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چکیده
اين آزمايش به منظور بررسي اثر سطوح مختلف مکمل ويتاميني بر عملکرد و خصوصيات الشه جوجههاي گوشتي نر
تغذيه شده با جيره بر پايه گندم و جو ،از سن  92تا  29روزگي در سيستم پرورش بستر صورت گرفت .تعداد  402قطعه
جوجه نر سويه راس  803در سن  92روزگي در قالب طرح کامالً تصادفي به  93گروه  83قطعهاي با  7تيمار و  2تکرار
تقسيم شدند .جيرههاي غذايي شامل  2تيمار حاوي سطوح صفر 66/66 ،88/88 ،و  800درصد مکمل ويتاميني بود که از
 92تا  29روزگي مورد استفاده قرار گرفت ،همچنين  8تيمار حاوي سطوح  66/66 ،88/88و  800درصد مکمل ويتاميني
که فقط از  92تا  84روزگي استفاده شدند و در ادامه از سن  84تا  29روزگي ،اين ميزان مکمل ويتاميني در اين جيرهها
حذف شد .در سنين  84و  29روزگي ،وزن زنده و مصرف خوراک هر يک از تکرارها اندازهگيري و ميانگين مصرف
خوراک روزانه ،افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي محاسبه گرديد .همچنين در دو مقطع زماني  84و  29روزگي
پس از کشتار بازده الشه ،درصد ران ،سينه ،چربي محوطه شکمي ،کبد و قلب نسبت به الشه ،اندازه گيري شد .نتايج
نشان داد که پرندههاي تغذيه شده با جيرههاي حاوي سطوح مختلف ويتاميني طي دوره پاياني تفاوت معنيداري از نظر
عملکرد توليدي و خصوصيات الشه نداشتند ( ،)P>0/04لذا به نظر ميرسد امکان حذف مکمل ويتاميني طي دوره پاياني
پرورش جوجههاي گوشتي وجود داشته باشد.
واژههاي کلیدي :جوجههاي گوشتي ،خصوصيات الشه ،عملکرد ،گندم و جو ،مکمل ويتاميني
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Abstract
In this experiment, the effect of different dietary vitamin premix levels was evaluated between 29
and 42 day of age on broiler chicken performance, and carcass characteristics in floor system. A
total of 504 day-old male broiler chicks (Ross 308) were allocated to 7 treatment groups, with 4
replicates per treatment group and 18 birds per replicate pen. This experiment was a completely
randomized design and the dietary treatments were: T1) the basal diet with no vitamin premix
during at 29-42 days; T2) the basal diet 33.33% vitamin premix during 29-42 days; T4) the basal
diet 66.66% vitamin premix during at 29-42 days and T6) 100% vitamin premix during at 29-42
days and treatments 3, 5 and 7 to 35 days, respectively, similar treatments 2, 4 and 6 and at age 36
days after treatment as a dietary were not vitamin premix. Feed intake and weight gain were
measured at 35 and 42 days of ages and feed conversion ratio was calculated. Also, at 35 and 42
days of age, after slaughtered and measured carcass weight and percentage of thigh, breast,
abdominal fat liver and heart. Results showed that different levels of vitamin premix did not impair
performance and carcass characteristics during the final period of broilers (P>0.05). In conclusion,
it is possible to withdraw vitamin premix from finisher diets.
Key words: Carcass Characteristics, Broiler, Performance, Vitamin Premix, Wheat and Barley

