسسـ شدند و    وزن كشي    ها  ، ابتدا جوجه  ) روزگي ۴۹(زمايش  آ

پـن  وزن بـه ميـانگين       جوجه كه وزني نزديـك     ۲،  جايگاهاز هر   

هـا تـشريح      الشـه پس  س . شدند ، انتخاب و كشتار   ندداشتمربوطه  

ه، سـنگدان، قلـب، روده      ن، سـي  هـا   الشـه، ران  شده و وزن نسبي     

، معـده و چربـي حفـره شـكمي          كوچك، روده بزرگ، پانكراس   

 بـراي ايـن     ۰۱/۰از يك ترازوي ديجيتال با دقـت        . تعيين گرديد 

زمايش در قالـب    آمده از اين    آدست    هاي به   داده . شد كار استفاده 

تجزيـه  ) SAS )۲۲ تـصادفي توسـط نـرم افـزار          يك طرح كامالً  

اي  ها با استفاده از آزمون چند دامنه         و مقايسه ميانگين   ماري شد آ

  . درصد انجام گرفت۵ در سطح دانكن

 
  نتايج و بحث 

 ۳ول  جـد هاي مختلـف آزمـايش در         تغييرات وزن بدن در دوره    

هاي مواجه با محدوديت    اضافه وزن بدن جوجه   . ارايه شده است  

  روزگـي بـه طـور      ۲۱ تـا    ۷نسبت بـه گـروه شـاهد، در فاصـله           
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  ۱۳۸۸ تابستان/ چهل و هشتم شماره / سيزدهمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۱۵۶  

  ها در طول دوره پرورش ايسين بر اضافه وزن جوجه پروبيوتيك و آويالم تأثير استفاده از جيره كم تراكم،. ۳جدول 

  )گرم به ازاي هر جوجه(اي  اضافه وزن دوره  تيمار

  )روزگي(۴۹-۷  )روزگي(۴۹-۴۲  )روزگي(۴۲-۲۱  )روزگي(۷-۲۱  

  a ۲۸/۳۲۴  b ۳۸/۱۰۰۹  ۶۸/۵۹۳  ab ۳۶/۱۹۲۷  شاهد

  b ۷۰/۲۹۱  b ۷۶/۹۸۵  ۴۲/۵۲۳  b ۸۸/۱۸۰۰  جيره كم تراكم

  b ۵۶/۲۹۲  a ۳۰/۱۱۰۱  ۳۲/۶۰۳  a ۱۴/۱۹۹۷  مايسينآويال+جيره كم تراكم 

  b ۵۴/۲۹۷  b ۰۴/۹۹۱  ۱۲/۵۳۸  b ۷۴/۱۸۲۶  پروبيوتيك+جيره كم تراكم 

SEM ۱۴۵/۸  ۴۸۸/۱۶  ۶۹۶/۲۷  ۵۱۷/۴۱  

ab : ۰۵/۰(هايي كه در هر ستون حروف غيرمشابه دارند، معني دار است  اختالف ميانگين P<.(  

  

  ها در طول دوره پرورش  پروبيوتيك و آويالمايسين بر مصرف خوراك جوجه تراكم،تأثير استفاده از جيره كم . ۴جدول 

  )گرم به ازاي هر جوجه(مصرف خوراك دوره اي   تيمار

  )روزگي(۴۹-۷  )روزگي(۴۹-۴۲  )روزگي(۴۲-۲۱  )روزگي(۷-۲۱  

  ۵۶/۳۶۵۱  ۲۸/۱۲۵۸  ۶۰/۱۸۳۶  ۷۴/۵۲۹  شاهد

  ۳۶/۳۶۰۹  ۳۰/۱۲۶۰  ۷۲/۱۸۱۲  ۳۴/۵۳۶  جيره كم تراكم

  ۷۲/۳۷۳۸  ۴۰/۱۳۱۷  ۱۸۷۸  ۳۲/۵۴۳  آويالمايسين+يره كم تراكم ج

  ۳۸/۳۶۱۴  ۷۶/۱۲۵۵  ۷۸/۱۸۲۴  ۸۲/۵۳۳  پروبيوتيك+جيره كم تراكم

SEM ۷۸۴/۹  ۶۵۱/۳۵  ۲۴۳/۴۱  ۷۸/۶۸  

  

