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  چکیده

  

 از استفاده با گوشتی هايجوجه عملکرد بر جیره چربی نوع و فالوومایسین تیکبیوآنتی ، پروتکسین پروبیوتیک تأثیر

 درصـد  سـه  چربـی،  بدون (چربی منبع سه با) 3 × 3 (فاکتوریل آزمایش یک در رأس تجاري سویه جوجه قطعه 900 تعداد

 درقالـب  تکـرار  چهـار  بـا ) پروتکسین و ومایسینوفال افزودنی، بدون (افزودنی سه و) سویا روغن درصد سه و چرب اسید

 هـاي جیره به مربوط يهاجوجه رشد و دارمعنی روزانه وزن افزایش بر آن نوع و چربی اثر. شد بررسی تصادفی کامالً طرح

یافـت   بهبـود  غـذا  تبدیل ضریب و وزن افزایش جیره، در فالومایسین از استفادهبا ). P>/05 (بود بیشتر سویا روغن حاوي

)05/0 <P .(بود دار معنی عملکرد بر افزودنی نوع × چربی نوع لمتقاب اثر )05/0 <P .(مـصرف   پـرورش،  هايدوره تمام در

 ییهـا جوجـه در   و بیـشترین  فالوومایـسین  و  سویا روغن حاوي هاي جیره با شده تغذیه هايجوجهخوراك و افزایش وزن     

هـاي تیمـار چربـی      جوجـه  کبـد  نـسبی  وزن). P> 01/0(مقدار بود    کمترین پروتکسین، و چربی حاوي هاي جیره مربوط به 

 بود ربیشت پروتکسین حاوي جیرهمربوط به    يهاجوجه گوارش دستگاه نسبی وزن.  بیشتر بود  )سویا روغن یا و چرب اسید(

)05/0<P .(مـصرف خـوراك و     بـر  منفـی  تـأثیر  چربـی  حاوي هايجیره در پروتکسین از استفاده که داد نشان حاصل نتایج 

  .دارد گوشتی هايوجهجافزایش وزن 

   سویا روغن، گوشتی جوجه پروبیوتیک، چرب، اسید بیوتیک،آنتی: کلیدي کلمات

  

1 - 
 

نویسنده مسئول مکاتبات ( رانیا – پاکدشت تهران، دانشگاه ابوریحان، پردیس طیور، و دام علوم گروه استادیار،
*

(

 رانیا - پاکدشت تهران، دانشگاه ابوریحان، پردیس ور،طی و دام علوم گروه ارشد، یکارشناسآموختهدانش - 2

رانیا - کرج کشور، دامی علوم تحقیقات مؤسسه پژوهشی، استادیار - 3
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  مقدمه                                     

