
39-48، ص 1390، پاییز 2، شماره 13مجله تولیدات دامی، دوره 

  

هاي بر پایه گندم و جو هاي گوشتی تغذیه شده با جیرهبررسی عملکرد و پاسخ سیستم ایمنی جوجه

حاوي سطوح مختلف مکمل ویتامینی

مجید الهیاري شهراسب 
1*

، حسین مروج 
2

 و محمود شیوازاد 
3

(E-mail: majid.alahyari@ut.ac.ir)

  13/12/90: رش مقالهی ، تاریخ پذ26/5/89: تاریخ وصول مقاله

  دهچکی

هاي گوشتی تغذیه شده با عملکرد و سیستم ایمنی جوجه  بر مکمل ویتامینیثیر سطوح مختلفأبه منظور بررسی تاین آزمایش 

 قطعه جوجه نر 288 تعداد ، روزگی29در سن .  روزگی بر روي بستر انجام گرفت42 تا 29، از سن پایه گندم و جو هاي برجیره

 فاقد  جیره شامل تیمار یکي آزمایشیتیمارها. اي با چهار تیمار و چهار تکرار تقسیم شدند قطعه18روه  گ16 به 308س اسویه ر

 مکمل ویتامینی و تیمار  درصد66/66حاوي جیره  مکمل ویتامینی، تیمار سه درصد33/33حاوي جیره مکمل ویتامینی، تیمار دو 

هر  افزایش وزن روزانه ومصرف خوراك   روزگی،42 و 35 در سنین .بود) تیمار شاهد( مکمل ویتامینی  درصد100حاوي جیره چهار 

 و  کشتار پرندهدو از هر تکرار ،این دو مقطع زمانیدر . ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردیدسپس و شد گیري یک از تکرارها اندازه

 42 در سن IgM و  SRBC،IgGهاي شاخص و سیستم ایمنی براساس شدگیري و طحال اندازه بورس فابرسیوس  الشه،وزنسپس 

  هاي حاوي سطوح مختلف ویتامینی طی دوره پایانی تفاوتهاي تغذیه شده با جیرهنتایج نشان داد که پرنده.روزگی آزمون شد

رسد امکان حذف  به نظر می. نشدهاي سیستم ایمنی مشاهدهداري از نظر صفات عملکردي نداشت و تفاوتی از نظر شاخصمعنی

  .هاي گوشتی وجود داشته باشدویتامینی طی دوره پایانی پرورش جوجهمکمل 

  

  یستم ایمنی، گندم، مکمل ویتامینیسجوجه گوشتی، ، جو : کلیديکلمات
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1390، پاییز 2، شماره 13مجله تولیدات دامی، دوره 