مقدمه
 در حال.8 :مقدار مکمل ويتاميني بيش از حد نياز باشد

در واحدهاي پرورش طيور تقريباً هفتاد درصد هزينهها

،حاضر مکملهاي ويتاميني توليدي جوجههاي گوشتي

 در اين بين مکمل.مربوط به هزينههاي خوراک است

چندين برابر حداقل نياز آنها فرموله ميشود (مک داول

هاي ويتاميني يکي از اقالم خوراکي پر هزينه را به خود

) و با توجه به اينکه ويتامينهاي محلول در چربي9000

 اين گروه از اقالم خوراکي به مقدار.اختصاص دادهاند

توانايي ذخيره در کبد را داشته و همچنين ويتامينهاي

بسيار ناچيز در جيره مورد استفاده قرار ميگيرند و از

محلول در آب نيز با توجه به تأمين چندين برابر حداقل

آنجا که کليه ويتامينهاي خالص جهت تهيه مکمل

-نياز به مقدار کمتري در دوره پاياني مورد نياز مي

 ساليانه،ويتاميني طيور از خارج کشور تهيه ميشود

 از سوي ديگر.9 .)9009 باشند (مايورکا و همکاران

 لذا،شاهد خروج مقادير زيادي ارز از کشور ميباشيم

مازاد اين ويتامينها از طريق فضوالت دفع ميگردد و

اهميت توجه به مقدار و چگونگي مصرف اين کاال در

8

پرنده از طريق مدفوع خواري ميتواند از آنها استفاده

 در حاليکه با.صنعت طيور بسيار حائز اهميت است

1

توجه به موارد ذيل به نظر ميرسد مصرف فعلي اين

Coprophagy
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کند .8 .شايان ذکر است که در حال حاضر مقادير

بر پايه گندم و جو طي دوره پاياني اجرا و نتايج آن

ويتامينهاي موجود در مواد خوراکي عليرغم مقادير کم

ارايه گردد.

آنها مورد محاسبه قرار نميگيرد که يکي ديگر از داليل
تأمين مازاد نياز پرنده ميباشد .2 .همچنين در سالهاي

مواد و روشها

اخير بدون هيچگونه دليل منطقي شاهد استفاده بي رويه

در اين آزمايش از تعداد  402قطعه جوجههاي نر

مرغداران از ويتامينهاي مختلف مازاد بر مکملهاي

گوشتي سويه راس  803استفاده شد .در هر يک از

ويتاميني از قبيل ويتامينهاي  K ،E ،D ،Aو برخي از

واحدهاي آزمايشي (ابعاد 9×8متر) از يک آبخوري

ويتامينهاي محلول در آب مانند ويتامين  Cميباشيم

معمولي و دانخوري سطلي و از تراشه چوب براي بستر

که فرضيه تأمين بيش از حد نياز ويتامينها را قوت
ميبخشد .در زمينه حذف مکمل ويتاميني بر عملکرد
جوجههاي گوشتي تحقيقات متعددي در جيرههاي بر

استفاده گرديد .در طول  8روز اول دماي سالن 82˚C
بود سپس به تدريج با افزايش سن کاهش يافت تا اينکه
در  98روزگي به  99˚Cرسيد .برنامه نوردهي در سه

پايه ذرت و کنجاله سويا صورت گرفته که نتايج

روز اول دائم و بعد از آن تا  98ساعت در شبانه روز

متفاوتي در برداشته است .برخي از اين تحقيقات نشان

تثبيت گرديد .رطوبت سالن بين  40تا  60متغير بود.

