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 چكيده

هتای    منظور ت ککن اثر سطوح تفاو  وکموترش و اسکدهای آوی بر عمللرد، صفات الشه، مورضووتوژی رود ، ستطل ایمنتی، و ضراستنجه     به
، و 5/1بتا سته ستطل تفاوت  وکمتو )صتفر،        3×2در آزمایای ضاکتوری   ،308ت قط ه جوج  گوشتی سوی  راس 288بکوشکمکایی خون از 

قط ته   12درصد جکر ( در قاوب طرح کامالً تصتادضی شتش تکمتار، چهتار تلترار، و       1/0درصد جکر (، دو سطل گلوباسکد )صفر و  سه
ای آوتی مصترف ختوراک، مکتزان     های حاوی تفاو  وکموترش و ملمت  استکده   جوجه در هر تلرار استفاد  شدی تهذی  پرندگان با جکر 

هتا    تنهایی بر صفات الش  جوجه ی تهذی  پرندگان با تفاو  وکموترش و اسکدهای آوی به(P<05/0)اضزایش وزن و وزن زند  را اضزایش داد 
ترککتب  درصتد تفاوت  وکمتوترش و نکتز      ی استتفاد  از سته  (P<05/0)که در ترککب آنها درصد ران اضزایش یاضتع   تأثکر نداشع، در حاوی

های حاوی تفاو  وکمتوترش و   (ی تهذی  پرندگان با جکر P<05/0)وکموترش و ملم  اسکدهای آوی عمق کریپع را در ژژنوم اضزایش داد 
طور کلی، استفاد  از تفاو  وکموترش  های بکوشکمکایی خون نداشعی به داری بر سطل ایمنی و ضراسنجه  ملم  اسکدهای آوی تأثکرات م نی

هتای   درصد مخلون اسکدهای آوی موجب بهبود عمللرد، صتفات الشته و مورضووتوژی رودۀ جوجته     1/0همرا   در جکر  بهدرصد  تا سه
 شودی گوشتی می

 جوج  گوشتی، سطل ایمنی، ضای ات وکموترش، عمللرد، مورضوووژی رود ی ها: واژه كلید
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 مقدمه

از ایران با تووکد ساوکانه بکش از پتنج مکلکتون تتن مرکبتات،     

کاتتورهای عمتتدۀ تووکدکننتتدۀ ایتتن محصتتول در جهتتان   

ی وکمتوترش از مرکبتات تووکتدی در    [1]شتود    مح وب می

مکلکون  5/0کاور اسع که مکزان تووکد ساوکان  آن در حدود 

 ی [13]شود   تن برآورد می

وکموترش حاوی مقتادیر شتایان تتوجهی متواد م تدنی      

 C ،A ،Eای هت  چون پتاسک ، کل ک ، ض فر، منکزی ، ویتتامکن 

B2،  و B6اک تکدانی    عنتوان منتابع آنتتی    و نکز ضالونوئکدها به

محکطتی و نکتز    منظور کاهش مالالت زی تع  ی به[6]اسع 

املان استفاد  از تأثکرات مثبع تفاو  وکموترش بتر عمللترد   

های مت ددی صورت گرضته  های اخکر پژوهش طکور در سال

درصتد در   شاسعی استفاد  از تفاو  وکموترش تتا ستطل شت   

گتذار، بتدون اینلته     هتای تخت    های بر پای  گندم مرغ جکر 

هتای بکوشتکمکایی و ایمنتی     داری بر ضراستنجه   تأثکرات م نی

خون داشته باشد، موجب بهبود عمللترد و صتفات ککفتی    

های بر پایت  ذرت   ی در جکر [12و  11]مرغ شد  اسع  تخ 

او  وکموترش درصد تف گذار نکز استفاد  از چهار  های تخ  مرغ

مرغ شد و سطل   موجب بهبود عمللرد و صفات ککفی تخ 

داری   که تأثکرات م نتی  آوبومکن سرم را کاهش داد، در حاوی

هتای   ی در بوقلمتون [11]بر وض کع ایمنتی نداشتته استع    

درصد جکر   گوشتی استفاد  از تفاو  وکموترش تا سطل شش

ربتی  تأثکرات سویی بر عمللرد نداشته و موجب کتاهش چ 

ی استتفاد   [13]سرم خون نکز شد  اسع  LDLبطنی الشه و 

درصد جکر  در دورۀ آغازین 5/4از تفاو  وکموترش تا سطل 

هتا   های گوشتی تأثکرات منفتی بتر عمللترد جوجته     جوجه

که در دورۀ رشد، با اضزایش مقدار خوراک  نداشع، در حاوی

مصرضی، ضریب تبدی  خوراک باال رضع و چربی بطنی نکز 

ها نکز کاهش یاضتع   سرم خون جوجه LDLزایش داشع، اض

ی [24]تتأثکر قترار نهرضتع     هتای ایمنتی تحتع    وکلن ستلول 

های گوشتی وکپکتدهای   استفاد  از پودر وکمو در جکرۀ جوجه

ی همننکن استفاد  از اسان  وکمو [7]دهد   سرم را کاهش می

در مقای ه با پروبکوتکش موجب بهبود ضریب تبدی  غذایی 

 ی [10]شود  های گوشتی می هدر جوج

عنتوان اضزودنتی بته     ضایرها با اهداف متفاوتی بته   اسکدی

 pHشتوند کته کتاهش      های غذایی طکتور اضتزود  متی    جکر 

دنبتتال آن تهککتتر در جم کتتع  و بتته [15]دستتتها  گتتوارش 

  ،[24]مکلروبی در جهع اضزایش جم کع مکلروبتی مفکتد   

هات  و جتذب   های رود ، و اضزایش  تهککر در شل  سلول

ی استتفاد  از  [21]مواد مهذی از جمل  این اهتداف ه تتند   

داری بر مقدار خوراک مصترضی    اسکدهای آوی تأثکرات م نی

که استتفاد    ، در حاوی[20]های گوشتی نداشته اسع  جوجه

دوک  ایجتاد   های گوشتی به از اسکدهای آوی در جکرۀ جوجه

شتود   رایح  ناخوشایند موجب کاهش خوراک مصرضی متی 

های گوشتتی   ی استفاد  از اسکدهای آوی در جکرۀ جوجه[26]