  مقدمه                                    

هاي د هزینه درص70-75در واحدهاي پرورش طیور 

ها  ویتامین، که از این مقداردهدپرورش را خوراك تشکیل می

 درصد از هزینه خوراك را در بر دو درصد از وزن و 08/0

گیرند، اما به دلیل نقش بسیار مهم در اعمال متابولیکی بدن می

 باشندنویسی و تغذیه طیور میاي در جیرهنیازمند توجه ویژه

   .)7 و 1(

هاي آلی هستند که به مقادیر کم براي مولکولها ویتامین

 اگرچه. ف متابولیکی بدن مورد نیاز هستندیحفظ طبیعی وظا

در آنهااهمیتاما،ندارندانرژيتولیددرنقشی هاویتامین

 یافقدانکهاستاياندازهبهبدنحیاتیهايپدیدهانجام

 یکدرشدیداختاللپیدایشمنجر به آنهاازهر یککمبود

 یاوفقدانازناشیعوارض.گرددبدن میتمامدریاعضو

-دلیل ناهنجاريه بکه هستند آثاريبدندرهاویتامینکمبود

نماید میبروزبیماريصورتبههاي بیوشیمیاییواکنشهاي

)15.(  

 مکملتهیهجهتهاي خالصویتامینکلیهاز آنجا که

  شاهدسالیانه، ودشمیتهیهخارج کشورازطیورویتامینی

 توجهاهمیتلذا. باشیممیاز کشورارززیاديخروج مقادیر

 طیور بسیارصنعتدراین کاالمصرفچگونگیومقداربه

ثیر أهاي این بخش مهمترین ت کاهش هزینه.استاهمیتحائز

 ،را بر سودآوري این صنعت و تولیدکنندگان آن خواهد داشت

رسد مصرف فعلی  ذیل به نظر میکه با توجه به موارددر حالی

امکان ) 1 .این مقدار مکمل ویتامینی بیش از حد نیاز باشد

هاي مورد نیاز پرنده از طریق اقالم تأمین بخشی از ویتامین

نویسی مورد  موجود در جیره که به هنگام جیرهخوراکی اصلی

هاي مازاد امکان حضور ویتامین) 2. )16 (گیردتوجه قرار نمی

خواري ز در مدفوع و مصرف مجدد آنها از طریق مدفوعبر نیا

هاي محلول در با توجه به اینکه ویتامین) 3. )15 (وجود دارد

 این امکان وجود دارد ،چربی توانایی ذخیره در کبد را دارند

که میزان ذخیره شده در طول دوره آغازین و رشد کفاف نیاز 

یه مرغداران از رواستفاده بی) 4 .)7 (دوره پایانی را بدهد

صورت مازاد بر مکمل ویتامینی موجود در ه ها ببرخی ویتامین

) NRC( انجمن ملی تحقیقات ،طورکلیبه) 5. جیره غذایی

احتیاجات ویتامینی طیور را با واژه حداقل مقدار مورد نیاز 

که براي جلوگیري از عالئم کمبود شرح داده است، در حالی

 برابر احتیاجات توصیه 10تا  دومتخصصین تغذیه کاربردي، 

 اما وجود یا ،کنندها اضافه می را به جیرهNRCشده توسط 

عدم وجود ضرورت به کار بردن مقادیر باالي ویتامین هنوز 

برخی تحقیقات  ،در این راستا. )1 (باشددر پرده ابهام می

هاي بر انجام شده درخصوص حذف مکمل ویتامینی در جیره

دهد که این نشان میطی دوره پایانی سویا کنجاله پایه ذرت و 

ثیر منفی بر عملکرد پرنده أامکان وجود دارد که بتوان بدون ت

، 6(نسبت به حذف مکمل در این دوره پرورش اقدام نمود 

 در مقابل برخی تحقیقات نتایج عکس این موضوع ).19 و 13

تا حد زیادي مشخص  ).17 و 14، 8، 7(را گزارش کردند 

هاي ثیر مستقیم بر روي سلولأها از طریق تتامینشده که وی

ثیر غیرمستقیم بر پارامترهاي آندوکرینی و أایمنی و یا ت

 و 1(ثر هستند ؤمتابولیکی، به نوبه خود بر سیستم ایمنی م

 براي سنجش مقاومت ارزیابی سیستم ایمنیبنابراین . )15

زا در هنگام حذف یا کاهش پرنده در برابر عوامل بیماري

  . ها حائز اهمیت استویتامین

هاي اخیر نوسانات قیمت ذرت موجب شده که در سال

 مرغداران براي جایگزینی گندم و جو به جاي ذرت تمایل

 ،نتشر شده در این زمینه ميهاگزارشدر اکثر . افزایش یابد

 کید بر زمان حذف مکمل ویتامینی و معدنی بودهبیشترین تأ

 مکملبه سطوح مختلف   و)کشتارسن تا  روزگی 42(

 از آنجا که مقدار .توجهی نشده است خوراكدر ویتامینی 

 ،هاي موجود در ذرت با گندم و جو متفاوت استویتامین

 توجه نیز تنوع اقالم مورد استفاده در خوراك به شایسته است

لذا ضرورت انجام این طرح به منظور مشخص شدن  ،شود

بر پایه ی هایدر جیره امکان کاهش و یا قطع مکمل ویتامینی

 29-42هاي گوشتی در دوره سنی در جوجهگندم و جو 

  .)16( باشدمی محسوسروزگی

  