 متنـوع  بـسیار  طیور گوارش دستگاه میکروبی فلور ترکیب

 مغـذي  مـواد  جـذب  و هـضم  بر زیادي تأثیر آن  در تغییر و بوده

  ).9 (دارد

 فلـور  تغییـر  بـا  کـه  هـستند  هاییافزودنی از هابیوتیکآنتی

 موجـود  يزابیمـاري  و مضر هايباکتري بردن نیب از و میکروبی

 مثبـت  اثـر ) هـا کلستریدیوم و سالمونال رینظ (گوارش دستگاه در

 صـورت  بـه  (هـا پروبیوتیـک تـأثیر   ). 5 (دارند جذب و هضم در

 مثبـت و   میزبـان  دام سـالمتی  بر ،)لوطمخ صورت به یا جداگانه

 فعالیـت  نمـودن  محـدود  بـا  هـا میکروارگانیـسم  این.  است دیمف

 و دارنـد  نقـش  میکروبـی  فلـور  بهبـود  در زا،بیماري هايباکتري

 منـابع  از معمـوالً ). 9 (ابدییم کاهش غذا تبدیل ضریب جهیدرنت

ـ  پـودر  و چـرب  يدهایاس ها،روغن رینظ (چربی مختلف ) یچرب

 اسـتفاده  آن خـوراکی خـوش  و ییغـذا  جیره انرژي شیافزا براي

 اسیدهاي نسبت) گیاهی هايروغن ژهیوبه (هاروغن در. شودمی

 در آنها هیدرولیز از بعد لذا و است ادیز اشباع به غیراشباع چرب

 و شـده  تشکیل يبهتر نحو به میسل مونوگلیسرید، دیتول و روده

 بـه  نـسبت هـا   روغـن  اظلحـ  نیبد. شوندیم جذب بهتر جهیدرنت

 از صـفراوي  هـاي نمک درضمن،. دارند يبرتر یچرب منابع ریسا

 هـضم  براي آنها وجود و باشندمی هامیسل سازنده اصلی اجزاي

 دستگاه هايباکتري بیشتر. است ضروري بسیار هاچربی جذب و

 قیـ طر از را صـفراوي  هـاي نمـک  سـاختمان  تواننـد یم گوارش

دوگانه پیوندهاي تجزیه
1
گیريآب ،

2
گیريهیدروژن ا ی و 

3
 تغییـر  

باکتروئیــدها ریــنظ ییهــابــاکتري). 3 (دهنــد
4
بیفیــدوباکترها ،

5
 و 

کلستریدیوم
6
 يصفراو يهانمک زکنندهیدرولیه هايآنزیم داراي 

                                                          

1 - Deconjugation

2 - Dehydration 

3 - Dehydrogenation 

4 - Bacteroides

5 - Bifidobacteria

6 - Clostridia

هايالکتوباسیل .باشندمی
7
 هاينمک نیز کوچک روده در موجود 

 اصـلی  عامـل  هـا الکتوباسـیل . نماینـد مـی  هیـدرولیز  را صفراوي

 باشـند یم موش گوارش دستگاه در صفراوي هاينمک هیدرولیز

)11.(  

ـ نظ( الکتیـک  اسـید  تولیدکننـده  هـاي بـاکتري  از امروزه  ری

هـا اسـترپتوکوکوس  و بیفیدوباکترها ،هاالکتوباسیل
8

 سـاخت  در) 

-نمـک هیدرولیز در هايباکتر نیا. شودمی استفاده هاپروبیوتیک

 در هـا پروبیوتیـک  از اسـتفاده  بـا  پس. دارند نقش صفراوي هاي

 کوچــک روده در مزبــور يهــايبــاکتر جمعیــت ،ییغــذا جیــره

 هضم قابلیت کاهش سبب است ممکن امر نیا و ابدییم افزایش

 متفـاوت  اریبـس  هـا یچرب بیترک به علت آنکه  . شود جیره چربی

 از اسـتفاده  تیقابل بر هاکیوتیپروب اثر که دیآیم نظر به لذا است

 به باتوجه امروزه،. باشد متفاوت میسل تشکیل خصوصبه و آنها

 در افزودنـی  عنوان به هابیوتیکآنتی از استفاده یت قانونی محدود

 جـایگزین  شناسـایی  بـراي  زیادي مطالعات طیور، و دام خوراك

 منظـور  بـه  قیتحق نیا لذا. است انجام حال در آنها براي مناسب

 نـوع  و هـا پروبیوتیـک  و هـا بیوتیـک آنتی از استفاده تأثیر مقایسه

  .شد انجام گوشتی هايجوجه عملکرد بر جیره در موجود چربی

  

روشها و مواد

 رأس تجاري سویه  نر ازگوشتی جوجه قطعه 900 تعداد

 و یچرب (عامل دو شامل 3 × 3 فاکتوریل آزمایش یک در 308

 سه چربی، بدون(چربی  سطح سه در عامل هر و) یافزودن

 افزودنی سه و )سویا روغن درصد سه و چرب اسید درصد

 کامالً طرح درقالب) پروتکسین و مایسینوفالو افزودنی، بدون(

 ،یشیآزما واحد هر در پرنده 25 و تکرار چهار با و تصادفی

 هاجوجه روزگی هفت سن از آزمایش. ندشد داده پرورش

 و رشد جیره با روزگی 28 تا هفت سن از پرندگان و شد شروع

 ییغذا هايجیره. شدند هیتغذ پایانی جیره با گیروز 40-29

                                                          