هـاي بعـدي رشـد،        در دوره . كاهش يافت  )>P ۰۵/۰(داري   معني

ي بـا   دار  معنـي هاي مواجه با محدوديت تفاوت        اضافه وزن جوجه  

ــه محــرك رشــد   گــروه ــي در گروهــي ك  شــاهد نداشــت و حت

 روزگـي   ۴۲ تـا    ۲۱آويالمايسين دريافت نموده بودند، طـي دوره        

) ۱۶(ليسون و همكـاران     . از گروه شاهد نيز بود     )>P ۰۵/۰(باالتر  

هـاي گوشـتي در پايـان دوره          نشان دادند كـه وزن نهـايي جوجـه        

 و  محدوديت پس از تغذيـه بـا جيـره كـم تـراكم از نظـر انـرژي                 

ي بـا گـروه شـاهد       دار  معنـي پروتئين طي دوره آغـازين، تفـاوت        

اول : در توجيـه چنـين نتـايجي دو احتمـال وجـود دارد            . نداشت

اند ميزان خوراك مصرفي خود را به گونـه          ها توانسته   كه جوجه   اين

اي افزايش دهند كه انرژي و پروتئين مـورد نيـاز خـود را تـامين                

با نگـاه   . افه وزن آنها شده است    نموده و اين امر منجر به حفظ اض       

يابيم كه ميانگين خوراك مصرفي هرجوجـه در           در مي  ۴ول  جدبه  

ي بين تيمار شاهد و رقيـق       دار  معني روزگي، تفاوت    ۲۱ تا ۷فاصله  

هاي تغذيـه شـده بـا جيـره           شده ندارد و لذا بعيد است كه جوجه       

اند رشـد خـود را       رقيق، از طريق افزايش مصرف خوراك توانسته      

احتمال ديگري كـه مطـرح اسـت        . حد گروه شاهد حفظ كنند    در  

هاي رقيـق، بـا بهبـود بـازده           هاي تغذيه شده با جيره      كه جوجه   اين

استفاده از مواد مغذي در دوره رشد جبراني، استفاده بهينه تـري از        

مواد مغـذي جيـره نمـوده و رشـد عقـب مانـده خـود را جبـران                   

هـا كـاهش      داري اين جوجه    به بيان ديگر، احتياجات نگه    . اند نموده

در تأييد اين   . يافته و همين امر منجر به بهبود رشد آنها شده است          

انـد كـه محـدوديت       گـزارش نمـوده   ) ۲۸( زوبير و ليسون     فرض،

ــه   ــات نگ ــاهش احتياج ــث ك ــازين باع ــذايي در دوره آغ داري  غ

گـزارش  ) ۲۱(پكنيـاك و همكـاران      . شـود   هاي گوشتي مي    جوجه

 ۷۰ تـا  ۶۰جيره در حدي باشـد كـه اجـازه          كردند اگر رقيق كردن     

درصد رشد طبيعي را به پرنده بدهد، آنگاه پس از رفع محدوديت            

  و در پايان دوره رشد جبراني، وزن نهايي انـدكي كمتـر يـا حتـي                
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  ... هاي گوشتي پروبيوتيك بر رشد جبراني جوجهو  آويالمايسين تأثير 

۱۵۷  

  تأثير استفاده از جيره كم تراكم، پروبيوتيك و آويالمايسين بر ضريب تبديل خوراك در طول دوره پرورش. ۵ جدول

  اي ضريب تبديل خوراك دوره  تيمار

  )روزگي (۴۹-۷  )روزگي (۴۹-۴۲  )روزگي (۴۲-۲۱  )روزگي (۷-۲۱  

  b ۶۳۴/۱  a ۸۲۴/۱  ۲۵۲/۲  bc۸۹۶/۱  شاهد

  a ۸۴۲/۱  a ۸۲۶/۱  ۴۹۶/۲  a۰۰۴/۲  جيره كم تراكم

  a ۸۶۶/۱  b ۷۰۶/۱  ۲۶۲/۲  c۸۷۶/۱  آويالمايسين+جيره كم تراكم 

  a ۷۹۶/۱  a ۸۴۰/۱  ۴۴۰/۲  ab۹۸۰/۱  پروبيوتيك+جيره كم تراكم 

SEM ۰۴۲۳۱/۰  ۰۳۰۱۵/۰  ۰۸۵/۰  ۰۳۲/۰  

abc : ۰۵/۰(دار است  هايي كه در هر ستون حروف غيرمشابه دارند، معني اختالف ميانگين P<.( 