هامواد و روش

هاي نر قطعه جوجه288 از تعداد ،در این آزمایش

در هر یک از .  استفاده شد308س اروزه هیبرید تجاري ریک

مولی از یک آبخوري مع) متر 2  1ابعاد (واحدهاي آزمایشی 

. و دانخوري سطلی و از تراشه چوب براي بستر استفاده شد

 سپس به تدریج ، بودºC34 روز اول دماي سالن سهدر طول 
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 ºC22 روزگی به 21با افزایش سن کاهش یافت تا اینکه در 

 23برنامه نوردهی در سه روز اول دائم و بعد از آن تا . رسید

 تا 50لن بین رطوبت سا. ساعت در شبانه روز تثبیت گردید

روزگی جیره  28ها از یک تا جوجه. متغیر بوددرصد  60

کننده و رشد را طبق توصیه کتابچه راهنماي پرورش شروع

 آب و غذا ،در مدت آزمایش. )5 (س دریافت نمودنداسویه ر

  .ها قرار گرفتبه صورت آزاد در اختیار جوجه

  تیمارچهاراین آزمایش در قالب طرح تکرار شونده با 

 جیره فاقد - 1تیمارها شامل تیمار .  تکرار انجام شدچهارو 

 درصد مکمل 33/33 جیره حاوي - 2مکمل ویتامینی، تیمار 

 درصد مکمل ویتامینی 66/66 جیره حاوي - 3ویتامینی، تیمار 

تیمار ( درصد مکمل ویتامینی 100 جیره حاوي - 4و تیمار 

 کیلوگرم 1000 کیلوگرم مکمل ویتامینی در 5/2شاهد حاوي 

 گروه به صورتی تقسیم شدند 16ها در جوجه. باشد می،)جیره

 قطعه جوجه نر 18 روزگی، به هر تکرار تعداد 29که در سن 

در .  گرم تخصیص داده شد1130 ± 6/13با میانگین وزنی 

انرژي (ها سطوح انرژي و پروتئین یکسان بودتمام جیره

 و فقط از نظر ) درصد20کیلوکالري، پروتئین خام  2860

ها کلیه جیره. )1جدول  (سطح مکمل ویتامینی اختالف داشتند

قبل از فرموله کردن . پایه گندم و جو به همراه آنزیم بودند بر

جیره به منظور تخمین انرژي قابل متابولیسم ظاهري 

)AMEn(هاي رگرسیونی ، براساس فرمولNRC 1994 سال 

خام، خاکستر، رطوبت، خام، چربی  میزان پروتئین خام، فیبر

 آنالیز شدAOAC هايکلسیم، فسفر و سدیم مطابق روش

روزگی، وزن گروهی و خوراك  42و  35 نیندر س. )4(

هاي هر یک از تکرارها با استفاده از ترازوي مصرفی پرنده

 قطعه دو گرم محاسبه و از هر تکرار 1/0دیجیتال با دقت 

ی، کشتار و پس از زنپرنده انتخاب و پس از توزین، شماره

 و طحال فابرسیوسبورس  قابل طبخ،پرکنی، وزن الشه 

  .داشت شددیا

 درصد 5/0 روزگی، محلول رقیق شده 34در سن 

1SRBC به دو پرنده از هر تکرار از  سی سی 1/0 به میزان

  از)  روزگی42(طریق وریدبال تزریق شد و هفت روز بعد 

  

                                                            

1 - Sheep red blood cell

د پس از انعقاد ساعت بع 16گیري و ها، خونهمین پرنده

بادي بر علیه براي تعیین تیتر آنتی. ها جدا شدخون، سرم خون

از روش ، )SRBC(گوسفند ژن گلبول قرمز آنتی

هماگلوتیناسیون
2

  همچنین جهت.)12 ( میکروتیتر استفاده شد

مرکاپتواتانول - 2بادي مقاوم به گیري تیتر آنتیاندازه
3

 )IgG(
 

 میکرولیتر استفاده شد و در 50از مرکاپتواتانول به میزان 

 مرکاپتواتانول - 2بادي مقاوم به تیتر آنتی با کسر نهایت

)IgG( از تیتر پاسخ کل )SRBC( ، ایمنوگلوبین تیترM 

)IgM(،دست آمد ه  ب)10 و 2.(  

 با استفاده از روش ،دست آمده از این طرحهاي بهداده

آماري  براساس طرح SAS  آماريافزارمدل خطی عمومی نرم

کامالً تصادفی و با روش تکرارشونده
4

با توجه به دو مقطع  (

پس از اطمینان از نرمال بودن ) زمانی در دوره پایانی پرورش

توزیع آنها مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت و براي 

اي دانکنمقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنه
5

 استفاده 

  ). 18 و 9(شد 

  