7 - Lactobacilli

8 - Streptococci
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 اسید از. شدند تنظیم سأر تجاري سویه احتیاجات براساس

 چرب دیاس منبع عنوان به سویا دانه یکشروغن از حاصل چرب

 استفاده ییغذا جیره در یاهیگ روغن عنوان به سویا روغن از و

  .شد

 مقدار به تکسینپرو پروبیوتیک و ومایسینوفال بیوتیکآنتی      

 کل در). 1 جدول(شدند  مخلوط ییغذا يهاجیره با شده توصیه

 و آب و شد نیتأم روزشبانه در نور ساعت 24 شیآزما دوره

 برنامه. بود هاجوجه اریاخت در آزاد طوربه مدت تمام در غذا

) السوتا و گامبرو نیوکاسل، (منطقه در شده توصیه ونیناسیواکس

 طوربه مصرفی خوراك و وزن. شد انجام یروزگ 20 از قبل تا

 توزین از پس زین روزانه تلفات و ندشد گیرياندازه هفتگی

 و مرغ (قطعه دو تکرار هر از آزمایش دوره پایان در. شد معدوم

. شدند کشتار و انتخاب گروه میانگین به نزدیک وزن با) خروس

 نییتع بطنی محوطه چربی و یگوارش هاياندام الشه، وزن

 مدل و SAS افزارينرم برنامه کمک به حاصل هايداده. ندشد

 دانکن ايچنددامنه آزمون با هامیانگین و تجزیه) 1 (آماري

  :شدند مقایسه

  

Yijk = μ + αi + βj + αβij + eijk   1(                                    

             

 جامعه،  میانگینμ مقدار هر مشاهده، Yijk رابطه، نیا در

αi ،اثر نوع چربی βj ،اثر نوع افزودنی αβij اثر متقابل چربی با 

  .دنباش خطاي آزمایش میeijkافزودنی و 

  

