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 خالصه
 

اين آزمايش به منظور تعيين اثر پودر آب پنير بر اضافه وزن، مصرف خوراك، ضريب تبديل غذايي، صفات                   
نر و  (وشتي يكروزه از نژاد راس        قطعه جوجه گ   ۲۴۰. الشه و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي انجام شد        

 درصد آب پنير و    ۲، شاهد بعالوه     روز جيره شاهد   ۴۲بطور تصادفي به سه گروه تغذيه اي تقسيم و به مدت            ) ماده
اضافه وزن بدن در دوره رشد بطور معنی داری تحت تاثير            .  درصد پودر آب پنير دريافت كردند     ۴شاهد بعالوه   
 گرفت و جوجه های تغذيه شده با اين جيره بطور معني داري اضافه وزن                  پودر آب پنير قرار    % ۴جيره حاوي 

اما در افزايش وزن کل دوره، اختالف معنی داری بين             ). >۰۵/۰p(بيشتري نسبت به گروه شاهد پيدا كردند          
پودر آب پنير مصرف کرده      % ۴ضريب تبديل غذايی در گروهی که جيره با           . تيمارهای سه گانه وجود نداشت     

در مورد فراسنجه هاي خون و     . ، در کل دوره پايين تر از تيمارهای ديگر بود          )>۰۵/۰p(، بطور معنی داری     بودند
 .صفات الشه هيچگونه اختالف معنی داری بين تيمارهای سه گانه وجود نداشت

 
 جوجه گوشتي، پودر آب پنير، فراسنجه هاي خون :واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

 آب پنير در كشور توليد ميشود        ميليون تن  ۲ساليانه حدود   
با توجه به   .  هزار تن است   ۱۵۰كه مقدار ماده خشك آن حدود        

اين نكته كه در كشور كارخانجات معدودي اقدام به فرآوري آب            
پنير مي كنند لذا ساليانه مقادير زيادي آب پنير به هدر مي رود             
كه عالوه بر ايجاد مشكالت زيست محيطي، سبب هدر رفتن              

 با ارزش غذايي باال مي شود كه به راحتي مي توان از آن              ماده اي
در مورد ارزش غذايي آب پنير     . در جيره دام و طيور استفاده نمود      

  تا  ۴۰پروتئين و   % ۱۵كافي است به اين نكته اشاره شود كه            
مقدار ويتامينهاي محلول در آب شير وارد آب پنير مي شود،         % ۹۰

، ضمن   نيز قابل توجه است      ريبوفالوين و اسيد پانتوتنيك آن      
 نسبتآ از نظر ليزين و ترئونين غني ولي از نظر                       اينكه

 آب پنير    .اسيدآمينه هاي گوگردي و گليسين فقير مي باشد         

 كيلو كالري در كيلوگرم انرژی      ۱۹۰۰پروتئين خام، % ۱۱حاوی  
 .)۱۳ ،۲ ،۱(الکتوز است % ۶۵متابوليسمی و 

 سبب پنير به جيره     تحقيقات نشان داده كه افزودن پودر آب      
  دردگ ميجيره  مواد مغذي    هضم و جذب       باال بردن قابليت   

نشان داد كه اضافه نمودن الكتوز در         ) ۱۹۹۳(تلز  ). ۱۷،  ۱۴(
 درصد الكتوز   ۶۵پودر آب پنيرحاوي   (جيره جوجه هاي گوشتي     

 روده و   pHطول و ارتفاع چين هاي روده كور را افزايش و          ) است
 همچنين اوربان   . هش مي دهد  ضخامت اليه مخاطي را كا        

،  محتويات روده و وزن روده كور      pHنشان داد كه بين     ) ۱۹۹۷(
 . روده كور رابطه منفي وجود دارد     1سطح جذب و عمق كريپتهاي    

دستگاه گوارش در نتيجه تغذيه پودر آب پنير،         pHپايين آمدن   
 pH  ۸ را كه در      E.Coliفعاليت ارگانيسمهاي مضري همچون   