موجب اضزایش وزن، بهبود ضریب تبدی  غتذایی، اضتزایش   

هتتای ویلتتی رود ، و نکتتز طتتول و وزن رودۀ  ارتفتتاع ستتلول

داری بر صفات الش    که تأثکرات م نی کوچش شد، در حاوی

درصتتد  5/0ی استتتفادۀ غتتذایی از [29]هتتا نداشتتع   جوجتته

بنزوئکش باع  کاهش مصرف خوراک و بهبود ضریب اسکد

تبدی  غذایی شد  اسع و ن تبع ران و ستکنه بته الشته را     

جتای   ی استفاد  از مخلون استکدهای آوتی بته   [2]کاهش داد 

داری   های گوشتی تأثکرات م نی بکوتکش در جکرۀ جوجه  آنتی

ها نداشع، وتکلن باعت  کتاهش چربتی       بر عمللرد جوجه

های کور و نکز  های جامی رود  ت داد سلولبطنی و اضزایش 

طول پرز و ن بع طتول پترز بته عمتق کریپتع در ناحکت        

ی استفاد  از استکدهای آوتی   [5]ها شد   دوازده  رودۀ جوجه

دستتها    pHهای گوشتتی موجتب کتاهش     در جکرۀ جوجه

ها نداشته  داری بر عمللرد جوجه  گوارش شد، ووی اثر م نی

آوتی موجتب اضتزایش طتول      ی مخلون استکدهای [8]اسع 

ی آزمایاتتی کتته  [19، و 16، 3]شتتود  پرزهتتای رود  متتی 

درخصوص مقای   تأثکرات پروبکوتکتش و استکدضرمکش بتر    
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های گوشتی صورت گرضع، ناتان داد   سک ت  ایمنی جوجه

شتود،   که اسکدضرمکش باع  بهبود سک ت  ایمنی سلووی متی 

کته مصترف همزمتان پروبکوتکتش و استکدضرمکش       در حاوی

 ی[9]ها نداشع  اضزایی بر سک ت  ایمنی جوجه  أثکرات ه ت

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثکر استتفاد  از تفاوت    

عنوان ملم   همرا  اضزودنی تجاری گلوباسکد به وکموترش به

اسکدهای آوی در جکر  بتر عمللترد، صتفات الشته، ستطل      

هتای بکوشتکمکایی، و    ایمنی و مورضووتوژی رود ، ضراستنجه  

 ها گوشتی اسعی  اک کدان سرم جوجه  تیسطل آن

 

 ها مواد و روش

، در آزمایاتی  308 ت قط ه جوجت  گوشتتی ستوی  راس    288

، و 5/1بتتا ستته ستتطل تفاوتت  وکمتتو )صتتفر،   3×2ضاکتوریتت  

درصدجکر (  1/0درصدجکر (، دو سطل گلوباسکد )صفر و  سه

 12در قاوب طرح کامالً تصادضی شش تکمار، چهار تلترار، و  

هتای غتذایی    جه در هر تلرار استتفاد  شتدی جکتر    قط ه جو

روزگی( با 25-42روزگی( و پایانی )11-24های رشد ) دور 

شد  در کاتاووگ سوی   توجه به احتکاجات مواد مهذی توصکه

تنظتتک  و  UFFDAنوی تتی   اضتتزار جکتتر   و بتتا نتترم 308 ت راس

 (ی2و  1های  ضرمووه شدند )جدول

آوری  ها جمع ری، از کارگا تفاو  وکموی تاز  ب د از آبهک

و در سایه خاش شد، سپ  نمونت  همهنتی از آن تهکته و    

گکتری شتد    های متداول انداز  ترککبات شکمکایی آن با روش

ی بتتر ایتتن استتاس، تفاوتت  خاتتش وکمتتوترش دارای    [17]

اوکتتاف ختتام،  درصتتد 30/28درصتتد پتتروتئکن ختتام،   23/8

ر انترژی  درصد ض فر بودی مقتدا  33/0درصد کل ک ، و  61/0

ککلوکتتاوری در  1500قابتت  متابووک تت  تفاوتت  وکمتتوترش   

ی ملمت  استکدهای آوتی بتا نتام تجتاری       [4]ککلوگرم اسع 

، ضران تته( حتتاوی  Nutri Conceptگلوباستتکد )شتترکع  

درصتتتد(، 5/8-5/12مخلتتتوطی از استتتکدهای استتتتکش ) 

درصتد(،  5/7-5/11درصد(، الکتکش )10-5/15پروبکونکش )

عنتوان اضزودنتی بته     ع که بته درصد( اس8-5/12و ضرمکش )