  بحث و نتایج                              

 مــصرف بــر چربــی اثــر ،)روزگــی 7-29(رشــد  دوره در

 بـود  داریمعنـ  روزانه وزن افزایش و غذا لیتبد بیضر خوراك،

 جیـره  بـه  مربـوط  يهـا جوجـه  روزانه وزن افزایش ).2 جدول(

 بـر  افزودنـی  نـوع  اثر). P> 05/0 (بود بیشتر سویا روغن حاوي

ایـن دو    و بـود  دارمعنی غذا تبدیل ضریب و روزانه وزن افزایش

بهتـر بـود     فالوومایـسین هاي تیمارهـاي حـاوي      متغیر در جوجه  

)05/0 <P  .(  

ــانی دوره در ــی 29-40 (پای ــر) روزگ ــیچر اث ــ و ب  نیهمچن

  بـود  داریمعن خوراك  مصرف و روزانه وزن افزایش بر یافزودن

)01/0 <P .(در خـوراك  مـصرف  و روزانـه  وزن شیافـزا  زانیم 

 یـا  و سـویا  روغن (چربی حاوي هاي جیره به مربوط يهاجوجه

ـ ب چربـی  فاقـد  ییغـذا  جیـره  بـه  نسبت) چرب اسید . بـود  شتری

 جیـره  بـه  مربوط وراكخ مصرف و روزانه وزن افزایش بیشترین

ــاوي ــسین ح ــود فالوومای ــل در). P>05/0 (ب ــرورش دوره ک پ

 و خـوراك  مـصرف  روزانه، وزن افزایش میزان ،)روزگی 40-7(

ـ ب یچرب حاوي هايجیره در زنده وزن نیانگیم  01/0 (بـود  شتری

<P .(و روزانـه  وزن افـزایش  و خـوراك  مصرف میزان نیهمچن 

 کیـ وتیبیآنتـ  حـاوي  رهیـ ج بـه  مربوط يهاجوجه در زنده وزن

  ). P> 01/0 (بود بیشتر) نیسیفالووما(

 نـوع  و چربـی  نـوع  متقابـل  اثـر  پـرورش،  هايدوره تمام در

 تبدیل ضریب و روزانه وزن افزایش خوراك، مصرف بر افزودنی

ــذا ــی غ ــود دار معن ــانی دوره رشــد و دوره در). P> 01/0 (ب  پای

  روغـن  حـاوي  ايه جیره به مربوط روزانه وزن افزایش بیشترین

افـزایش وزن روزانـه      دوره، کـل   در .بـود  فالوومایـسین  و سویا

یـا   ایسـو   روغـن ( چربـی    حاوي هاي جیره به مربوط يهاجوجه

ـ پا در. بیشترین مقدار بود   فالوومایسین و) اسید چرب   دوره، انی

ـ  يحـاو  يهـا رهیج به مربوط زین زنده وزن مقدار بیشترین  یچرب

 مربـوط  آن نیکمتر و کیوتیبیآنت با )ایسو روغن ای چرب دیاس(

ـ  يحـاو  يهارهیج به  بـا ) ایسـو  روغـن  ا یـ  چـرب  دیاسـ  (یچرب

 و ایسـو  روغـن  حـاوي  ییغـذا  جیـره  مـصرف . بـود  نیپروتکس

 کـل دوره     کمترین ضریب تبدیل غذا در    .  بود شتریب نیسیفالووما

فالوومایـسین، اسـید    + ی بدون چربـی     هاي غذای مربوط به جیره  

 بــدون افزودنــی بــود+ روغــن ســویا  ین وفالوومایــس+ چــرب 

  ).3 جدول(
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  * و پایانیرشدهاي هاي گوشتی در دورههاي غذایی جوجه ترکیب جیره- 1جدول 

  

)روزگی 29-40( پایانی)روزگی 7-28(رشد 

خوراکی مواد

ایسو روغنچرب اسیدچربی بدونایسو روغنچرب اسیدچربی بدون

6/661/602/587/688/618/59  (%)ذرت 

7/277/277/277/270/295/29(%)کنجاله سویا 

24/024/030/024/024/024/0 (%)بیکربنات سدیم

(%)پودر ماهی 
93/190/210/3-  -  -  

3  --3--  (%)روغن سویا 

  -3  --3-  (%)اسید چرب 

63/213/4-80/240/4- (%)ماسه

08/103/102/106/105/104/1(%)کلسیم فسفات دي

38/132/135/145/145/145/1(%)صدف 

19/018/011/020/020/021/0(%)نمک 

مکمل
**

(%) 50/050/050/050/050/005/0

  -  -  -10/009/010/0(%)لیزین 

22/021/022/013/013/013/0(%)متیونین 

 شده محاسبه اجزاي

  2919  2915  2900290529052919)لوگرمی کبر يلوکالریک (سمیمتابول ابلق يانرژ

18  18  10/1915/1912/1918(%) خام پروتئین

  72/0  86/086/087/072/072/0 (%) نیستئیس + نیونیمت

10/112/114/192/094/094/0 (%) نیزیل

*
  .شد اضافه جیره به تن در گرم 400 پروتکسین و تن در گرم 100 و 150 ترتیببه  و پایانیرشد دوره در فالومایسین - 

**
 E، 2000 ویتـامین  گـرم میلـی  D، 14400 ویتـامین  المللـی بـین  واحـد  A، 72000 ویتامین المللیبین واحد 4400000 حاوي ویتامینی مکمل کیلوگرم هر - 

 نیاسـین،  گـرم میلـی  12160 پانتوتنیک، اسید گرممیلی 4896 ریبوفالوین، گرممیلی 3000 مین،تیا گرممیلی 612 کوباالمین، گرممیلی K، 640 ویتامین گرممیلی

 روي، گـرم  8/33 منگنـز،  گـرم  5/64 حاوي معدنی مکمل کیلوگرم هر. باشدمی کلراید کولین گرم 260 و بیوتین گرممیلی 2000 پیریدوکسین، گرممیلی 612