ميدهد ،عملکرد توليدي پرندگان در زمان حذف مکمل

جوجهها از يک روزگي تا  93روزگي جيره شروع کننده

ويتاميني طي دوره پاياني بطور معنيداري تحت تاثير

و رشد را طبق توصيه کتابچه راهنماي پرورش سويه

تيمار فاقد مکمل ويتاميني قرار ميگيرد (ديهيم و تيتر

راس دريافت نمودند (جدول .)8در مدت آزمايش آب و

 ،8228پتل و همکاران  8227و مايورکا و همکاران

غذا به صورت آزاد در اختيار جوجهها قرار گرفت .اين

 .)9009در مقابل نتايج برخي از اين پژوهشها نشان

آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفي و با  7تيمار در 2

ميدهد حذف مکمل ويتاميني طي دوره پاياني پرورش

تکرار و دو مقطع زماني  92-84و  86-29روزگي انجام

در جيرههاي بر پايه ذرت و کنجاله سويا تاثير معني-

گرفت .جوجهها به  93گروه به صورتي تقسيم شدند که

داري بر عملکرد توليدي جوجههاي گوشتي ندارد

در سن  92روزگي ،به هر تکرار تعداد  83قطعه جوجه

(اسکينر و همکاران  ،8229خواجعلي و همکاران  9006و

نر سويه راس  803با ميانگين وزني يکسان

باقريراد و همکاران  .)9080در سالهاي اخير نوسانات

( 8880±88/6گرم) تخصيص داده شد .جيرههاي غذايي

قيمت ذرت موجب شده که رغبت مرغداران براي

شامل :تيمار  8جيره فاقد مکمل ويتاميني ،تيمار  9جيره

جايگزيني گندم و جو به جاي ذرت افزايش يابد .از آنجا

حاوي  88/88درصد مکمل ويتاميني که از سن  92تا 29

که مقدار ويتامينهاي موجود در ذرت با گندم و جو

روزگي مورد استفاده قرار گرفت ،تيمار  8جيره حاوي

متفاوت است ،اين احتمال وجود دارد که ميزان در

 88/88درصد مکمل ويتاميني از سن  92تا  84روزگي

دسترس قرار گرفتن ويتامينهاي موجود در اينگونه

که از سن  86تا  29روزگي اين ميزان مکمل ويتاميني از

جيرهها توسط پرنده بوسيله پليساکاريدهاي غير

جيره حذف شد ،تيمار  2جيره حاوي  66/66درصد

نشاستهاي 8موجود در گندم و جو تحت تاثير قرار گيرد

مکمل ويتاميني از سن  92تا  29روزگي ،تيمار 4جيره

(مک داول  ،)9000لذا با توجه به موارد ذکر شده سعي

حاوي  66/66درصد مکمل ويتاميني از سن  92تا 84

گرديد طرحي به منظور مشخص شدن امکان کاهش و

روزگي که از سن  86تا  29روزگي اين ميزان مکمل

يا قطع مکمل ويتاميني در جيرههاي جوجههاي گوشتي

ويتاميني از جيره حذف شد ،تيمار  6جيره حاوي 800
درصد مکمل ويتاميني از سن  92تا  29روزگي (تيمار
شاهد حاوي  9/4کيلوگرم مکمل ويتاميني در 8000

Non Starch Polysaccharides

1

کيلوگرم جيره) ،تيمار  7جيره حاوي  800درصد مکمل
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ويتاميني از سن  92تا  84روزگي که از سن  86تا 29
روزگي مکمل ويتاميني از جيره حذف شد .در هفته دوم
آزمايش ( 86-29روزگي) جيرههاي که مکمل ويتاميني
آنها حذف شد ،کامالً مشابه جيره يا تيمار صفر درصد
مکمل ويتاميني (تيمار )8بودند .در تمام جيرهها سطوح
انرژي و پروتئين يکسان بود و فقط از نظر سطح مکمل
ويتاميني اختالف داشتند .کليه جيرهها برپايه گندم و جو
به همراه آنزيم (ميزان فعاليت آنزيم در هر کيلوگرم
جيره :اندو – (-8 ،8)2بتاگلوکاناز ( 800 AGL8واحد) و
اندو – -2 ،8بتا زايالناز ( 8800ويسکو 9واحد)) بودند.
نسبت انرژي به ساير مواد مغذي در هر سه دوره
پرورش ،مطابق کتابچه راهنماي پرورش سويه راس
بود .قبل از فرموله کردن جيره به منظور تخمين انرژي
قابل متابوليسم ظاهري ( ،)AMEnپروفيل اسيدهاي
آمينه (براساس فرمولهاي رگرسيوني  NRCسال
 )8222ميزان پروتئين خام ،فيبرخام ،چربي خام،
خاکستر ،رطوبت ،کلسيم ،فسفر و سديم ،عمده اقالم
خوراکي موجود در جيره (گندم ،جو و کنجاله سويا)
مطابق روشهاي  )9000( AOACآناليز شد .همچنين
ميزان مصرف آنزيم با استفاده از مقدار مصرف
پيشنهادي توسط شرکت سازنده در نظر گرفته شد.