ها برح ب توصک  شترکع   جوجه   درصد به جکرۀ1/0مقدار 

سازند  اضاضه شتدی در طتول دورۀ اجترای آزمتایش همت       

هتتا آزادانتته بتته آب آشتتامکدنی و ختتوراک مصتترضی  جوجتته

ساعع روشنایی  24روشنایی شام    دسترسی داشتندی برنام 

عع ستتاعع روشتتنایی و یتتش ستتا  23در ستته روز اول و 

آزمایش بودی مصرف خوراک   روزهای دورۀ  تاریلی در بقک 

گکری شتد و بتا درنظرگترضتن     و اضزایش وزن هفتهی انداز 

تلفات و ت ککن روزمرغ، ضتریب تبتدی  ختوراک محاستبه     

ازای هتر ککلتوگرم اضتزایش وزن از     شدی هزین  ختوراک بته  

کردن قکمع یش ککلوگرم خوراک در ضریب تبتدی    ضرب

 ع آمدی دس غذایی به

دو  ،دورۀ آزمایای از هتر تلترار   35و  28در روزهای 

وکتتر محلتول     مکلتی  1/0قط ه پرنتد  انتختاب، و بته مکتزان     

 ،ی سپ [9]در عال  سکن  آنها تزریق شد  SRBCدرصد  25

و  35در روزهتای   SRBCبتادی علکته    برای ت ککن تکتر آنتی

( از SRBCروز پتت  از تزریتتق  14روزگتتی )هفتتع و 42

بترای جتداکردن سترم،    گکری شتدی   بال آنها خون سکاهرگ

مدت  به 3000کوژ با دور فهای خون در دستها  سانتری نمونه

  درج -20دقکقه سانتریفکوژ و سرم جداشد  در دمای  هفع

بترای   گراد تا مراح  ب دی آزمتایش نههتداری شتدی    سانتی

و  28بادی علکه نکوکاس  در روزهتای   گکری تکتر آنتی انداز 

روز پ  از تزریق واک ن نکوکاست (   28و  14) یروزگ42

گکتری از ستکاهرگ    پرند  انتخاب و خون چهاراز هر تلرار 

بتادی علکته    مکتزان تکتتر آنتتی   انجام شتدی  ها  زیر بال جوجه

گکتری    انتداز  ن روش ممان ع از هماگلوتکناسکوبا نکوکاس  

)روز  SRBC  روز ب د از تزریق ثانوی 14ی همننکن [9] شد

 IgG بررستی  برای تکمارپرند  از هر  چهار از ایش(،آزم 42

هتای ختون    ی نمونته عمت  آمتد  ه گکری بت  خونک    IgM و

مدت یش روز در شرای  آزمایاهاهی نههداری و سپ   به

شتدن   های سترم بترای خنثتی     سرم آنها جدا شدی ابتدا نمونه
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سک ت  کمپلمان و عدم تداخ  آن با پادتن ضدگلبول قرمتز  

گتراد    درج  سانتی 55دقکقه در دمای  30ت مد گوسفندی به

در گرمخانه نههداری شتدی بترای ت کتکن تکتتر پاستخ کت        

(IgG+IgM از روش هماگلوتکناسکون استفاد  شد )[22]ی 
 

 روزگی(11-24های گوشتی ) رشد جوجه ۀدر دور شده های آزمایشی استفاده . مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیره1جدول 

 درصد() خوراکی  ۀماد

 رشد

 روزگی(24-11)
 

 پایانی

 روزگی(42-25)

 شاهد
 تفاو  وکمو

 درصد(5/1)

 تفاو  وکمو

 درصد(3)
 شاهد 

 تفاو  وکمو

 درصد(5/1)

 تفاو  وکمو

 درصد(3)

 37/56 20/54 37/56  52/49 73/51 93/53 ذرت

 95/35 11/36 95/35  72/38 52/38 32/38 پروتئکن خام( درصد 42) سویا   کنجاو

 19/4 73/4 19/4  89/4 35/4 80/3 ن کلزاروغ

 0 5/1 0  3 5/1 0 تفاو  وکمو

 24/0 24/0 24/0  19/0 19/0 19/0 پوست  صدف

 14/2 11/2 14/2  30/2 32/2 35/2 پودر استخوان

 40/0 40/0 40/0  45/0 45/0 45/0 نمش ط ام

 25/0 25/0 25/0  25/0 25/0 25/0 1ویتامکنیملم  

 25/0 25/0 25/0  25/0 25/0 25/0 2م دنیملم  

 21/0 21/0 21/0  31/0 31/0 31/0 متکونکن ت ال دی

 0 0 0  12/0 13/0 15/0 وکزین هکدروکلراید ت ال

 1529 1513 1497  1551 1536 1521 قکمع هر ککلوگرم خوراک )تومان(

        شد  مواد مهذی تأمکن

 3150 3150 3150  3100 3100 3100 رم(کلوگک)ککلوکاوری بر ساز  و سوخعانرژی قاب  

 18/20 18/20 18/20  16/21 16/21 16/21 )درصد( پروتئکن خام

 84/0 84/0 84/0  89/0 89/0 89/0 )درصد( کل ک 

 41/0 41/0 41/0  44/0 44/0 44/0 )درصد(قاب  دسترس  ض فر

 18/0 18/0 18/0  20/0 20/0 20/0 )درصد( سدی 

 06/1 06/1 06/1  22/1 22/1 22/1 )درصد( وکزین

 82/0 82/0 82/0  94/0 94/0 94/0 )درصد( نکمتکونکن+سک ت

 25/0 25/0 25/0  26/0 26/0 26/0 )درصد( تریپتوضان

، ویتامکن مللیاو واحد بکن E  45، ویتامکن اومللی واحد بکن D3 5000:، ویتامکن اومللی واحد بکن A   22500  ویتامکنی هر ککلوگرم ملم  ویتامکنی حاوی1
K  5 ویتامکنگرم  مکلی ، B1  3/4 ویتامکن گرم  مکلی ،:B2 5/16 ویتامکن گرم  مکلی ،:B12 04/0 5/2  ، استکدضووکش گترم   مکلتی  5/24 :، اسکدپانتوتنکشگرم  مکلی 