  .باشد می سلنیوم گرم 8 و کبالت گرممیلی 190 ید، گرممیلی 640 مس، گرم 8 ،آهن گرم 100
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  )روزگی 29-40 (پایانی و) روزگی 7-28 (آغازین دورهدر گوشتی هايجوجه عملکرد بر جیره در چربی منبع و افزودنی نوع اثر - 2 دولج

دوره کلپایانی دورهرشد دوره

  مصرفتغییرات منابع

  خوراك

(g/d)

  افزایش

  روزانه وزن

(g/d) 

  بیضر

  لیتبد

غذا

(g/g)

  مصرف

  خوراك

(g/d)

  افزایش

  روزانه وزن

(g/d)

  بیضر

  تبدیل

غذا

(g/g)

  مصرف

  خوراك

(g/d)

  افزایش

  روزانه وزن

(g/d)

  بیضر

  تبدیل

غذا

(g/g)

   وزن

  زنده

  روزگی 40

(g)

 اصلی اثرات

*NS**NS*****چربی نوع

b±60/0 چربی بدون
6/87  13/0±b

9/55  01/0±b
57/1  01/1±b

3/114  25/0±c0/52  02/0±20/2  45/0±b
9/99  47/0±b

4/56  01/0±77/1  14/16±b
3/1980  

a±90/0چرب اسید
1/90  28/0±b

8/55  02/0±a
61/1  47/1±a

8/118  62/0±b
3/53  02/0±23/2  65/0±b

4/102  72/0±b
0/57  02/0±80/1  96/23±b

5/1996  

ab±09/1ایسو روغن
1/89  67/0±a

8/56  01/0±b
58/1  30/2±a

8/119  27/1±a
0/56  05/0±15/2  10/1±a

3/103  91/0±a
9/57  02/0±79/1  69/29±a

9/2025  

****NS*****NSافزودنی نوع

b±92/0  9/89±11/1افزودنی بدون
8/55  02/0±ab

59/1  96/0±b
6/117  93/0±b

2/54  04/0±17/2  70/0±b
6/101  64/0±b

1/57  01/0±b
78/1  70/20±b

2/1992  

a±93/0  8/89±98/0)نیسیفالووما (کیوتیبیآنت
3/57  01/0±b

57/1  79/1±a
8/122  93/0±a

8/55  02/0±20/2  95/0±a
8/103  34/0±a

5/59  01/0±c74/1  91/9±a
0/2083  

b±30/0  9/87±54/0)نیپروتکس (کیوتیپروب
4/55  001/0±a

60/1  24/1±c113  30/0±c2/51  03/0±21/2  65/0±c2/100  30/0±c7/54  01/0±a
83/1  30/9±c5/1920  

a- b
  ).P>05/0 (است دارمعنی غیرمشابه حروف با هامیانگین تفاوت ،ستون هر در - 

NS - 05/0(دار نیست ها معنیتفاوت میانگین> P(.  
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 یـا  و چرب اسید (چربی هاي تیمار جوجه کبد نسبی وزن