  نتایج

اي جه به عدم وجود تلفات در دوره پایانی، مقایسهبا تو

هاي تجزیه آماري و میانگین. در این خصوص صورت نگرفت

مربوط به خوراك مصرفی روزانه، افزایش وزن روزانه و 

 روزگی در جدول 42 و 35ضریب تبدیل غذایی در سنین 

نتایج نشان داد که در هر دو مقطع زمانی .  ارائه شده است)2(

هاي تغذیه شده با سطوح مختلف ویتامینی تفاوت جهبین جو

  داري از لحاظ میانگین خوراك مصرفی روزانه، افزایشمعنی

همچنین . وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی نداشته است

هاي تغذیه شده با سطوح مختلف نتایج نشان داد، بین جوجه

داري مکمل ویتامینی از ابتدا تا انتهاي دوره پایانی تفاوت معنی

  . از لحاظ صفات عملکردي وجود نداشت

                                                            

2 - Hemagglutination

3 - Mercapto Ethanol

4 - Repeated Measures

5 - Duncan’s multiple range test
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  آزمایشی دوره پایانیهاي  مشخصات ترکیب جیره- 1 جدول

   تیمار                
*  

 (%)اجزاي جیره

4 تیمار3 تیمار2 تیمار1 تیمار

38/3605/3697/3579/35گندم

00/3000/3000/3000/30جو

93/2709/2804/2809/28)%44(کنجاله سویا 

74/280/286/290/2   روغن گیاهی

24/125/124/124/1سنگ آهک

89/090/090/090/0کلسیم فسفاتدي

28/028/028/028/0نمک

مکمل ویتامینی
1

008/016/025/0

مکمل معدنی
2

25/025/025/025/0

17/018/018/018/0دي ال میتونین

07/007/007/007/0لیزین کلراید

 آنزیم رووابیو
3

05/005/005/005/0

100100100100)% (جمع

ايترکیبات محاسبه

  Kcal/kg(2900  2900  2900  2900( انرژي قابل متابولیسم

20202020)%(پروتئین خام 

76/076/076/076/0)%(!کلسیم

37/037/037/037/0)%(!فسفر قابل استفاده

16/016/016/016/0)%(!دیمس

37/037/037/037/0)%(!متیونین

77/077/077/077/0)%(!سیستئین + میتونین

97/097/097/097/0)%(!لیزین

*

صد سطح  در66/66 جیره حاوي 3 درصد سطح پیشنهادي مکمل ویتامینی، تیمار 33/33 جیره حاوي 2 جیره فاقد مکمل ویتامینی، تیمار 1 تیمار -  

)تیمار شاهد(یتامینی  درصد سطح پیشنهادي مکمل و100 جیره حاوي 4پیشنهادي مکمل ویتامینی، تیمار 

المللی،  واحد بینE :18المللی، ویتامین  واحد بین2000: المللی، کوله کلسیفرول واحد بینA :9000ویتامین : ها در هر کیلوگرم جیرهمقدار ویتامین - 1

 6/6: گرم، ریبوفالوین میلی9/2: گرم، پیریدوکسین میلی25: گرم، پانتوتنیک اسید میلی30: گرم، نیاسین میلی1: گرم، فوالسین میلیB12 :015/0ویتامین 

  گرم میلی1: اکسیدانگرم و آنتی میلی500: گرم، کولین میلی8/1: گرم، تیامینمیلی

گرم، منگنز  میلی50): سولفات آهن: (گرم، آهن میلی99/0): یدات کلسیم(گرم، ید  میلی10): سولفات مس(مس : معدنی در هر کیلوگرم جیرهمکمل - 2