  

  . برابر با گروه شاهد حاصل خواهد شد

، مـشاهده گرديـد     ) روزگي ۴۹ تا   ۲۱(در دوره رشد جبراني        

 دريافـت نمـوده بودنـد،       گروهي كه محرك رشـد آويالمايـسين      

ها از جمله شـاهد بيـشترين اضـافه وزن را             نسبت به ساير گروه   

 دار  معنـي داشتند كه اين تفـاوت اضـافه وزن، از لحـاظ آمـاري              

)۰۵/۰ P< (ــود ــوان نتيجــه گرفــت كــه محــرك رشــد   مــي. ب ت

هـا داشـته      ي بر افـزايش وزن جوجـه      دار  نيعمآويالمايسين تأثير   

ايسين در بهبود رشد عبـارت اسـت        ساز و كارهاي آويالم   . است

هاي   توقف ساخت پروتئين باكتريايي به خصوص در باكتري       : از

هـا،    ، جلوگيري از مصرف گلوكز توسـط بـاكتري        )۴(گرم مثبت   

كاهش توليد اسيد الكتيـك و افـزايش توليـد اسـيدهاي چـرب              

چنين شمار كلستريديوم پرفرينـژنس       آويالمايسين هم ). ۱۱( فرار

هـاي مـذكور      سـاز و كـار    ). ۱۵ و ۳(دهـد     ش مي را در روده كاه   

هاي ناشـناخته سـبب جـذب بيـشتر و            همراه با ديگر ساز و كار     

هـاي    استفاده بهينه تر از خوراك و افزايش سرعت رشد جوجـه          

نتايج تحقيق انجام گرفته توسط زماني مقدم و        . شوند  گوشتي مي 

 سـطوح مختلـف آويالمايـسين را بـر          آثـار كـه   ) ۲۷(خواجعلي  

هـاي گوشـتي بررسـي        د رشد و بازدهي خوراك جوجـه      عملكر

 آويالمايسين بيشترين تـأثير     ppm۱۰نمودند، نشان داد كه سطح      

ــدگان داشــت  ــر اضــافه وزن پرن  ppm۱۰انتخــاب ســطح . را ب

آويالمايسين در تحقيق حاضر مبتني بر نتايج پژوهشگران مذكور        

اين پژوهشگران گـزارش كردنـد كـه ميـزان افـزايش وزن             . بود

هـاي     آويال مايسين بـه جيـره جوجـه        ppm۱۰ل از افزودن    حاص

 گـرم   ۱۸۵گوشتي نسبت به گروه شاهد در كـل دوره پـرورش            

در آزمايش حاضر، در كل دوره پرورش افزايش وزن گروه          . بود

 گـرم   ۷۸/۶۹دريافت كننده آويالمايسين، نسبت به گروه شـاهد         

  .  نبوددار نيعمبيشتر بود كه از لحاظ آماري 

دهـد در هـيچ يـك از           نـشان مـي    ۴ ور كـه جـدول    همان ط    

ي از نظر مـصرف خـوراك       دار  معنيهاي پرورش، اختالف      دوره

در ). ≤P ۰ /۰۵(هاي مختلف آزمايشي وجود نداشـت         بين گروه 