 گرم اسعی   مکلی 04/0  بکوتکن گرم و  مکلی 3/7  ، پکریدوک کنگرم  مکلی 74  ، نکاسکنگرم  مکلی
 25  ، ستووفات مت   گرم  مکلی 211  ، اک کد رویگرم  مکلی 125  ، سووفات آهنگرم  مکلی 248   سووفات منهنزحاوی م دنی مواد ملم   ککلوگرمی هر 2

 گرم اسعی   مکلی 5/2  اک کدان آنتی گرم و  مکلی 625  ، کووکنگرم  مکلی 5/0  ، سلنکومگرم  مکلی 25  ، یدات کل ک گرم  مکلی
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 روزگی42تا  10های گوشتی در  لیموترش و گلوباسید بر عملکرد جوجه تفالۀ گوناگونسطوح  اتتأثیر. 2جدول 

 متهکر
 خوراک مصرضی

 )گرم/مرغ/روز(

 اضزایش وزن

 /مرغ/روز()گرم

 ضریب تبدی 

 خوراک

 هزین  خوراک

 )تومان(

 وزن نهایی

 )گرم(

      )درصد( ترشتفاو  وکمو

 b89/74 b09/41 82/1 52/2428 b57/1648 صفر

5/1 a80/89 a67/48 85/1 02/2611 a17/2080 

 a27/88 a83/49 77/1 32/2451 a83/1995 سه
P value 0004/0 0331/0 7782/0 6381/0 001/0 

SEM 34/63 10/146 10/0 23/2 04/2 ها( )خطای استاندارد مکانهکن 

      گلوباسکد )درصد(

0 b15/81 b33/43 87/1 22/2595 b78/1777 

1/0  a49/87 a73/49 76/1 00/2398 a67/2038 
P value 0195/0 0278/0 3388/0 2650/0 0039/0 

SEM 71/51 28/119 08/0 81/1 66/1 ها( )خطای استاندارد مکانهکن 

      گلوباسکد×تفاو  وکموترش

0×0  37/67 b31/35 91/1 67/2511 c67/1398 

0×1/0 41/82 ab86/46 76/1 34/2343 b67/1898 

5/1×0 35/89 ab93/45 95/1 00/2819 b34/1979 

 a42/51 76/1 00/2403 a300/2181 26/90 1/0 آوی×5/1

 a71/48 78/1 00/2455 b34/1955 75/86 0×سه

 a92/50 76/1 67/2447 a34/2036 81/89 1/0×سه
P value 0636/0 0315/0 7631/0 6207/0 0439/0 

SEM 57/89 60/206 14/0 14/3 88/2 ها( )خطای استاندارد مکانهکن 

a-c  اسع دار  اعداد دارای حروف متفاوت م نیتفاوت  ،در هر ستون(05/0>Pی) 

 

هتای ختونی     گکتری ضراستنجه    روزگی برای انداز 42در 

آودیکتد،    گلک رید، کل ترول، آوبومکن، متاوون دی   )شام  تری

(، از دو قط تته جوجتته )نتتر و LDL، و HDLاستتکداوریش، 

های متذکور بتا    گکری شدی ضراسنجه ر تلرار خونماد ( از ه

آزمتتون  هتتای تاخکصتتی شتترکع پتتارس استتتفاد  از ککتتع

گکری شتدندی بترای ت کتکن شتاخص پراک کداستکون        انداز 

دهنتتد  بتتا استتکدتکوباربکتوریش  ختتون، مکتتزان متتواد واکتتنش

گکری شدند که این آزمایش بر مکتزان جتذب نتوری      انداز 

واکتنش یتش موولتول    رنت  حاصت  از    کمپلل  صورتی

اسکد استتوار   آودئکد با دو موولول از تکوباربکتوریش  دی  ماوون

شتد  بکاتتر    رنت  جتذب   اسع و هرقدر مکزان نور صورتی

 12ی ب د از [30]باشد، حاکی از وقوع اک کداسکون باالسع 

هتای   منظور تاریل الشته، جوجته   دادن، به ساعع گرسنهی

ا درصد الشه باتوجه شد  کاتار شدند که در آنه گکری خون
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به وزن زند  و درصد رود ، چربی بطنی، سنهدان، کبد، سکنه، 

 هتای  انجتام آزمتایش   و ران به ن بع الشه محاسبه شدی برای

ژوژنوم  وسطی  متر از ق مع سانتی دوشناسی، در حدود  باضع

ستاعع   72متدت   درصد بته  10ضرماوکن باضر در محلول و جدا 

شناسی مخان ژژنوم رود   ریخعتثبکع شد و تا زمان بررسی 

 ی [18]در یخنال نههداری شد 

 (12/9)ن تخ     SASاضزار آماری  های حاص  با نرم داد 

تجزیتته و تحلکتت  آمتتاری و   1بتترای متتدل آمتتاری   [28]

 مقای ه شدندی  14کمش آزمون توکی  ها به مکانهکن

yijk = µ + Ai + Bj + (AB)ij + εijk (1  )                     

اُمکن سطل jاُمکن مااهد  مربون به yijk  ،kدر این رابطه 

اُمکن سطل عام  iاثر  A ،Aiاُمکن سطل ضاکتور iو  Bضاکتور 

A ،Bj  اثرj  اُمکن سطل عامB ،(AB)ij     اثر متقابت  عامتA 

 خطای آزمایای ه تندی εjjk، و  Bو

 