                                                                                    
1. Cripts مرتضي مهري: مكاتبه كننده 
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 فعاليت و رشد را دارا هستند، كم و فعاليت                 بيشترين ۹تا  
ميكروارگانيسمهاي مفيدي همچون الكتوباسيلوسها را كه در           

pH ۵/۵   بيشترين فعاليت را نشان مي دهند، زياد ميكند       ۵/۶ تا  .
از طرف ديگر ديواره روده در برابر باكتريهاي مضر از خود دفاع              

ده را احاطه   كرده و گليكوپروتئيني ترشح مي كند كه ديواره رو         
كرده و در نتيجه جذب مواد مغذي تا حدودي كم مي شود، اگر              

pH             دستگاه گوارش تا حدي كم شود كه جمعيت باكتريهاي   
مضركم شود اين گليكو پروتئين ترشح نشده وجذب مواد مغذي          

بهتر و مناسب تر    ها   نتيجه رشد جوجه   بيشتر مي شود و در        
ير بر روي توليد مرغان      در مورد تاثير آب پن      .)۱۷،  ۹ (شود مي

. تخمي، تحقيقات زيادي صورت گرفته و هنوز هم ادامه دارد             
بطوريكه ثابت گرديده با پودر آب پنير مي توان اسيدآمينه هاي           
ليزين، متيونين، ويتامينهاي ريبوفالوين، اسيد پانتوتنيك و            
 عناصر كمياب مانند روي را در جيره غذايي طيور تامين ساخت           

)۲ ،۳ ،۵.( 
بعضي در  ستفاده از آب پنير در جيره طيور به شكل سنتي           ا

آب روستائيان  لهستان،  در  . نقاط دنيا از ديرباز رواج داشته است       
به جيرة  % ٥ است را به ميزان       ٤ حدود   pHپنيري را كه داراي     

طيور گوشتي مي افزايند و معتقدند كه باعث بهبود كيفيت               
كاهش % ١٠ تا    گوشت مي شود، ضمن اينكه، هزينة تغذيه را         

كه مقدار بهينة    نشان داد    ،  )۱۹۷۶( شينگوئث. )۱۶(مي دهد  
جيرة .  است  درصد ٣-٤پنير در جيرة طيور        آب مصرف پودر 

. الكتوز نرخ رشد را كاهش مي دهد          % ٢٠حاوي بيش از       
بيشتر % ٨آزمايشات نشان داده كه، هر چه پودرآب پنير جيره از           

مربوطه اثر مثبتي نخواهد    شود بر ميزان رشد و ديگر پارامترهاي        
بيشتر  % ٥/٧ پيشنهاد شده كه پودر آب پنير جيره از          لذاداشت،  
 به ازاء هر يك درصد بيشتر استفاده از پودر آب             ، چرا كه  نشود

 و اين    افزايش مي يابد     درصد ٤/٠ -٨/٠پنير، رطوبت مدفوع     
باعث بوجود آمدن مشكالت مديريتي در رابطه با خشك                 

نتايج برخي از مطالعات نشان       ). ۱۶( شود  نگه داشتن بستر مي   
مي دهد كه اثر پودر آب پنير بر رشد جوجه های گوشتی مثبت             

 ، در حاليکه ديلوچ و همکاران          )۱۹،۱۰،۹(و معني دار است      
، افزايش وزن معنی داری      )۱۹۹۰(و کورير و همکاران      ) ۱۹۹۰(

 اثر سطوح مختلف آب       )١٩٩٦( آلشاوابکه. را مشاهده نکردند   

وي جوجه ها   .  كرد را مطالعه در كاهش سالمونال گاليناروم      پنير
) ١٠٦ cfu(را در روز سوم، از راه دهاني به سالمونال گاليناروم              

گروهي كه آب پنير دريافت كرده بودند و به سالمونال         .  كرد   آلوده
هم آلوده شده بودند نسبت به گروه شاهد افزايش معني داري              

) >٠٥/٠p(غذايي   ريب تبديل در وزن بدن، رشد روزانه، وض        
 از نتايج ديگري كه به دست آمد كاهش معني دارتلفات         . داشتند

)٠١/٠ p< (           روده كوروكاهش تعداد سالمونال گاليناروم در 
نتيجه اينكه آب   . هايي بود كه آب پنير دريافت كرده بودند        جوجه