  گرم میلی84): اکسید روي(گرم و روي  میلی2/0): سدیم سلنیت(گرم، سلنیوم  میلی99): اکسید منگنز(

  )واحد  ویسکو1100(بتازایالناز  -  4، 1 –و اندو ) واحد AGL 100(بتاگلوکاناز  - 3، 1)4 (–اندو : میزان فعالیت آنزیم در هر کیلوگرم جیره - 3
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   طی دوره پایانیهاي گوشتیثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد جوجهأ ت- 2 جدول

روزگی 29-35 روزگی36-42 روزگی42-29

BWF42 FCR BWG ADFI FCR BWG ADFI FCR BWG ADFI  تیمار
*

60/2365 80/1 27/88 73/158 88/1 43/91 09/172 71/1 11/85 36/145 1 تیمار

25/2361 82/1 87/85 16/156 91/1 66/88 07/169 73/1 87/82 22/143 2 تیمار

60/2394 73/1 93/90 47/157 80/1 04/96 40/169 70/1 82/85 54/145 3 تیمار

35/2395 75/1 42/90 52/158 84/1 53/93 89/171 66/1 30/87 14/145 4 رتیما

36/25 04/0 02/3 56/2 07/0 06/5 06/4 05/0 52/17 38/3 SEM

* 
 درصد سطح 66/66 جیره حاوي 3 درصد سطح پیشنهادي مکمل ویتامینی، تیمار 33/33 جیره حاوي 2 جیره فاقد مکمل ویتامینی، تیمار 1 تیمار -

  )تیمار شاهد(ینی ل ویتام درصد سطح پیشنهادي مکم100 جیره حاوي 4پیشنهادي مکمل ویتامینی، تیمار 

ADFI : گرم در روز( میانگین خوراك مصرفی روزانه( ،BWG :  افزایش وزن روزانه)گرم در روز( ،FCR :  ضریب تبدیل غذایی) گرم خوراك مصرفی

  خطاي استاندارد میانگین:  SEM، )گرم( روزگی 42وزن زنده نهایی در  : BWF، )به گرم افزایش وزن روزانه

  

   روزگی42 و 35در سنین ) گرم(و طحال ) گرم (فابرسیوسبورس  ،)گرم ( وزن الشه برثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینیأت - 3 جدول

  

   روزگی42   روزگی35  

بورسطحالوزن الشه   بورس  طحال  وزن الشه  تیمار

1126996/124/1183985/150/2 تیمار

2128503/223/1185908/258/2 تیمار

3128816/215/1184289/178/2 رتیما

4128600/222/1186536/229/2 تیمار

SEM25/1511/006/060/927/016/0

* 

 درصد سطح 66/66 جیره حاوي 3 درصد سطح پیشنهادي مکمل ویتامینی، تیمار 33/33 جیره حاوي 2 جیره فاقد مکمل ویتامینی، تیمار 1 تیمار - 

  خطاي استاندارد میانگین:  SEM، )تیمار شاهد(هادي مکمل ویتامینی  درصد سطح پیشن100 جیره حاوي 4ینی، تیمار پیشنهادي مکمل ویتام

  

هاي مربوط به وزن الشه قابل تجزیه آماري و میانگین

 42 و 35هاي مرتبط با سیستم ایمنی در سنین طبخ و ارگان

 نتایج این آزمایش . ارائه شده است)3(روزگی در جدول 

 36-42 و 29-35(نشان داد که در هر دو مقطع زمانی 

هاي تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل بین جوجه) روزگی

بورس داري از لحاظ میانگین وزن الشه، ویتامینی تفاوت معنی

تجزیه آماري مربوط به .  و طحال وجود نداردفابرسیوس

ه نتایج ب.  ارائه شده است)4(پاسخ سیستم ایمنی در جدول 

ژن گلبول قرمز بادي بر علیه آنتیت آمده از تیتر آنتیدس

 Mو ایمنوگلوبین ) IgG (G، ایمنوگلوبین )SRBC(گوسفند 

)IgM(، نشان داد بین پرندگان تغذیه شده با جیره فاقد مکمل 

هاي داراي سطوح ویتامینی و پرندگان تغذیه شده با جیره

  .شتداري وجود ندامختلف مکمل ویتامینی اختالف معنی
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   روزگی42 بر پاسخ سیستم ایمنی در سن ثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینیأ ت- 4 جدول