 نتایج و بحث

اگون تفاو  وکموترش و ملم  تأثکرات استفاد  از سطوح گون

 2های گوشتتی در جتدول    اسکدهای آوی بر عمللرد جوجه

هتتای حتتاوی تفاوتت   ارائتته شتتد  استتعی پرنتتدگان از جکتتر 

وکموترش و یتا گلوباستکد مقتدار بکاتتری مصترف کردنتد       

(05/0>Pی)   درصتد تفاوت    5/1پرندگانی که با جکرۀ حتاوی

زایش وزن را گلوباسکد تهذیه شدند، بکاترین اض 1/0وکمو و 

داشتند و از این نظر، با پرندگانی گه با جکرۀ ضاقتد ایتن دو   

ی وزن نهتایی  (P<05/0)ترککب تهذیه شدند، تفاوت داشتند 

های حاوی تفاو  وکمتوترش و   کنند  از جکر  پرندگان استفاد 

گلوباسکد بکاتتر از پرنتدگانی بتود کته از ایتن دو ترککتب       

 ی (P<05/0)استفاد  نلردند 

هتتای حتتاوی تفاوتت   در مقتتدار مصتترف جکتتر  اضتتزایش

ختوراکی، تهککتر    دوکت  اضتزایش ختوش    وکموترش احتماالً به

باضع و رایح  جکر ، و باالرضتن مقدار اوکاف خام آن استعی  

تهککرنکاضتن در ضریب تبدی  خوراک در مقای ته بتا جکترۀ    

بدون تفاوه احتماالً ناشی از تناسب اضتزایش وزن بتا مقتدار    

ود  اسعی به عبارت دیهتر، اضتزایش وزن   خوراک مصرضی ب

باال با مصرف خوراک زیاد حاص  شد  استعی اضتزایش در   

مقدار خوراک مصرضی با استفاد  از تفاو  وکموترش در جکرۀ 

کته   ختوانی دارد، در حتاوی   هت   [25]ها بتا گتزارش    جوجه

اضزایش وزن و ضریب تبدی  خوراک با نتایج ایاان کته در  

وکموترش موجب کاهش سرعع رشد و آن استفاد  از تفاو  

باالرضتن ضریب تبدی  خوراک شد  اسع، مطابقع نتداردی  

توانتد ناشتی از ستطل تفاوت  وکمتوترش        علع تفتاوت متی  

شد ، ترککب جکر ، و وض کع مدیریتی گلته باشتدی    استفاد 

درصتد جکتترۀ   استتفاد  از تفاوت  وکمتوترش تتتا ستطل شتش     

کتاهش هزینت    های تخمهذار باع  بهبتود عمللترد و    مرغ

خوراک به ن بع جکرۀ شتاهد شتد  استع کته تفتاوت در      

تواند به نوع طکور، ستایر ترککبتات جکتر ، و      مااهدات می

 ی [12و  11]مدیریع گله ارتبان داشته باشد 

های متفاوتی چون تهککر جم کتع   اسکدهای آوی با شکو 

، تهککر باضتع ستلووی رود ،   [19]مکلروبی دستها  گوارش 

، و درنتکجته اضتزایش هات  و جتذب     [8]د  رو pHکاهش 

ها مؤثر باشتندی   توانند بر عمللرد جوجه می [3]مواد مهذی 

اضتتزایش ختتوراک مصتترضی و درنتکجتته متوستت  رشتتد نکتتز 

دار نکتاضتن    تواند ناشی از عل  ذکرشد  باشدی تهککر م نی  می

در ضریب تبدی  خوراک احتماالً ناشی از اضزایش ختوراک  

اضزایش وزن بود  اسعی اضزایش خوراک مصرضی متناسب با 

هتای    شد  در این آزمایش با نتایج آزمتایش  مصرضی مااهد 

قبلی مطابقتع نتداردی استتفاد  از استکدهای آوتی در جکتر        

شتود و درنتکجته مقتدار     خوراکی متی  موجب کاهش خوش

ی [8]یابتد    و یا تهککر نمتی  [28و  2]خوراک مصرضی کاهش 

ر جکتر  موجتب اضتزایش وزن    استفاد  از استکدهای آوتی د  

ی [19و  16]بکاتر و بهبود ضریب تبدی  خوراک شد  اسع 

تواند مربون به ترککتب و یتا نتوع و      های موجود می تفاوت
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شد ، ترککب جکتر ، و متدیریع    سطل اسکدهای آوی استفاد 

تهذیه باشدی وزن نهتایی بکاتتر در استتفادۀ همزمتان تفاوت       

توانتد ناشتی از اثتر      وکموترش و ملم  استکدهای آوتی متی   

اضزایی این دو مادۀ آزمایای باشد کته ملمت  استکدهای      ه 

آوی بتا بهبتود وضت کع دستتها  گتوارش از نظتر ترککتب        

جم کع مکلروبی و تهککر باضع رود ، موجب اضزایش ها  

 و جذب شد  و درنتکجه کارایی اضزایش پکدا کرد  اسعی

وترش و تأثکرات استفاد  از سطوح گوناگون تفاوت  وکمت  

های گوشتی در  ملم  اسکدهای آوی بر صفات الش  جوجه

های حاوی  آورد  شد  اسعی پرندگانی که از جکر  3جدول 

تفاو  وکموترش و یا گلوباسکد استتفاد  کترد  بودنتد، دارای    

استفاد  از تفاو  وکمتو   (یP<05/0)درصد ران بکاتری بودند 

ی الشتت  داری بتتر ستتایر اجتتزا  و گلوباستتکد تتتأثکرات م نتتی

 ی(P <05/0)ها نداشع   جوجه

 
 های درونی )درصد(  لیموترش و گلوباسید بر بازده الشه و وزن نسبی اندام تفالۀ گوناگونسطوح  تأثیرات. 3جدول 