پنير كلوني سازي سالمونال راكاهش داده و باعث كاهش سرايت           
 . از طريق مدفوع مي گرددسالمونال

هدف از انجام اين آزمايش تعيين اثرات تغذيه پودر آب پنير           
بر عملكرد جوجه هاي گوشتي و همچنين انتخاب سطح مناسب          

 .اين ماده غذايي در جيره هاي جوجه هاي گوشتي بود
       

 ها مواد و روش
نر و  (راس  جوجه گوشتي يكروزه    قطعه   ۲۴۰در اين آزمايش    

، در ايستگاه    ۱۳۸۰ اسفند    ۱۲ بهمن تا      ۱۰از تاريخ     ،)ماده
تحقيقاتي گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران            

  سطح  سه تيمارها شامل . مورد استفاده قرار گرفت   واقع در كرج    
طرح ، طرح مورد استفاده  . بود)  درصد ٤ و   ٢،  ٠(پودر آب پنير    

قطعه  ٢٠ي   پرورش قفس هر   در. بود تكرار   ٤كامال تصادفي با     
دورة پرورشی به سه دورة      . قرار داده شد    بطور تصادفی  جوجه
 ۲۹-۴۲ ( و پايانی  ) روزگی ۱۵-۲۸ ( رشد ،) روزگی ۰ -۱۴(آغازين
كاتالوگ بر اساس   (جيره هاي مورد استفاده    .  تقسيم شد  )روزگی

 از لحاظ تراكم مواد مغذي يكسان بودند         ) ۲۰۸مربوطه راس    
، ۲۹۵۰رشد و پايانی به ترتيب       انرژی دوره آغازين،     ).۱جدول  (

 کيلوکالری بود و درصد پروتئين دوره آغازين،           ۳۱۰۰ و ۳۰۰۰
 ).۱جدول  ( درصد بود     ۱۸ و   ۲۰،  ۲۲رشد و پايانی به ترتيب        

شاخص هاي وزن بدن در سنين مختلف، ميزان مصرف خوراك،          
 اضافه وزن، درصد الشه، درصد سينه،           غذايي،ضريب تبديل    

 و  احوطه شكمي و درصد امعا و احش       درصد ران، درصد چربي م    
 . مورد ارزيابي قرار گرفتنددر پايان دورهدرصد تلفات جوجه ها 

. ها قرار داده شد     آب و دان بصورت آزاد در اختيار جوجه          
افزايش وزن بدن، مقدار مصرف خوراک، ضريب تبديل غذايی            
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بصورت هفتگی، تلفات بصورت روزانه و فراسنجه هاي خونی             
و همچنين  ) ، تری گليسريد، کلسترول و گلوکز       کلسيم، فسفر (

برای . مقادير مربوط به صفات الشه در پايان دوره ثبت شدند            
در هر پن يک    . پوشاندن کف بستر از تراشه چوب استفاده شد         

آبخوری و يک دانخوری دستی و از روز دهم به بعد اتوماتيک               
 دمای.  ساعته بود  ۲۴نوردهی در کل دوره بصورت       . قرار گرفت 

 درجه سانتيگراد بود که به       ۳۲-۳۳ها   سالن در بدو ورود جوجه     
به منظور تعيين ميزان    .  درجه رسيد  ۲۶تدريج در پايان دوره به      

کلسيم، فسفر، تری گليسريد، کلسترول و گلوکز پالسما از               
 ميلي ليتري  ۵سياهرگ زير بالي جوجه ها با استفاده از سرنگ           

 روزگي بصورت   ۳۵جه در   خون گيري بعمل آمد، از هر پن دو جو       
نمونه هاي خون  . شد خونگيری )يک مرغ و يک خروس    (تصادفی  

ابتدا سانتريفوژ و سپس سرم آن جدا و به                )  ميلي ليتر ۳(
 آماري  نرم افزاربراي آناليز داده ها از      . آزمايشگاه انتقال داده شد   

SAS و مقايسه ميانگينها بر اساس آزمون چند           )۱۵ ( استفاده 
 .  انجام شد٠٥/٠كن و در سطح معني دار دامنه اي دان