هايي كه جيره كم تـراكم را   ، گروه)روزگي۲۱ تا ۷(دوره آغازين 

دريافت كردند، مصرف خوراك بيشتري نسبت به گـروه شـاهد           

شايد بتوان گفت با توجه به اين كه تـراكم مـواد مغـذي     . داشتند

هـا بـراي    ها در اين گروه كاهش يافتـه، جوجـه          مورد نياز جوجه  

تأمين مواد مغذي مـورد نيـاز خـود خـوراك بيـشتري مـصرف               

هـاي بعـدي رشـد و در كـل دوره پـرورش،               در دوره . اند نموده

بيشترين ميزان مصرف خوراك مربـوط بـه گـروه تغذيـه شـده               

سپس، به ترتيب گروه شـاهد، گـروه دريافـت          . آويالمايسين بود 

. كننده پروبيوتيـك و گـروه بـدون محـرك رشـد قـرار داشـتند               

در آزمايشي نشان دادند كه بـين گـروه         ) ۷(هرناندز و همكاران    

 آويالمايـسين و گـروه شـاهد، اخـتالف          ppm۱۰ريافت كننده   د

  . ي از نظر مصرف خوراك وجود نداشتدار معني

گروه ) روزگي۲۱ تا   ۷( در دوره آغازين     ۵ول  جدبا توجه به       

هاي آزمايشي تغذيـه      شاهد ضريب تبديل بهتري نسبت به گروه      

هاي آزمايشي    ضريب تبديل گروه  . شده با جيره كم تراكم داشت     

ــب   ۴ و ۳، ۲ ،۱ ــه ترتيــــ ــازين بــــ ــي دوره آغــــ    طــــ
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  ۱۳۸۸ تابستان/ چهل و هشتم شماره / سيزدهمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۱۵۸  

   پروبيوتيك و آويالمايسين بر خصوصيات الشه در انتهاي دوره آزمايش تأثير استفاده از جيره كم تراكم،. ۶جدول 

 SEM  پروبيوتيك+جيره كم تراكم  آويالمايسين+جيره كم تراكم  جيره كم تراكم  شاهد  تيمار
  ۱۳۱/۰  ۳۵/۷۱  ۱۳/۷۲  ۸۲/۷۰  ۱۳/۷۱  (%)بازدهي الشه 

  ۲۰۴/۰  ۶۹/۲۸  ۲۴/۲۸  ۵۴/۲۸  ۸۲/۲۷  (%)بازدهي سينه 

  a ۵۲/۳۱  b ۶۷/۲۹  b ۸۲/۲۹  ab ۲۲/۳۰  ۱۶۸/۰  (%)بازدهي ران 

  ۰۳۸/۰  ۴۴۱/۲  ۱۲۹/۲  ۳۶۱/۲  ۲۵۹/۲  (%)وزن نسبي كبد 

  ۰۱۶/۰  ۴۵۷/۱  ۴۳۲/۱  ۴۲۷/۱  ۴۷۸/۱  (%)وزن نسبي سنگدان 

  a ۲۴۷/۰  a ۲۴۱/۰  b ۱۹۴/۰  ab ۲۰۸/۰  ۰۰۴/۰  وزن نسبي پانكراس

  ab ۲۶۹/۳  a ۴۱۹/۳  c ۳۰۳/۲  b ۰۵۱/۳  ۰۳۰۴/۰  وزن نسبي روده باريك

  ۰۶۲/۰  ۱۶۷/۳  ۳۴۹/۳  ۴۳۳/۳  ۶۴۸/۳  درصد چربي حفره شكمي

  ۰۰۵/۰  ۴۲۸/۰  ۴۰۶/۰  ۴۲۴/۰  ۴۳۸/۰  (%)وزن نسبي قلب 

abc : ۰۵/۰(هايي كه در هر ستون حروف غيرمشابه دارند، معني دار است  اختالف ميانگين P<.(  

  