Amylo-1, 6-glucosidase, 4-alpha-glucanotransferase
Visco unit

1
2
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جدول -1مشخصات جیرههاي پیش آزمایش در دورههاي آغازین و رشد
دوره

دوره آغازين

دوره رشد

جزاي جيره
گندم

82/00

84/82

جو

89/00

80/00

کنجاله سويا () 22

98/23

96/28

کنجاله گلوتن ذرت

4/69

9/48

روغن گياهي

8/08

8/73

سنگ آهک

8/80

8/92

دي کلسيم فسفات

8/04

8/04

0/93

0/93

نمک
مکمل ويتاميني

8

0/94

0/94

0/94

0/94

دي ال متيونين

0/06

0/98

ليزين کلرايد

0/88

0/96

آنزيم رووابيو

0/04

0/04

مکمل معدني

9

ترکيبات مواد مغذي محاسبه شده
انرژي متابوليسمي (کيلوکالري بر کيلوگرم)

9340

9360

پروتئين خام

90/3

90

کلسيم

0/22

0/38

فسفر قابل استفاده

0/27

0/28

سديم

0/84

0/84

متيونين

0/23

0/28

متيونين+سيستئين

8/00

0/36

ليزين

8/84

8/89

ترئونين

0/36

0/74

 8مقدار ويتامينها در هر کيلوگرم جيره( D3 ،IU 2000 A :کوله کلسيفرول) 80 B3 ،mg 6/6 B2 ،mg 8/3 B1 ،IU 83 E ،IU 9000
 84 B12 ،mg 8 B6 ،mgميکروگرم ،mg 0/8 H2 ،mg 80 B5 ،mg 8 B9 ،mg 9 K3 ،کولين کلرايد  ،mg 400آنتي اکسيدان .mg 8
 9مکمل معدني در هر کيلوگرم جيره :منگنز ،mg 900روي  ،mg 880آهن  ،mg 800مس  ،mg 80کبالت  ،mg 0/9سلنيوم ،mg0/2
يد .mg 9
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جدول -2مشخصات ترکیب جیرههاي آزمایشی دوره پایانی
تيمار