 
 درصد اجزاء  و تركيبات جيره های مورد استفاده -۱جدول 

  آغازين رشد پاياني
 مواد خوراكي ١جيره  ٢جيره   ٣جيره ١جيره   ٢جيره   ٣جيره ١جيره   ٢جيره   ٣جيره
 ذرت ٩٤/٥٤ ٣٩/٥٢ ٨٤/٥١ ٩٧/٥٥ ٤٢/٥٥ ٨٧/٥٤ ٤٩/٦٣ ٩٤/٦٢ ٣٨/٦٢
 %)٤٤(كنجالة سويا  ٤٥/٣٧ ٧٩/٣٤ ١٣/٣٢ ٧٣/٣٣ ٠٨/٣١ ٤٢/٢٨ ٧/٢٤ ٠٤/٢٢ ٧١/١٩
 پودر ماهي ٤٦/٢ ٠٩/٤ ٧٢/٥ ١٧/١ ٨/٢ ٤٣/٤ ٤/٣ ٠٣/٥ ٦
 پودر آب پنير ٠ ٢ ٤ ٠ ٢ ٤ ٠ ٢ ٤
 روغن آفتابگردان ٣ ٣ ٣ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥
 دي كلسيم فسفات ٦٨/١ ٤٦/١ ٢٥/١ ٦١/١ ٣٩/١ ١٨/١ ٢٤/١ ٠٣/١ ٩/٠
 پودر صدف ٣٥/١ ٢٧/١ ١٩/١ ٢٦/١ ١٨/١ ١/١ ١٧/١ ٠٩/١ ٠٢/١
 *مكمل معدني ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠

 *مكمل ويتاميني ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠

 ديکلرا-ليزين ١٦/٠ ١٢/٠ ٠٨/٠ ٢/٠ ١٦/٠ ١٢/٠ ٠٨/٠ ٠٤/٠ ٢٢/٠
 ال متيونين-دي ١٧/٠ ١٦/٠ ١٤/٠ ٢٣/٠ ٢١/٠ ١٩/٠ ١٦/٠ ١٤/٠ ١٤/٠
 نمك ۲۹/۰ ۲۲/۰ ۱۴/۰ ۳۳/۰ ۲۵/۰ ۱۸/۰ ۲۶/۰ ۱۹/۰ ۱۳/۰

 )۲۰۸مطابق با كاتالوگ راس ( تركيبات محاسبه شده 

٢٩٥٠ ٢٩٥٠ ٢٩٥٠ ٣٠٠٠ ٣٠٠٠ ٣٠٠٠ ٣١٠٠ ٣١٠٠ ٣١٠٠ 
انرژي قابل متابوليسم 

 )كيلوكالري در كيلو گرم(
 )درصد( پروتئين خام  ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٨ ١٨ ١٨
 )درصد ( ليزين ٣٨/١ ٣٨/١ ٣٨/١ ٢٥/١ ٢٥/١ ٢٥/١ ٠٥/١ ٠٥/١ ٢٥/١
 )درصد( ميتونين   ٥٥٧/٠ ٥٥٩/٠ ٥٦١/٠ ٥٦٧/٠ ٥٦٧/٠ ٥٦٩/٠ ٤٩٩/٠ ٥٠١/٠ ٥٠٥/٠
 )درصد( سيستين+ متيونين ٩/٠ ٩/٠ ٩/٠ ٨٨/٠ ٨٨/٠ ٨٨/٠ ٧٨/٠ ٧٨/٠ ٧٨/٠
  ) درصد ( كلسيم  ١ ١ ١ ٩/٠ ٩/٠ ٩/٠ ٨٥/٠ ٨٥/٠ ٨٥/٠
  ) درصد ( زيست فراهمفسفر  ٥/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٤٥/٠ ٤٥/٠ ٤٥/٠ ٤٢/٠ ٤٢/٠ ٤٢/٠
 سديم درصد  ١٦/٠ ١٦/٠ ١٦/٠ ١٦/٠ ١٦/٠ ١٦/٠ ١٦/٠ ١٦/٠ ١٦/٠