 روزگی42های گوشتی در  در جوجه

 ران سکنه کبد سنهدان چربی بطنی رود  بازد  الشه متهکر

        )درصد( ترشتفاو  وکمو

0 99/70 81/6 57/2 49/2 01/3 26/34 57/26 

5/1 99/71 48/7 41/2 44/2 81/2 18/34 72/26 

3 75/72 46/7 85/1 57/2 02/3 84/35 68/26 
P value 5825/0 7008/0 1330/0 8866/0 5555/0 1595/0 1754/0 

SEM 39/0 64/0 15/0 18/0 24/0 63/0 18/1 ها( )خطای استاندارد مکانهکن 

        صد(گلوباسکد )در

0 55/72 72/7 42/2 64/2 97/2 03/34 11/26 

1/0  28/71 79/6 14/2 36/2 92/2 48/35 54/26 
P value 3677/0 2251/0 3331/0 2115/0 7513/0 0734/0 3636/0 

SEM 33/0 52/0 12/0 15/0 20/0 51/0 96/0 ها( )خطای استاندارد مکانهکن 

        گلوباسکد×تفاو  وکموترش

0  ×0  21/73 63/7 72/2 54/2 20/3 04/34 b07/25 

0   ×1/0 78/68 00/6 41/2 45/2 81/2 48/34 a07/28 

5/1  ×0 79/71 27/8 19/2 48/2 78/2 04/34 a21/27 

 ab23/26 31/34 85/2 41/2 63/2 70/6 20/72 1/0 آوی×  5/1

3  ×0 65/72 25/7 34/2 90/2 94/2 01/34 ab05/26 

3  ×1/0 86/72 67/7 37/1 24/2 10/3 67/37 b31/25 
P value 2926/0 4446/0 1606/0 4440/0 3956/0 1519/0 0062/0 

SEM 56/0 91/0 21/0 25/0 34/0 89/0 66/1 ها( )خطای استاندارد مکانهکن 

a-bاسع دار  اعداد دارای حروف متفاوت م نیتفاوت  ،  در هر ستون(05/0>P ی) 
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کننتدۀ تفاوت     رنتدگان دریاضتع  اضزایش درصتد ران در پ 

تواند بتا ماهکتع استکدی ایتن دو      وکموترش و گلوباسکد می

ترککب ارتبان داشته باشتد کته احتمتاالً ناشتی از تتأثکرات      

مثبع ایتن دو متادۀ آزمایاتی در بهبتود وضت کع دستتها        

 pHگوارش ازنظر ترککب جم کع مکلروبی، باضع رود ، و 

و جتذب متواد مهتذی    آن، و مت اقباً بهبتود قابلکتع هات     

ازقبک  پروتئکن و اسکدهای آمکنه بتود  استعی ایتن عوامت      

موجب جذب بکاتر اسکدهای آمکنه به خون و تجمع بکاتر 

آنها در ران در قاوب پتروتئکن بتاضتی و اضتزایش درصتد آن     

ی تفاو  وکموترش و گلوباسکد اثتری بتر   [19و  8]شد  اسع 

داشتتند  هتای گوشتتی ن   های ایمنتی ختون جوجته    ضراسنجه

 (ی4)جدول 

 
 (log2) روزگی42های گوشتی در  بادی خون جوجه  لیموترش و گلوباسید بر تیتر آنتی تفالۀ گوناگونسطوح  تأثیرات. 4جدول 

 SBRC IgG IgM نکوکاس  متهکر

     )درصد( ترشتفاو  وکمو

0 83/4 09/1 17/0 50/0 

5/1 50/5 17/1 08/0 00/1 

3 92/4 84/0 08/0 67/0 

P value 8724/0 8070/0 7828/0 2841/0 

SEM 22/0 10/0 37/0 98/0 ها( )خطای استاندارد مکانهکن 

     گلوباسکد )درصد(

0 67/4 06/1 12/0 62/0 

1/0  50/5 00/1 12/0 84/0 

P value 4746/0 8899/0 00/1 3887/0 

SEM 18/0 08/0 31/0 80/0 ها( )خطای استاندارد مکانهکن 

     گلوباسکد×ترشتفاو  وکمو

0  ×0  50/3 85/1 17/0 84/0 

0  ×1/0 17/6 34/1 17/0 17/0 

5/1  ×0 00/5 84/0 09/0 67/0 

 34/0 17/0 50/1 00/6 1/0 آوی×  5/1

3  ×0 00/5 20/1 17/0 34/0 

3  ×1/0 34/4 17/1 11/0 00/1 

P value 4080/0 0980/0 4933/0 0769/0 

SEM 30/0 14/0 53/0 38/1 ها( هکن)خطای استاندارد مکان 
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هتای ایمنتی ختون     دار در ضراستنجه   نبود تفتاوت م نتی  

ها با استفاد  از تفاو  وکمتوترش و ملمت  استکدهای      جوجه

تواند ناشی از سطل استفاد  از تفاو  وکموترش و نکتز    آوی می

نوع اسکدهای آوی و سطل و ن بع آنها در ملم  اسکدهای 

ی در متورد اثتر تفاوت  وکمتوترش بتر      شتد  باشتد   آوی استفاد 

های قبلی نکز تأیکدکنندۀ یاضتت     وض کع ایمنی طکور گزارش

کتته در رابطتته بتتا  ، در حتتاوی[24، و 12، 11]حاضتتر استتع 

اسکدهای آوی نتایج حاکی اسع که استفاد  از اسکدهای آوی 

هتای گوشتتی    موجب بهبود سطل ایمنی سلووی در جوجته 

 ی [9]شود   می

فاد  از سطوح گوناگون تفاوت  وکمتوترش و   تأثکرات است

ملم  اسکدهای آوی بر صفات مورضوووژی رود  در جدول 

کننتد    آورد  شد  اسعی عمق کریپع در پرندگان استفاد  5

 (یP<05/0)از تفاو  وکموترش و گلوباستکد اضتزایش یاضتع    

شد  مربون بته مورضووتوژی    گکری  های انداز  سایر ضراسنجه

 دو ترککب تهککر نلردی رود  با مصرف این
 

 روزگی )میکرومتر(42های گوشتی در  لیموترش و گلوباسید بر مورفولوژی ژژنوم جوجه تفالۀ گوناگونسطوح  تأثیرات. 5جدول 