8

تيمار 8

تيمار  9و 8

تيمار  2و 4

تيمار  6و 7

اجزاي جيره
گندم

86/83

86/04

84/27

84/72

جو

80/00

80/00

80/00

80/00

کنجاله سويا ()٪22

97/28

93/02

93/02

93/02

روغن گياهي

9/72

9/30

9/36

9/20

سنگ آهک

8/92

8/94

8/92

8/92

دي کلسيم فسفات

0/32

0/20

0/20

0/20

0/93

0/93

0/93

0/93

نمک
9

صفر

0/03

0/86

0/94

مکمل ويتامين

0/94

0/94

0/94

0/94

دي ال متيونين

0/87

0/83

0/83

0/83

ليزين کلرايد

0/07

0/07

0/07

0/07

آنزيم رووابيو

0/04

0/04

0/04

0/04

مکمل معدني

8

ترکيبات مواد مغذي محاسبه شده
انرژي

قابل متابوليسم

(،)MEn

9200

9200

9200

9200

()Kcal/kg
پروتئين خام٪

90

90

90

90

کلسيم٪

0/76

0/76

0/76

0/76

فسفر قابل استفاده٪

0/87

0/87

0/87

0/87

سديم٪

0/86

0/86

0/86

0/86

متيونين٪

0/87

0/87

0/87

0/87

ميتونين+سيستئين٪

0/77

0/77

0/77

0/77

ليزين٪

0/27

0/27

0/27

0/27

ترئونين

0/67

0/67

0/67

0/67

8تيمار 8فاقد مکمل ويتاميني ،تيمار  9حاوي  88/88درصد سطح پيشنهادي مکمل ويتاميني ،تيمار  2حاوي  66/66درصد سطح
پيشنهادي مکمل ويتاميني ،تيمار  6حاوي  800درصد سطح پيشنهادي مکمل ويتاميني (تيمار شاهد) .تيمارهاي  4 ،8و  7تا 84
روزگي بترتيب مشابه تيمارهاي  2 ،9و  6بوده و در سن  86روزگي به بعد از جيره تيمار  8استفاده شد.
 9مقدار ويتامين ها در هر کيلوگرم جيره( D3 ،IU 2000 A :کوله کلسيفرول) 80 B3 ،mg 6/6 B2 ،mg 8/3 B1 ،IU 83 E ،IU 9000
 84 B12 ،mg 8 B6 ،mgميکروگرم ،mg 0/8 H2 ،mg 80 B5 ،mg 8 B9 ،mg 9 K3 ،کولين کلرايد  ،mg 400آنتي اکسيدان .mg 8
 8مکمل معدني در هر کيلوگرم جيره :منگنز ،mg 900روي  ،mg 880آهن  ،mg 800مس  ،mg 80کبالت  ،mg 0/9سلنيوم ،mg0/2
يد .mg 9

ترکيب جيره آزمايشي و مکمل ويتاميني استفاده شده

 0/8گرم محاسبه شد .در اين دو مقطع زماني از هر

در جدول  9نشان داده شده است .در سنين  84و 29

تکرار  9پرنده با وزن معادل ميانگين وزني هر تکرار

روزگي ،وزن گروهي و خوراک مصرفي پرندههاي هر

انتخاب ،کشتار و سپس بازده الشه ،وزن ران ،سينه،

يک از تکرارها با استفاده از ترازوي ديجيتال با دقت

تأثیر سطوح و دورههاي مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و خصوصیات الشه جوجههاي گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه

11

چربي محوطه شکمي ،کبد (بدون کسيه صفرا) و قلب،

مواد معدني به طور معنيداري باعث کاهش مقدار

اندازهگيري شد.

خوراک مصرفي شده است ،در صورتي که جيرههاي

ارقام به دست آمده از اين آزمايش با استفاده از رويه

اين محققين نيز بر پايه ذرت و کنجاله سويا بود .با

 GLM4از نرم افزار  )9009( SASدر قالب طرح آماري

توجه به اين که در اين آزمايش جيرههاي آزمايشي از

کامالً تصادفي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

لحاظ انرژي قابل متابوليسم يکسان بودند و با استناد

براي مقايسه ميانگين تيمارها از آزمون چند دامنهاي

به اين فرضيه که طيور به مقداري خوراک ميخورند که

دانکن 6استفاده شد و معنيداري در سطح  4درصد

انرژي مورد نياز خود را تامين نمايند و عوامل ديگري

بررسي شد.

نظير حجم جيره و درجه حرارت محيط که بر مصرف
خوراک تاثير دارند نيز مشابه بود ،لذا نتيجهاي که از

نتایج و بحث

عدم تاثير سطوح مختلف ويتامينها بر خوراک مصرفي

با توجه به عدم وجود تلفات در طول دوره پاياني

به دست آمده دور از انتظار نيست .هرچند که بيان شده

مقايسهاي در اين خصوص صورت نگرفت .تجزيه

است کمبود ويتامينهاي محلول در آب (تيامين ،نياسين

آماري و ميانگينهاي مربوط به خوراک مصرفي

و  )...بر خوراک مصرفي (اشتها) تاثير ميگذارد (مک

روزانه ،افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي در

داول  .)9000نتايج حاصل از مقايسه ميانگين ضريب

سنين  84و  29روزگي در جدول  8ارائه شده است.