م،  گر ۱ گرم، يد    ۲/۰ گرم، سلنيم    ۱/۰ گرم، كبالت    ۵ گرم، مس    ۵۰ گرم، آهن    ۶۵ گرم، روي    ۱۰۰منگنز  :  كيلوگرم مكمل تامين كننده مواد زير است       ۵/۲هر  . *
، A MIU ۱, گرم، ويتامين    K3 ۵/۲, گرم،   E ۱۸, ميلي گرم، ويتامين    B12 ۱۶, گرم،   B6 ۵/۱, گرم،   B3 ۱۲, گرم، ويتامين    B2 ۶, گرم، ويتامين    B1  ۵/۱ويتامين  
 .رم گ۱۰۰ گرم و آنتي اكسيدان ۵۵۰ ميلي گرم، كولين كلرايد ۱۰۰ گرم، بيوتين ۳۰ گرم، نياسين ۱، فوالسين MIU,D3 ۸/۱ويتامين 
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 نتايج و بحث
وزن بدن، مقدار مصرف خوراک، ضريب تبديل غذايی و              

 روزگی در    ۴۲ تا    ۱های گوشتی از      درصد اجزاء الشه جوجه    
 اثر  ۰-۴۲پودر آب پنير بر وزن      .  نشان داده شده است    ۲جدول  

پودر آب  % ۴ (۳ تيمار   های  جوجه هر چند ، معنی داری نداشت  
تيمارهای ديگر  های   هجوجدارای وزن بيشتری نسبت به       ) پنير
 ،۸۸/۱۸۰۸ ، بترتيب ۳ تا   ۱وزن پايان دوره در تيمارهای       (ندبود
افزايش ، در دورة رشد  وليکن  ، ) گرم بود  ۴۵/۱۸۹۰ و   ۸۶/۱۸۳۷

  داری از تيمار شاهد بيشتر بود          بطور معنی   ۳وزن در تيمار      
)۰۵/۰p<(.            در طيور بواسطه نبود آنزيم الكتاز در روده، الكتوز 

بلكه تخمير گرديده و به اسيد الكتيك و اسيدهاي         جذب نشده،   
چرب فرار تبديل مي شود كه ممكن است كلوني سازي                  

باال رفتن غلظت اسيدهاي    . الكتوباسيلها را در روده تحريك كند     
 روده كور شده كه اين امر سبب كاهش          pHچرب باعث كاهش    

رشد باكتريهاي بيماريزا مي شود و اين خود در افزايش وزن               
، )۲۰۰۲(گولشن و همکاران    ). ۱۸،  ۶( خواهد بود   ها موثر جوجه

پودر آب پنير به جيره        % ۸۵/۳گزارش کردند که افزودن         
 شود  دار وزن آنها مي      های گوشتی باعث افزايش معنی        جوجه

)۰۵/۰P< .(           بهبود افزايش وزن در نتيجه استفاده از آب پنير در
و ) ۱۹۹۹(جيره طيور توسط محققين ديگر از جمله نيمروزی           

از ) ۱۹۹۹(نيمروزی  . هم گزارش شده است   ) ۱۹۹۶(آلشاوابکه  
های گوشتی استفاده کرد و گزارش داد،        آب پنير در جيره جوجه    

هايی که آب پنير دريافت کردند نسبت به گروه شاهد               جوجه
 افزايش وزن بيشتر و ضريب تبديل غذايی پايين تری داشتند             

)۰۵/۰ P< .(    لوچ و همکاران    بر خالف اين گزارشات دي)۱۹۹۰( ،
پودر % ۵آب پنير به آب آشاميدني يا       % ۵نشان دادند که افزايش     

های  آب پنير به جيره طيور اختالفی در افزايش وزن جوجه              
کورير و  . کند های شاهد ايجاد نمي    آزمايشي در مقايسه با جوجه    

الکتوز % ۷هم گزارش نمودند که استفاده از        ) ۱۹۹۰(همکاران  
 .الف معني داری را در افزايش وزن بوجود نياوردهيچگونه اخت

 )>P ۰۵/۰ (داری پودر آب پنير بطور معنی    در مطالعه حاضر    
ضريب تبديل غذايی را در کل دوره بهبود بخشد به اين ترتيب              