توان نتيجه گرفت كـه       مي.  بود ۷۶۹/۱ و   ۸۶۶/۱،  ۸۴۲/۱،  ۶۳۴/۱ 

هايي كه جيره كم تراكم مـصرف كردنـد، هـر             در اين دوره گروه   

چند مصرف خوراك خود را افزايش داده تا بتوانند كمبود انرژي  

 ايـن خـوراك مـصرفي بـا         ولـي و پروتئين خود را جبران كنند،       

 ۴۲ تـا    ۲۱در  . فتـه اسـت   بازدهي مناسبي مورد استفاده قرار نگر     

روزگي، گروه دريافت كننده آويالمايسين ضريب تبديل غـذايي         

تري نسبت به گروه شـاهد و بقيـه تيمارهـاي آزمايـشي              مناسب

. بـود ) >P ۰۵/۰ (دار  معنيداشت و اين اختالف از لحاظ آماري        

، كنـاربورگ و    )۱۱(دست آمده توسط كاس       اين نتايج با نتايج به    

ــ)۱۵(همكــاران  ــن . مطابقــت دارد) ۳(وينگر و همكــاران ، ال اي

محققين گزارش كردند آويالمايسين سبب جلوگيري از مـصرف         

ها، افزايش توليد اسيدهاي فرار و در نتيجه          گلوكز توسط باكتري  

 روزگي و در    ۴۹ تا   ۴۲در دوره   . شود  استفاده بهتر از خوراك مي    

كل دوره پرورش، گروه دريافـت كننـده آويالمايـسين، ضـريب            

هاي آزمايشي داشت و هرچنـد        تبديل بهتري نسبت به بقيه گروه     

اين اختالف نسبت به گروه شاهد قابل توجه نبود، ولـي نـسبت             

به گروه دريافت كننده پروبيوتيك و گروه بدون محرك رشـد از     

  .بود) >P ۰۵/۰ (دار معنيلحاظ آماري 

، بـازدهي الشـه گـروه دريافـت كننـده           ۶ول  جدبا توجه به       

ايسين و پروبيوتيك نسبت به گروه شاهد بهتـر بـود ولـي          آويالم

بازدهي الشه در گروه    .  نبود دار  معنياين تفاوت از لحاظ آماري      

گزارش ارايـه شـده     . بدون محرك رشد كمترين مقدار را داشت      

 دار  معنـي نيز بيـانگر عـدم تـأثير        ) ۱۶(توسط ليسون و همكاران     

ور كه مـشاهده    ط همان. محدوديت غذايي بر بازدهي الشه است     

هـايي كـه بـا محـدوديت          شود، وزن نسبي سينه تمامي گروه       مي

باالتر از گروه شاهد )  روزگي۴۹(مواجه بوده اند، در پايان دوره 

.  نبـوده اسـت    دار  معنيبوده، اگر چه اين تفاوت از لحاظ آماري         

هـاي   ها در گروه شاهد بـاالتر از گـروه   در مقابل، وزن نسبي ران    

ت بوده است به گونه اي كه بين گروه شاهد و           مواجه با محدودي  

هاي دريافت كننـده آويالمايـسين و گـروه بـدون محـرك               گروه

اين يافته بسيار   ). >P ۰۵/۰(ي وجود دارد    دار  معنيرشد، تفاوت   

دهـد در پرنـدگاني كـه بـا محـدوديت             جالب است و نشان مـي     

شوند، وزن نسبي سينه افزايش و از وزن نسبي           غذايي مواجه مي  

با توجه به اين كه بافت ماهيچـه سـينه از           . شود  ها كاسته مي    انر

هاي كمتري نسبت به ماهيچـه ران برخـوردار اسـت             ميتوكندري

جويي در مـصرف اكـسيژن       ، نتيجه چنين تغييراتي به صرفه     )۲۰(

هــاي بــدن منجــر شــده و نــرخ متــابوليكي و احتياجــات  بافــت

تـه قـبالً اشـاره      داري بدن را كاهش داده است، كه به اين نك           نگه

گونه كه قبالً ذكر شد، اعمـال محـدوديت غـذايي در             همان. شد

هـاي    داري جوجـه    دوره آغازين باعث كـاهش احتياجـات نگـه        
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  ... هاي گوشتي پروبيوتيك بر رشد جبراني جوجهو  آويالمايسين تأثير 