  

IgM IgG SRBC  تیمار
*

25/5 50/2 75/7 1 تیمار

50/3 25/2 75/5 2 تیمار

25/4 75/2 00/7 3 تیمار

00/4 50/2 50/6 4 تیمار

80/0 25/0 07/1 SEM

* 

 درصد سطح 66/66 جیره حاوي 3 درصد سطح پیشنهادي مکمل ویتامینی، تیمار 33/33 جیره حاوي 2 جیره فاقد مکمل ویتامینی، تیمار 1 تیمار -

  خطاي استاندارد میانگین : SEM، )تیمار شاهد(هادي مکمل ویتامینی  درصد سطح پیشن100 جیره حاوي 4پیشنهادي مکمل ویتامینی، تیمار 

  

  بحث

  نتایجمصرفی روزانه،خوراكانگینمیمقایسهدر

توافق و با نتایج هاي برخی محققین درآمده با یافتهدستهب

 این باباشد،هاي دیگر در تضاد میحاصل از بعضی از آزمایش

 وویتامینیمکملکاملحذفبهمحققیناینکه کلیهتفاوت

 بر پایه های آنهاي آزمایشاند و جیرهپرداختهمعدنیمواد

 توجه به با. )19 و 17، 14، 13، 8( ت و کنجاله سویا بودذر

هاي آزمایشی از لحاظ انرژي قابل متابولیسم که جیرهاین

یکسان بودند و با استناد به این فرضیه که طیور خوراك را 

کنند و به مقداري غذا مین نیاز انرژي خود مصرف میأبراي ت

نمایند و عوامل مین أخورند که انرژي مورد نیاز خود را تمی

دیگري نظیر حجم جیره و درجه حرارت محیط که بر مصرف 

ثیر أاي که از عدم تثیر دارند نیز مشابه بود، لذا نتیجهأخوراك ت

سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر خوراك مصرفی به دست 

  .)1 (آمده دور از انتظار نیست

این آزمایش با افزایش وزن روزانه در نتایج حاصله از 

  محققیناز  بعضیدست آمده از تحقیقات ه هاي بهیافت

رغم حذف مکمل مواد معدنی و همچنین استفاده از علی

 در ،سویا مطابق بوده استکنجاله هاي بر پایه ذرت و جیره

مطابقت محققین دیگر ت آمده با اظهارات دسه که نتایج بحالی

 بیان داشت که این محققین. )17 و 14 ،13، 6( نداشته است

هاي بر ل ویتامینی و مواد معدنی در جیرهدم استفاده از مکمع

سویا موجب کاهش افزایش وزن روزانه کنجاله پایه ذرت و 

 استفاده از گزارش شده است کههمچنین . )17 (شودمی

هاي بر پایه ذرت و هاي ویتامینی و مواد معدنی در جیرهمکمل

 و استفاده شدهسویا موجب بهبود افزایش وزن روزانه کنجاله 

 درصد بیشتر از پنج(بیش از حد مورد نیاز مکمل ویتامینی 

طور ه  بنیز موجب بهبود وزن پرندگان) مقادیر پیشنهادي

  . )7 (شودمی داريمعنی

دست آمده از میانگین ضریب تبدیل غذایی با ه نتایج ب

 مطابق  محققانبرخی دست آمده از تحقیقاته هاي بیافته

برخی از محققین هاي در مقابل گزارش). 19 و 13، 6(است 

  رغم اینکه حذف مکمل ویتامینی در علیدهدنشان می

داري بر ثیر معنیأهاي بر پایه ذرت و کنجاله سویا تجیره

 اما ،افزایش وزن روزانه و خوراك مصرفی پرندگان ندارد

ثیر تیمار فاقد أداري تحت تطور معنیه ضریب تبدیل غذایی ب