 در حاليکه برای      ، بود ۰۳۳/۲که ضريب تبديل تيمار شاهد         
ر آب   البته پود  . بود ۹۳۵/۱ و   ۹۶۳/۱ به ترتيب    ۳ و   ۲ هايتيمار

 های آغازين،  داری را در بين تيمارها در دوره پنير اختالف معنی

دوره های  فراسنجه هاي اندازه گيري شدهصفات و  - ۲جدول 
 های سه گانهجيره مختلف پرورشی 

 گروههاي آزمايشي

۳ ۲ ۱ 

 خوراك 
 )گرم(مصرفي

٠/٢٥١±٥٣/١١ ٧/٢٤٩±٠٦/١  آغازين ٥/٢٥٥±٧٧/٢
 رشد ١١٧٥±٥/٩٩ ١١٣٨±٨/٧٤ ١١٦٧±٨/٦٥

 پاياني ٢٠٧١±١٦٢ ٢٠٢٦±١٠٨ ١٩٧١±١٨٣
 كل دوره ٣٤٩٧±٢٤٢ ٣٤١٤±١٩٢ ٣٣٨٨±٢٤٧

 )گرم(افزايش وزن 
٩١/٢٥٩±٦/١٣ ٩٠/٢٦٧±٧/١٣ ٧٩/٢٦٠±٢/٢٢    روزگي٠-١٤
a٨٦/٦٥٦±٣٨ ab ٢١/٦٠٧±٥/٤١ b٠٩/٥٦٤±٣٧    روزگي١٤-٢٨
٦٧/٩٧٣±٨/١٤ ٣٢/٩٨٢±٤/٨٢ ٠١/٩٨٤±٦/٦٤    روزگي٢٨-٤٢

٤٥±٣/٥٩/
١٨٩٠ 

٨٦±١/١١٠/
١٨٣٧ 

٨٨±٢/١١٠/
١٨٠٨ 

   روزگي٠-٤٢

 يل غذاييتبدضريب 
 آغازين ١٧٨/١±٠٧/٠ ١٣٠/١±٠٦/٠ ١٦٥/١±٠٤/٠
 رشد ٨٨٠/١±١٥/٠ ٦٨٣/١±٠٧/٠ ٦٨٠/١±١١/٠
 پاياني ٣٩٥/٢±١٩/٠ ٥١٣/٢±٦٧/٠ ٤٩٨/٢±٠٤/٠

b٩٣٥/١±٠٥/٠ ab ٩٦٣/١±٠٤/٠ a٠٣٣/٢±٠٣/٠  كل دوره

  الشه ءاجزادرصد 
   راندرصد ١/٢٣±١٧/١ ٣/٢١±٦٢/٠ ٥/٢٢±٣٢/٠
  سينهدرصد ٠/٢٣±٧٦/١ ١/٢٢±٥/٠ ٦/٢٢±٦٥/١
 اء احشدرصد ٧/١٤±٩٥/٠ ٢/١٥±٣٦/١ ٥/١٣±٠٢/١
 چربي محوطه بطنيدرصد ٤/١±٤١/٠ ٦/١±٥٣/٠ ٥/١±٤٠/٠

 )ميلي گرم در دسي ليتر خون  (پارامترهای خونی
١٥٠/١٣±٢٤/١ ٥١٤/١٣±١٥/١ ٥٨٠/١٠±٢٢/٢  كلسيم
 فسفر ٦٣٨/٦±٢٩/٠ ٥٨٦/٦±٩٥/٠ ٢٨٣/٦±٨٣/٠
 گلوكز ٣/١٨٠±٥/٢١ ٧/٢٠١±٦/٩ ٤/١٧١±٢/١٨

  گليسريد تري ٦/٧٨±٠٧/١٣ ٤/٨٢±٦٠/١٣ ٩/٩٢±٦٣/٨
٣٨/١٠٧±١٩/٨ ٧٧/١١٣±٢٧/٩ ٩٥/١٠٨±٠٩/٧  کلسترول