هاي تیمارهاي  جوجهگوارش   دستگاه نسبی وزنو  ) ایسو روغن

  ).4 جدول) (P> 05/0(شتر بود حاوي پروتکسین بی

 کم دلیل به هاچربی در ساز و سوخت قابل انرژي بازده

افزایشی حرارت بودن
1

رود بنابراین انتظار می). 2 (است شتریب 

هاي تیمار چربی بیشتر که عملکرد و همچنین وزن نهایی جوجه

اثرات اصلی نوع چربی مورد استفاده در جیره، تأثیر مثبت . باشد

جدول (دهد بر عملکرد را نشان می) ویژه روغن سویابه(آنها 

 وزن افزایش بر )سویا روغن ویژهبه هاچربی مطلوب اثر). 2

 استفاده از یناش عملکرد بهبود). 8( است شده گزارش پرندگان

 بر هاچربی مطلوب تأثیر به مربوط چربی حاوي هاي جیره از

 .باشد می جیره انرژي از بهتر استفاده و حیوان خوراك مصرف

 عملکرد بر )سویا روغن نظیر(هاي گیاهی  روغنبهتر اثر

 چرب اسیدهاي نسبت بودن ادیز از یناش ،گوشتی هايجوجه

 خاطر به میسل تشکیل بودن همچنین بهتر و اشباع به غیراشباع

. باشدمی روده در آن هیدرولیز از بعد مونوگلیسرید ایجاد

 ییغذا جیره در چرب اسید از استفاده حالت در میسل تشکیل

 یابدمی کاهش آنها در ساختمان گلیسرولوجود  عدم دلیل به

 اسید به نسبت سویا روغن اثر بودن بهتر تواندمی امر این). 9(

  .نماید توجیه را عملکرد بر چرب

با این حال نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اثر 

 مورد استفاده در هاي جیره بر عملکرد به نوع افزودنیچربی

طوري عملکرد پرندگان مربوط به تیمار به. جیره بستگی دارد

کمتر بود ولی ) سویا روغن یا چرب اسید(پروتکسین و چربی 

عملکرد پرندگان تیمار فالوومایسین و چربی بسیار بهتر بود 

).3جدول (

 ،هاالکتوباسیلوس ویژهبه (روده میکروبی فلور نقش

  صفراوي اسیدهاي تجزیه در) نتروکوکوسا و بیفیدوباکتریوم

  

                                                          

1 - Heat increment

  از (هاپروبیوتیک هیته در درضمن،). 10 و 7 (است ده شگزارش

 بنابراین.شودیم استفاده مزبور يهاگونه از) پروتکسین جمله

 حاوي هايجیره در پروتکسین از استفاده از یناش رشد کاهش

 زهیدرولی اثر در چربی هضم کاهش به توانمی را چربی

 نیپروتکس در موجود هاياکتريدهاي صفراوي توسط باسی

رشدتحریکبراي که است بیوتیکیآنتی مایسینوفالو .دانست

. شودیماستفادهمزرعهحیواناتدرغذا تبدیلضریببهبودو

استشده گزارشنیز هاجوجهوزن افزایشبرآنمثبت تأثیر

 کاهش ببس ییغذا جیره در هابیوتیکآنتی از استفاده). 5(

 مخاطی الیه ضخامت کاهش ،گوارش دستگاه میکروبی جمعیت

 و رشد بهبود سببو درنتیجه  هابیماري بروز کاهش و هاروده

 اسیدهاي شدن دکنژوگه  دیگر،طرف از. شودیم غذا راندمان

 روده در) هالیالکتوباس ژهیوبه (هاباکتري توسط صفراوي

 در محلول يهاویتامین و چربی جذب کاهش سبب کوچک

 صفراوي اسیدهاي تجزیه از حاصل سمی ترکیبات و شده چربی

 در هابیوتیکآنتی از ستفادها). 9 و 1 (دنشو می رشد از مانع زین

 هیدرولیزسبب کاهش  گوشتی، هايجوجهی یجیره غذا

  ه و در نتیجهدش آنها ایلئوم در صفراوي اسیدهاي ییباکتریا

 امر این). 6(شود می شتیگو هايجوجه عملکرد افزایشسبب 

 حاوي ییغذا هايجیره در بیوتیکآنتی از استفاده مثبت اثر

 صفراوي هاينمک بودن محلول زانیم .نمایدمی توجیه را چربی

 به و شده کمتر روده از آنها جذب نیبنابرا .است کم دکنژوگه

 نیاز افزایش. )5 و 4 (دنشومی دفع مدفوع طریق از زیاد مقدار

 از که يمقدار جبران براي کبد در صفراوي اسیدهاي ساخت به

 بزرگتر و کبد فعالیت افزایش سبب شودیم دفع مدفوع طریق

تغذیه  يهاجوجه در کبد وزن بودن شتریب لذا. گرددمی آن شدن

 فعالیت دلیل به تواندمی یی حاوي چربیغذا هايجیره شده با

  .دباش صفراوي اسیدهاي تولید براي عضو این بیشتر
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  گوشتی هايجوجه عملکرد بر افزودنی نوع و چربی مختلف منابع نیب متقابل اثر - 3 جدول