  .)14 (رار گرفتمکمل ویتامینی ق

 موجود در نتایج يها و تفاوتهاشباهترسد به نظر می

تحقیقات مذکور با نتایج این تحقیق به دلیل نوع سیستم 

هاي غذایی و پرورش، اقالم خوراکی مورد استفاده در جیره

با توجه به . استفاده از سطوح مختلف مکمل ویتامینی باشد

 مقادیر متفاوتی از این که اقالم خوراکی گندم و جو حاوي

هاي محلول در چربی و آب هستند، احتمال تأمین ویتامین

احتیاجات ویتامینی از طریق اقالم خوراکی موجود در جیره 

نویسی مورد توجه طی دوره پرورش که عموماً به هنگام جیره

گیرد، بنابراین بعضی از نیاز ویتامینی گیرد، قوت میقرار نمی
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از همچنین . )16 (ن قسمت تأمین گرددتوانند از ایطیور می

شوند احتمال آنجا که طیور بر روي بستر پرورش داده می

خواريتأمین بخشی از نیاز پرنده از طریق مدفوع
1

   مطرح

ها در توان گفت که اکثر ویتامینگردد که در این رابطه میمی

روده بزرگ
2

 و کولون
3 

با منشأ میکروبی
4

 سنتز شده که یا در 

حیه مورد استفاده قرار گرفته و یا از طریق مدفوع از همین نا

خواري دوباره مورد بدن خارج شده و سپس از طریق مدفوع

طوري که حتی میزان دفعی بعضی از ه استفاده قرار گیرند، ب

که در  ها از میزان تأمین شده از خوراك بیشتر استویتامین

  نشاناین رابطه تحقیقات انجام شده بر روي بستر طیور، 

  دهد که یکی از منابع ویتامینی در دسترس پرنده، بسترمی

  .)15 (باشدمی

قابل طبخ میانگین مربوط به وزن الشه نتایج حاصل از 

هاي سایر محققین است  مذکور در توافق با یافتهدر آزمایش

وزن الشه در هنگام ، طبق گزارشات موجود). 14 و 13، 3(

م کاهش مقدار مصرف رغحذف کامل مکمل ویتامینی علی

ي ثیر تیمارهاأخوراك و تغییرات ضریب تبدیل غذایی، تحت ت

با توجه به اینکه مقادیري از . )8 (آزمایشی نبوده است

هاي محلول هاي محلول در چربی و بعضی از ویتامینویتامین

خصوص کبد و بافت چربی ههاي بدن بدر آب درون بافت

مال قابلیت فراخوانی شود و احتطی دوره پرورش ذخیره می

هاي مورد نیاز وجود دارد و این ذخایر به منظور تأمین ویتامین

با استناد به این مطلب که در دوران آغازین و رشد میزان مورد 

هاي ویتامینی بیشتر از حداقل نیاز جوجه استفاده از مکمل

ها در بدن ذخیره است، بنابراین مازاد برخی از این ویتامین

  .)15 (گیرندمواقع نیاز، مورد استفاده قرار میشده و در 

برخی از تحقیقات نشان داده در زمان حذف طوري که هب

ها مانند ریبوفالوین، میزان این ویتامین در برخی ویتامین

طور ه هاي گوشتی در پایان دوره پرورش بعضله سینه جوجه

لذا . ه استداري نسبت به تیمار شاهد کاهش داشتمعنی

                                                            