 
و ) ۱۹۹۶(آلشاوابکه  ). ۲جدول  ( و پايانی بوجود نياورد      رشد

هم نتايج مشابهی را در مورد اثر آب پنير           ) ۱۹۹۵(ماتسروشکا  
مکانيزم كاهش ضريب   . بر ضريب تبديل غذايی گزارش کردند       

تبديل غذايی با استفاده از پودر آب پنير کامال شناخته شده               
ب پنير سبب    احتمال دارد که استفاده از پودر آ          ). ۹(نيست

افزايش رشد ميکروويليهای روده در جوجه های گوشتی شود که          
اين موضوع سبب افزايش سطح جذب مواد مغذی شده و                 

 پودر  ).۹ ، ۵(دهد   استفاده موثر از مواد مغذی را افزايش مي           



١٠١١ ت استفاده از پودر آب پنير بر عملكرد جوجه هاي گوشتياثرا: مهري و همكاران

، مصرف خوراک نداشت   ميزان    هيچ اثر معنی داری بر       آب پنير
بيشتر از   ۱ جيره  مصرفي در جوجه هاي   اگر چه ميزان خوراک   

) ۲۰۰۲(بطور مشابه در مطالعه ديگر گولشن        .  بود هاتيمارساير  
نشان داد كه پودر آب پنير اثري بر مصرف خوراك ندارد در                 

در جيره هاي جوجه هاي گوشتي      ) ۲۰۰۰(حاليكه زولكيفلي    
ت الكتوباسيلها  يالكتوز بكار برد و گزارش نمود كه افزايش جمع         

در دستگاه گوارش     ) pH كاهش    در اثر تخمير الكتوز و       (
جوجه هايي كه تحت تنش حرارتي قرار دارند سبب افزايش              
مصرف خوراك و وزن نهايي مي گردد، لذا پيشنهاد گرديد كه اثر           
متقابلي بين مكمل نمودن محصوالت تخميري در جيره                
. جوجه هاي گوشتي و اثرات منفي عوامل تنش زا وجود دارد             

و  خونی   فراسنجه هايمعنی داری بر    همچنين پودر آب پنير اثر      
بطور کلی،   ).۲جدول(همچنين صفات مربوط به الشه نداشت         

ر ي درصد پودر آب پن    ۴ره حاوی   يش نشان داد که ج    يج آزما ينتا

ش معنی دار وزن    يی، باعث افزا  يل غذا يب تبد يعالوه بر بهبود ضر   
)۰۵/۰ P< (در دوره رشد میشود. 

حقيق پيشنهاد مي شود كه    در پايان با توجه به نتايج اين ت         
موضوع  ميزان رسوب كلسيم و فسفر در استخوان مورد بررسي            

 ۵(قرار گيرد و در مطالعه ديگري درصدهاي بيشتري از آب پنير            
مورد استفاده قرار گيرد، عالوه بر آن به منظور              ) درصد ۶ و

تعيين اثر آب پنير بر روي پرزهاي روده، مطالعه بافت شناسي نيز          
 .دانجام شو

 
              سپاسگزاري

 اين مقاله مستخرج از طرح تحقيقاتي به شماره پروندة               
 مي باشد كه با حمايت مالي معاونت پژوهشي               ٦٠٢/٣/٧٢٠

دانشگاه تهران انجام گرديده است بدينوسيله از آن معاونت               
 . محترم تشكر و قدرداني مي شود
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SUMMARY 

 
The objective of this study was to evaluate the effects of whey powder 

supplementation as dietary component on body mass gain, feed conversion rate, amount 
of abdominal fat, feed intake and blood parameters in broilers. The experiment was 
conducted on number of 240 one day-old chickens (as hatched) through a 42-day period. 
Diets used in the experiment were differentiated with regard to quantities of whey 
powder. Chickens were assigned randomly to one of three treatments: control and two 
diets including whey powder (2 and 4%). Body weight gain in the grower period was 
significantly (p<0.05) affected by increase in the whey powder (4%), but in the total 
period there were no effects of treatment observed on body weight gain. Feed 
conversion rates were significantly lower (p<0.05) for animals supplemented with whey 
powder than those for control group. No significant differences were found in the 
amount of abdominal fat and (another carcass trait), feed intake and blood parameters in 
broilers given the different dietary treatments.  
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