تبديل غذايي با نتايج بدست آمده از تحقيقات باقريراد و

نتايج نشان داد جوجههاي تغذيه شده با سطوح مختلف

همکاران ( )9080مطابق است .در صورتي که با يافته-

مکمل ويتاميني در دو هفته دوره پاياني از لحاظ خوراک

هاي حاصل از تحقيقات مايورکا و همکاران (،)9009

مصرفي ،افزايش وزن روزانه ،ضريب تبديل غذايي و

مغايرت دارد .طبق نتايج اعالم شده توسط اين محققين

وزن بدن در سن  29روزگي تفاوت معنيداري نداشته-

حذف مکمل ويتاميني به طور معنيداري در ضريب

اند ( ،)P> 0/04همچنين نتايج نشان داد که ميانگينهاي

تبديل غذايي در جيرههاي بر پايه ذرت و کنجاله سويا

مربوط به خوراک مصرفي ،افزايش وزن روزانه و

اثر بخش بوده است ( .)P <0/04مايورکا و همکاران

ضريب تبديل غذايي جوجههاي تغذيه شده با تيمار فاقد

( )9009اظهار داشت که کمبود يا حذف مکمل ويتاميني

مکمل ويتاميني و تيمارهاي حاوي سطوح مختلف مکمل

هرچند باعث کاهش خوراک مصرفي و افزايش وزن

ويتاميني از ابتدا تا پايان دوره پاياني ( 92-29روزگي)

جوجه_هاي گوشتي طي دوره پاياني نميشود ،اما

اختالف معنيداري نداشتند ( .)P>0/04نتايج بدست

ضريب تبديل غذايي به طور معنيداري تحت تاثير تيمار

آمده از ميانگين خوراک مصرفي و افزايش وزن روزانه

فاقد مکمل ويتاميني قرار ميگيرد ،بطوري که

با نتايج اسکينر و همکاران ( ،)8229خواجعلي و

ضريب تبديل غذايي جوجههاي تغذيه شده با جيرههاي

همکاران ( )9006و باقريراد و همکاران ( )9080مطابق

حاوي مکمل ويتاميني ( )9/2بطور معنيداري کمتر از

بود با اين تفاوت که جيرههاي اين محققين بر پايه ذرت

جوجههاي تغذيه شده با جيرههاي بدون مکمل ويتاميني

و کنجاله سويا بود .اين محققين بيان نمودند که حذف

( ،)9/3بود .احتماالً دسترسي به مدفوع در پرندههاي

مکمل ويتاميني اثر معنيداري بر ميزان خوراک مصرفي

مورد آزمايش در اين تحقيق و تفاوت برخي از ويتامين-

و افزايش وزن روزانه ندارد .اين در حاليست که نتايج

هاي موجود در ذرت نسبت به گندم و جو موجب شده

حاصله با نتايج تحقيقات ديهيم و تيتر ( )8228و پتل و

است که قطع کامل ويتامينها موجب عدم بروز کمبود و

همکاران ( )8227مغاير بود ،که حذف مکمل ويتاميني و

افت عملکرد در پرندههاي تغذيه شده با تيمارهاي فاقد

General liner model
Duncan’s multiple range test

5
6

مکمل ويتاميني شود و حذف کامل مکمل ويتاميني هيچ
گونه تاثيري بر روي صفات عملکردي نداشته باشد .از
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سوي ديگر برخي محققين نيز بيان نمودند ،سطوح

غلظت تيامين و ريبوفالوين را در گوشت سينه بطور

نياسين ،7کولين ،3تيامين ،2پنتوتنيک اسيد B6 ،80و

معنيداري کاهش ميدهد .نتايج حاصله از ميانگين

موجود در جيره اثر ناچيزي در عملکرد

درصد چربي محوطه بطني در اين آزمايش با نتايج

جوجه هاي گوشتي طي دوران رشد و پاياني بر عملکرد

حاصل از پژوهش خواجعلي و همکاران ( )9006عليرغم

جوجه هاي گوشتي دارد (اسکات و همکاران  ،8239آنگ

استفاده

و همکاران  8232و هارمز و نلسون .)8229

از جيرههاي بر پايه ذرت و سويا مطابقت دارد ،به نظر

تجزيه آماري و ميانگينهاي مربوط به خصوصيات

ميرسد درصد چربي محوطه بطني بيشتر تحت تاثير

الشه در سنين  92-84و  86-29روزگي در جداول 2و

انرژي جيره و نسبت انرژي به پروتئين باشد و کمتر

 4ارائه شده است.