 عمق کریپت عرض قاعدۀ پرز عرض راس پرز طول پرز متغیر

     )درصد( ترشتفالۀ لیمو

0 11/1344 13/73 47/142 b35/231 

5/1 13/1364 10/72 79/131 b43/220 

3 82/1438 82/75 80/124 a67/322 
P value 9082/0 9406/0 5737/0 0047/0 

SEM 98/20 66/11 74/7 22/160 ها( )خطای استاندارد میانگین 

     گلوباسید )درصد(

0 71/1375 12/68 58/133 89/308 

1/0  92/1388 25/79 46/132 07/274 
P value 9442/0 2369/0 9348/0 1761/0 

SEM 13/17 52/9 32/6 82/130 ها( )خطای استاندارد میانگین 

     گلوباسید×تفالۀ لیموترش

0×0 97/1445 00/65 41/143 c02/205 

0×1/0 17/1242 28/81 53/141 a67/377 

5/1×0 69/1309 32/73 91/129 b03/231 

 bc85/209 70/191 88/70 52/1418 1/0 آلي×5/1

3×0 46/1371 05/66 43/127 a64/410 

3×1/0 08/1506 59/85 15/136 b71/234 
P value 7146/0 5713/0 8495/0 0025/0 

SEM 67/29 50/16 95/10 59/226 ها( )خطای استاندارد میانگین 

a-c  دار دارند آماری اختالف م نی نظراعداد دارای حروف متفاوت از  ،در هر ستون (05/0>Pی) 
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های رود  از عل  بهبتود   رضوووژی سلولتهککرات در مو

ی [3]تواند تلقی شود   ها  و جذب و درنهایع عمللرد می

این تهککرات به عل  متفاوتی ازقبک  ساختار ضکزیلتی متواد   

غذایی و ضرم ختوراک و ماهکتع شتکمکایی متواد آزمایاتی      

علع ماهکع ضکبری خود و  ی تفاو  وکمو به[25]تواند باشد   می

دوک  تأثکرات مثبتی که بر ترککتب جم کتع    هاسکدهای آوی ب

تواننتد    آن متی  pHمکلروبی دستها  گوارش و نکتز کتاهش   

 8]های رود  ه تند  داشته باشند، قادر به تهککر شل  سلول

هتای   های رودۀ جوجته  ی تهککراتی که در عمق کریپع[11و 

شد  صورت گرضته اسع، احتماالً مربون به همتکن   آزمایش

های حاوی تفاو  وکمتوترش    استفاد  از جکر عل  بود  اسعی 

هتای   هتای ختونی جوجته    و گلوباسکد تأثکری بر ضراستنجه 

  (ی 6)جدول گوشتی نداشع 

 
 روزگی42های گوشتی در  های خونی جوجه لیموترش و گلوباسید بر فراسنجه تفالۀ گوناگونسطوح  تأثیرات. 6جدول 

 متهکر

 گلک رید  تری

گرم در   )مکلی

 وکتر(  دسی

 کل ترول

گرم در   مکلی(

 وکتر( دسی

 آوبومکن

گرم در   )

 وکتر( دسی

 اسکداوریش

گرم در   )

 وکتر( دسی

HDL 
گرم در   )

 وکتر( دسی

LDL 
گرم در   )

 وکتر( دسی

MDA* 
گرم در   )

 وکتر( دسی

        )درصد( ترشتفاو  وکمو

0 78/59 17/107 97/1 06/3 61/58 63/36 10/3 

5/1 11/76 41/135 94/1 60/2 25/63 48/48 70/2 

3 07/61 64/105 85/1 60/2 17/55 58/39 63/2 

P value 4549/0 1704/0 6623/0 8335/0 2751/0 3778/0 4673/0 

SEM 28/0 00/6 38/3 60/0 09/0 66/7 90/9 ها( )خطای استاندارد مکانهکن 

        گلوباسکد )درصد(

0 47/70 02/112 98/1 15/3 72/58 89/38 89/2 

1/0  84/60 46/113 87/1 36/2 31/59 25/44 72/2 
P value 4156/0 8731/0 3342/0 2784/0 8830/0 4546/0 6074/0 

SEM 22/0 90/4 76/2 49/0 08/0 26/6 08/8 ها( )خطای استاندارد مکانهکن 

        گلوباسکد×تفاو  وکموترش

0×0  12/67 73/102 14/2 38/3 38/56 00/33 63/2 

0×1/0 44/52 62/111 80/1 75/2 86/60 27/40 56/2 

5/1×0 62/76 77/122 87/1 65/2 94/62 77/43 96/2 

 42/2 20/53 58/63 56/2 02/2 05/128 61/75 1/0 آوی×5/1

3×0 68/67 56/110 92/1 43/3 86/56 90/39 09/3 

3×1/0 47/54 72/100 78/1 78/2 50/53 27/39 17/2 

SEM 40/0 49/8 78/4 85/0 13/0 84/10 00/14 ها( د مکانهکن)خطای استاندار 

 :MDA آودیکد  ماوونک  دی 
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شد  در رابطته بتا اثتر تفاوت  وکمتوترش و       نتایج مااهد 