  

اصلی اثرات       گیاهی  روغنچرب اسیدچربی بدون

صفات

  بدون

افزودنی

 کیوتیبیآنت

  )نیسیوماوفال(

  کیوتیپروب

  )نیپروتکس(

  بدون

  افزودنی

  کیوتیبیآنت

  )نیسیوماوفال(

  کیوتیپروب

  )نیپروتکس(

  بدون

  افزودنی

  کیوتیبیآنت

  )نیسیوماوفال(

  کیوتیپروب

  )نیپروتکس(

)یروزگ 7-28 (رشد دوره

7/55(g/d)  روزانه وزن افزایش
b± 19/01/56

b± 15/09/55
b± 29/06/55

b± 19/04/56
b± 34/02/55

b± 68/00/56
b± 23/07/59

a± 77/00/55
b± 94/0

78/0±c(g/d)  خوراك مصرف
2/8648/0±c

7/86  73/0±b
9/8976/0±a

7/93  56/0±b
9/8937/0±bc

9/8622/1±bc
3/87  92/1±a

9/9284/0±bc
1/87

01/0±d(g/g) غذا تبدیل ضریب
6/1  01/0±d

6/12/0±bc
6/102/0±a

7/1  02/0±bcd
6/102/0±cd

6/102/0±cd
6/1  03/0±cd

6/101/0±b
6/1

      )یروزگ 29-40 (پایانی دوره

7/51(g/d)  روزانه وزن افزایش
cd± 20/05/52

cd± 67/09/51
d± 27/01/53

c± 7/05/55
b± 80/02/51

cd± 33/09/57
a± 31/17/59

a± 58/06/50
d± 72/0

g/d)(21/1±b خوراك مصرف
8/114  51/1±c

2/11791/0±d
9/1106/0±b

0/121  12/2±b
2/12251/1±cd

1/11376/0±cd
4/115  11/2±a

0/12931/3±cd
1/115

03/0±ab(g/g) غذا تبدیل ضریب
2/2  01/0±ab

2/21/2
b± 02/3/2

a± 3/02/2
ab± 03/021/2

ab± 04/006/0±c
0/2  04/0±ab

2/208/0±a
3/2

  )یروزگ 7-40 (دوره کل

24/0±c(g/d)  روزانه وزن افزایش
4/555/58

b ± 29/03/55
c± 33/01/56

c± 19/01/60
a± 66/08/54

cd± 27/08/59
ab± 85/00/60

a± 12/09/53
d± 62/0

g/d)(52/0±d خوراك مصرف
0/99  73/0±d

3/10003/1±d
4/10039/0±bcd

1/10282/0±b
2/104  38/1±cd

8/10010/1±cd
7/103  0/107

a± 02/13/99
d± 12/1

01/0±abc(g/g) غذا تبدیل ضریب
8/1  7/1

d± 02/081/1
ab± 02/08/1

ab± 004/07/1
cd± 03/08/1

a± 02/07/1
cd± 03/08/1

bc± 02/08/1
a± 003/0

5/1945(g) روزگی 40 دهزن وزن
c± 40/85/2051

b± 70/119/1943
c± 20/111/1967

c± 9/39/2100
a± 7/206/1921

cd± 9/82085
ab± 5/297/2096

a± 8/92/1896
d± 1/19

a- b
  ).P > 05/0 (است دارمعنی غیرمشابه حروف با هامیانگین تفاوت ،فیرد هر در - 
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  هاي تیمارهاي مختلف در جوجهالشه بازده و یبطن چربیکبد،  ارش،گو دستگاه نسبی وزنمقایسه میانگین  - 4 جدول

اصلی اثرات
 الشه بازده

#

(%)

 گوارش دستگاهکل 
##

(%)