1 -  Coprophagy

2 - Large Intestine

3 - Colon

4 - Microbial

ثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر اي که از عدم تأنتیجه

  ).7(وزن الشه قابل طبخ به دست آمده دور از انتظار نیست 

ثیر أها از طریق تتا حد زیادي مشخص شده که ویتامین

ثیر غیرمستقیم بر أهاي ایمنی و یا تمستقیم بر روي سلول

م  به نوبه خود بر سیست،پارامترهاي آندوکرینی و متابولیکی

انگین نتایج حاصل از مقایسه می). 15 و 1(ثر هستند ؤایمنی م

 گزارشات  و طحال با نتایج حاصل ازفابرسیوسوزن بورس 

 این محققین با این تفاوت که ،مطابق استبرخی محققین 

هاي دمایی خاص و در مطالعات خود را در شرایط محدوده

نتایج . )8 (دان سویا انجام داده کنجالههاي بر پایه ذرت وجیره

تحقیقات هاي حاصل از با یافتهحاصل از پاسخ سیستم ایمنی 

 دیگردست آمده از ه مطابق و با نتایج ب محققین برخی

برخی رغم نتایج علی. )13 و 8، 7 (تحقیقات، در تضاد است

 مبنی بر اینکه استفاده از مکمل ویتامینی و مواد ،از محققین

ر گوشتی موجب کاهش معدنی در دوره پایانی پرورش طیو

رسد این نظریه در آزمایش شود، به نظر میمیر آنها می مرگ و

 زیرا با توجه به عملکرد ایمنی و ،مذکور مشاهده نشده است

تواند به رد درصد بسیار جزئی مرگ و میر پرندگان می

  کنجالههاي بر پایه ذرت وکه از جیرهاین محققین  گزارش

کمبود هر کدام از  .)7 (منجر شودسویا استفاده کرده بودند، 

 ممکن است اثرات مضري در محدوده Bهاي گروه ویتامین

هاي سیستم ایمنی وسیعی بر روي متابولیسم بدن و پاسخ

ها به که متابولیسم کربوهیدارتبا توجه به این. داشته باشند

هاي عصبی و سیستم ایمنی عنوان منبع اولیه انرژي براي سلول

هاي عصبی ها غالباً تنوعی از بیمارود این ویتامینکمب. باشدمی

دانه غالت و کنجاله سویا که عموماً در . شودرا باعث می

شوند، غنی از تیامین دارند و نیازي هاي طیور استفاده میجیره

به افزودن آن در دوره پایانی وجود ندارد و عالئم کمبودي نیز 

رسد به دلیل به نظر می همچنین ).15(شود مشاهده نمی

ها در سنین باالتر نسبت به سنین کاهش نیاز ویتامینی پرنده

هاي موجود در اقالم اولیه و دوره رشد، مقدار ویتامین

خوراکی جیره براي عملکرد و سیستم ایمنی کافی باشد و 

استفاده از مکمل ویتامینی در دوره پایانی جهت افزایش 

  . )3 (اشد نبضروريعملکرد و بهبود سیستم ایمنی 
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دست آمده از این پژوهش به نظر ه با توجه به نتایج ب

رسد احتمال و امکان حذف و یا کاهش سطوح مکمل می

 و کتابچه NRCویتامینی نسبت به مقادیر پیشنهاد شده در 

دست ه  زیرا با توجه به نتایج ب،راهنماي پرورش وجود دارد

 ملکردامینی عآمده از این آزمایش، وجود یا فقدان مکمل ویت

  .ثیر قرار نداده استأسیستم ایمنی را تحت تو  تولیدي
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Abstract

This experiment was conducted to evaluate the effects of reduction or removal of dietary 

vitamin premix during finisher period (29-42 days of ages) on performance and immunocompetence

of broiler chicks fed wheat and barley based diet. A total of 288 male broiler chicks (Ross 308) 

were allocated to four treatment groups, with four replicates per treatment group and 18 birds per 

replicate pen at 29 day of age. The dietary treatments were: T1) the basal diet with no vitamin 

premix, T2) the basal diet 33.33 percent vitamin premix, T3) the basal diet 66.66 percent vitamin 

premix and T4) the basal diet 100 percent vitamin premix. Feed intake and weight gain were 

measured at 35 and 42 days of ages and feed conversion ratio was calculated. At 35 and 42 days of 

age, after slaughtered and determine carcass weight and the organs bursa of fabricius and spleen 

weights and immunocompetence was evaluated at 42 day of age, based on SRBC, IgG and IgM

titers. Results showed that different levels of vitamin premix did not impair performance and 

immunocompetence response during the final period of broilers (29-42d). In conclusion, it is 

possible to remove vitamin premix from finisher diets. 
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