۱۵۹  

وزن نـسبي كبـد، سـنگدان، پـانكراس و           ).۲۸(شود    گوشتي مي 

هاي مواجه بـا محـدوديت كمتـر از گـروه شـاهد               قلب در گروه  

.  نيـست  دار  معنـي ري  ها به لحاظ آمـا      است، هرچند اين اختالف   

تنها در گروهي كه آويالمايسين دريافت داشته بودند، وزن نسبي         

بـا  . ي كمتر از گروه شاهد بوده اسـت       دار  معنيپانكراس به طور    

داري بـدن     توجه به اين كه بخش قابل توجهي از احتياجات نگه         

باشد، كاهش وزن نسبي آنها، بـر         هاي مذكور مي    مربوط به بافت  

داري در اثـر اعمـال محـدوديت غـذايي             نگـه  كاهش احتياجات 

بـا توجـه بـه ايـن كـه گـروه دريافـت كننـده                . كنـد   داللت مـي  

آويالمايسين، كمتـرين وزن نـسبي پـانكراس و روده باريـك را             

داشته است، مشاهده كمترين ضريب تبديل غذايي اين گروه در          

. دور از انتظـار نبـود     )  روزگي ۴۲ تا   ۲۱(دوره بعد از محدوديت     

تــوان گفــت كــه يكــي از ســاز و كارهــاي  ن راســتا، مــيدر ايــ

هـاي بـا      آويالمايسين در تحريك رشد، كاهش رشد نسبي انـدام        

ها با بـازدهي      به بيان ديگر، اين اندام    ). ۸ (ستنياز متابوليكي باال  

  . نمايند باالتري وظايف خود را ايفا مي

دهـد، در صـد چربـي          نيز نشان مـي    ۶همان طور كه جدول        

هاي آزمايشي بيشتر است      ي گروه شاهد از همه گروه     حفره شكم 

هـاي    يافتـه .  نيـست  دار  معنـي ولي اين تفاوت از لحـاظ آمـاري،         

حاصل از اين آزمـايش بـا نتـايج ارايـه شـده توسـط سـامرز و                  

ــر  ) ۲۴(همكــاران  ــأثير محــدوديت غــذايي ب ــر عــدم ت مبنــي ب

كبـد محـل     .سازي چربي در محوطه شكمي مطابقت دارد       ذخيره

در كبد اسيدهاي چرب اضافي     ). ۲(يپوژنز در طيور است     اصلي ل 

هـاي چربـي      به صورت تري گليسريد درآمده و سپس در بافـت         

در طـي تحقيقـي نـشان       ) ۲۵(تارلو و همكاران    . شوند  ذخيره مي 

هاي چربي را به تأخير       دادند كه محدوديت غذايي تشكيل سلول     

تـأثير   ربي بي ها يا بر غلظت چ      اندازد ولي بر اندازه اين سلول       مي

هـاي چربـي      بنابراين، ممكن است كـاهش شـمار سـلول        . است

هـاي   با افزايش حجم سـلول ) درنتيجه اعمال محدوديت غذايي  (

هاي چربي در هنگام بازگـشت بـه          چربي و افزايش شمار سلول    

توانـد عـدم وجـود        ايـن موضـوع مـي     . تغذيه آزاد جبران شـود    

هـاي    را بين گـروه    در ميزان چربي حفره بطني       دار  معنياختالف  

  . تحت محدوديت و تغذيه آزاد در آزمايش حاضر توجيه كند

درصد چربي حفره بطني در گروه تغذيه شده با پروبيوتيك،             

) ۱۰(كاالواسي و همكـاران  . هاي تيماري كمتر بود  از ساير گروه  

ــك   ــتفاده از پروبيوتي ــه اس ــد ك ــزارش كردن ــويه   گ ــايي از س ه

 نيز اسـتفاده شـده اسـت، باعـث          الكتوباسيل كه در اين آزمايش    

ايـن محققـين،    . اي حفـره شـكمي گرديـد       كاهش چربي ذخيـره   

افزايش دفع اسيدهاي صفراوي را عامـل اصـلي كـاهش ذخيـره             

اين نتـايج بـا آنچـه كـه در          . سازي چربي در بدن عنوان نمودند     

  . شود، مطابقت دارد آزمايش حاضر مشاهده مي

، ۱هاي آزمايـشي      هدر آزمايش حاضر، درصد تلفات در گرو         

 درصــد و ۵/۱ درصــد، ۵/۱ درصــد، ۵۵/۴ بــه ترتيــب ۴ و ۳، ۲

بــا مقايــسه ميــزان تلفــات گــروه شــاهد بــا .  درصــد بــود۹۹/۴

انـد مـشخص     هايي كه محدوديت غـذايي را تجربـه كـرده           گروه

سازي جيره باعث كـاهش تلفـات        شود كه به طور كلي، رقيق       مي

، )۱۷(نـز و همكـاران      اين نتيجه بـا گزارشـات ليپ      . گرديده است 

  .مطابقت دارد) ۲۳(و صالح و همكاران ) ۱۹(ازكان و همكاران 
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