هتای   هتای ختونی جوجته    ملم  اسکدهای آوی بر ضراسنجه

هتای موجتود در ایتن رابطته       گوشتی با ت دادی از گتزارش 

ر مطابقتع نتداردی   که بتا ت تداد دیهت    مطابق اسع، در حاوی

ها، استفاد  از تفاو  وکموترش در جکترۀ   براساس این گزارش

تواند موجب کاهش ستطل آوبتومکن     های گوشتی می جوجه

خون   LDLها موجب کاهش سطل ، در بوقلمون[25]خون 

هتای   کته استتفاد  از آن در جکترۀ مترغ     ، در حاوی[13]شود 

هتا   خونی مرغ های داری بر ضراسنجه  گذار تأثکرات م نی تخ 

ی تهککرات موجود در این خصتوص  [12و  11]نداشته اسع 

شتد ، نتوع    تواند ناشی از سطل تفاو  وکمتوترش استتفاد     می

 طکور، و سایر اقالم غذایی موجود در جکر  باشدی

های گوشتتی استتفاد     باتوجه به نتایج تحقکق در جوجه

همتترا   درصتتد جکتتر  بتته از تفاوتت  وکمتتوترش تتتا ستتطل ستته

داری بتر    درصد گلوباسکد، بدون اینلته تتأثکرات م نتی    1/0

هتای ختونی    هزین  خوراک، سطل ایمنتی، و نکتز ضراستنجه   

توانتد موجتب اضتزایش ختوراک       متی   ها داشته باشد، جوجه

صتتفات الشتته، و نکتتز   مصتترضی، وزن روزانتته، وزن نهتتایی،

 مورضوووژی رود  شودی

 

 منابع

تووکتد و   ( آمار بترآورد 1390وزارت جهادکااورزی ) ی1

-89عمللرد محصوالت کااورزی در ستال زراعتی   

هتای انتاتارات وزارت جهتاد     به تفلکش استتان  1388

 ی7-8کااورزیی صصی 

پتور ا    ج فری صکادی آ، محک  ا، مکراعلمی ن و هادی ی2

( اثتترات ستتطوح مختلتتف استتکد بنزوئکتتش بتتر 1391)

هتای گوشتتیی    عمللرد و خصوصتکات الشته جوجته   

 ی45-51(  4)1ی تحقکقات تووکدات دامی

( 1390م ا و روزبهتان ی )   رضایی م، کریمی ترشکزی ی3

ت ککن اثرات ضکبر خوراکی بر عمللرد و مورضووتوژی رود   

 ی 52-60  90های گوشتیی علوم دامیی  باریش جوجه

( تهکه خوراک طکتور از  1384زاد    ) روغنی ا و م کنی ی4

 ی241ماند ی چاج اولی انتاارات آیکژی ص  پ 

( تتأثکر  1391ل ع ا، نجفی ر و نجفتی غ ر ) ش بانی ضت ی5

بکوتکش محرک رشد با استکدهای آوتی     جایهزینی آنتی

عمللتتترد و   بتتتر تهککتتترات بتتتاضتی رود  کوچتتتش، 

هتای   های گوشتتیی پتژوهش   خصوصکات الشه جوجه

 ی113-124(  1)22علوم دامیی 

گکاهان داروییی   ( گزید 1383صمصام شری ع س   ) ی6

 ی78-125انتاارات مانیی صصی 

( ارزیابی اثترات پتودر   1392قدرتی ا و ضرهومند ج ) ی7

بکوتکش آویالمای کن بتر    وکموترش و مقای   آن با آنتی

هتای   وکپدهای سرمی و چربی محوطته بطنتی جوجته   

 ی99-110  13گوشتیی دانش و پژوهش علوم دامیی 

ضرهومنتتتد ج، اقبتتتال ج و   قهتتتری ح، شتتتکوازاد م، ی8

فاد  از استکدهای  ( بررسی اثر استت 1386زاد  م ) نجف

های گوشتیی پتژوهش   آوی در جکر  بر عمللرد جوجه

 ی26-33  77و سازندگیی 

مهتر م    محمدی م و روستایی علی  مکربابایی ونهرودی ن، ی9

( تأثکر پروبکوتکش و اسکد ضرمکش بر سک ت  ایمنی 1391)

 ی   449-456(  4)43های گوشتیی علوم دامی ایرانی  جوجه

  و زارعتتی ا   اوهکتتان طتتفنظتتری م، ح تتکنی س ع، و ی10

( اثر اسان  وکمو و پروبکوتکش بتر عمللترد و   1392)

هتای گوشتتیی دانتش و پتژوهش      صفات الشه جوجه

 ی69-82  13علوم دامیی 

( اثرات استفاد  از ستطوح مختلتف   1392نوبخع ع ) ی11

هتای   های خونی مرغ تفاو  وکمو بر عمللرد و ضراسنجه
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های علوم  پژوهشهای بر پای  گندمی  گذار با جکر  تخ 

 ی15-26(  4)23دامیی 

( تأثکرات استفاد  از ستطوح گونتاگون   1392نوبخع ع ) ی12

های ختون   تفاو  وکموترش خاش بر عمللرد و متابووکع

های بر پای  ذرتی علوم  گذار م ن با جکر  های تخ  مرغ

 ی397-404(  4)44دامی ایرانی 

( اثرات مقادیر مختلتف  1393نوبخع ع و امکری ب ) ی13

  خاش وکموترش بتر عمللترد، صتفات الشته و     تفاو

های گوشتتیی تحقکقتات    های خونی بوقلمون ضراسنجه

 ی 9-17(  2)3تووکدات دامیی 
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