کبد

(%)

بطنی چربی

 (%)

NSNS*NSچربی نوع

 b ± 18/0  11/12 ± 13/1  01/60 ± 37/2چربی بدون
28/2  34/0 ± 77/1  

a ± 26/0  06/13 ± 16/1  29/61 ± 22/2چرب اسید
64/2  43/0 ± 96/1  

a ± 35/0  83/12 ± 29/1  00/60 ± 04/2گیاهی روغن
53/2  25/0 ± 72/1  

NS*NSNSافزودنی نوع

b ± 33/1  64/60 ± 46/2افزودنی بدون
17/12  23/0 ± 41/2  65/0 ± 84/1  

b ± 03/1  04/60 ± 14/2)فالوومایسین (بیوتیکآنتی
08/12  29/0 ± 48/2  19/0 ± 86/1  

a ± 28/1  62/60 ± 76/2)پروتکسین (روبیوتیکپ
74/13  37/0 ± 57/2  27/0 ± 75/1  

a - b
  ).P> 05/0 (است دارمعنی غیرمشابه حروف با هامیانگین تفاوت ،ستون هر در -  

NS - 05/0(دار نیست ها معنیتفاوت میانگین> P(.  

#
  . ا و سر استفاده شدبراي محاسبه بازده الشه از وزن الشه بدون پوست، بدون  پ -  

##
  .باشدمی) کبد و لوزالمعده(هاي ضمیمه هاي کور و اندامدان، پیش معده، سنگدان، روده کوچک، روده بزرگ، رودهکل دستگاه گوارش شامل چینه - 

  

 هـاي سـلول  و لیمفوئیدي بافت افزایش با میکروبی فلور

 شـود مـی  کوچـک  رودهوزن   افـزایش  موجب رتیکولواندوتلیال،

 ییغـذا  رهیـ ج در هـا کیـ وتیپروب مـصرف  اثـر  در بنابراین). 12(

 دستگاه وزن افزایش سبب و شده ادیز روده در میکروبی فعالیت

ــوارش ــ گ ــ ،شــودیم ــر در کوچــک روده وزن یول ــصرف اث  م

 آزمـایش  در نیـز  تغییـرات  ایـن  ).6 (یابدمی کاهش بیوتیک آنتی

  .شد مشاهده پروتکسین و فالوومایسینمصرف  اثر درحاضر 

  در پروتکـسین  از اسـتفاده نتایج این آزمایش نشان داد که       

  

 بـه  کـه  شـود یم عملکرد کاهش موجب چربی حاوي هايجیره

 چربی  و جذب  هضم بر آن در موجود هايباکتري منفی اثر لیدل

  . باشدیم

  

  یقدردان و تشکر

، دانـشگاه   ابوریحـان  پردیس علمی معاونت ازوسیله  بدین

 مؤســسه طیــور بخــش پرســنل و والنمــسئ همکــاري و تهــران

  .گرددمی قدردانی یدام علوم قاتیتحق
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Effect of dietary protexin, flavomycin supplementation

and type of fat on broiler performance
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Abstract

The effects of probiotics and antibiotics and fat type in diet on broiler performance 

were studied by using 900 one-day old Ross 308 chicks in a three × three factorial 

arrangement with three types of fat (nonfat, three percent fatty acid and three percent

soy oil) and three growth promoters (without GP, flavomycin and protexin) in 

completely randomized design with four replicates per each treatment. Fat and its type 

had significant effects on weight gain and the body weight gain of birds fed diets 

containing soy oil were better (P< 0.05). Dietary flavomycin supplementation 

improved weight gain and FCR (P< 0.05). The fat type × growth promoter’s interaction 

influenced broiler performance, significantly (P< 0.05). Birds fed on diets containing 

soy oil and flavomycin showed the highest feed intake and weight gain, whereas, the 

lowest feed intake and weight gain was belonged to birds fed diets containing fat and 

protexin (P< 0.05). From the results obtained, it can be indicated that addition of 

protexin to diets containing fat has negative effect on broiler growth performance.
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