تحت تاثير ويتامينهاي جيره واقع گردد ( جکسون و

نتايج اين آزمايش نشان داد که در هر دو مقطع زماني

همکاران  8239و لينسترا .)8232

ريبوفالوين

88

بين جوجههاي تغذيه شده با سطوح مختلف مکمل
ويتاميني تفاوت معنيداري از لحاظ ميانگين بازده الشه،
درصد ران ،سينه ،درصد چربي محوطه بطني ،کبد و
قلب نسبت به الشه ،وجود نداشته است ( .)P>0/04نتايج
بدست آمده از بازده الشه ،درصد ران و سينه نسبت به
الشه در اين آزمايش با نتايج بدست آمده از پژوهش
مايورکا و همکاران ( )9009مطابقت دارد ،هرچند که
جيرههاي آزمايشي اين محققين نيز بر پايه ذرت و
کنجاله سويا بوده است .اين محققين بيان نمودند که
حذف مکمل ويتاميني هرچند باعث افزايش معنيداري
در ضريب تبديل غذايي جوجههاي گوشتي ميشود ،اما
وزن الشه ،ران و سينه تحت تاثير تيمار فاقد مکمل
ويتاميني قرار نميگيرد .به نظر ميرسد بدليل انتخاب
تصادفي پرندگان و عدم توجه به ميانگين داخل گروهي
هر تکرار ،اين نتايج در آزمايش اين محققين بدست آمده
است .اما نتايج بدست آمده از بازده الشه ،درصد ران و
سينه در اين آزمايش با يافتههاي حاصل از پژوهش
ديهيم و تيتر ( )8228متفاوت است .با اين تفاوت که اين
محققين آزمايش خود را در شرايط دمايي متغير اجرا
نمودند و جيره آزمايشي اين محققين بر پايه ذرت و
کنجاله سويا بوده است .ديهيم و همکاران ( )8226نشان
دادند ،که حذف ويتامينها از سن  93تا  22روزگي،
7

Niacin
Choline
9
Thiamine
10
Pantothenic acid
11
Riboflavin
8

11

تأثیر سطوح و دورههاي مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و خصوصیات الشه جوجههاي گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه
جدول -3تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد جوجههاي گوشتی طی دوره پایانی
 92-84روزگي

**

 92-29روزگي

 86-29روزگي

خوراک مصرفي

افزايش وزن

ضريب تبديل

خوراک مصرفي

افزايش وزن

ضريب تبديل

خوراک مصرفي

افزايش وزن

ضريب تبديل

وزن زنده در 29

روزانه (گرم)

روزانه (گرم)

غذايي (گرم/گرم)

روزانه (گرم)

روزانه (گرم)

غذايي (گرم/گرم)

روزانه (گرم)

روزانه (گرم)

غذايي (گرم/گرم)

روزگي (گرم)

تيمار8

824/86

34/88

8/78

879/02

28/28

8/33

843/78

33/97

8/30

9864/60

تيمار9

828/99

39/37

8/78

862/07

33/66

8/28

846/86

34/37

8/39

9868/94

تيمار8

822/68

36/37

8/66

863/76

36/27

8/24

846/62

36/67

8/38

9820/80

تيمار2

824/42

34/39

8/70

862/20

26/02

8/30

847/27

20/28

8/78

9822/60

تيمار4

826/46

36/02

8/70

862/04

28/42

8/38

847/38

32/32

8/76

9828/94

تيمار6

824/82

37/80

8/66

878/32

28/48

8/32

843/49

20/29

8/74

9824/84

تيمار7

824/36

36/28

8/63

878/93

29/62

8/34

843/47

32/38

8/77

9828/84

SEM

8/83

87/49

0/04

2/06

4/06

0/07

9/46

8/09

0/02

94/86

تيمار

*

* تيمار 8فاقد مکمل ويتاميني ،تيمار  9حاوي  88/88درصد سطح پيشنهادي مکمل ويتاميني ،تيمار  2حاوي  66/66درصد سطح پيشنهادي مکمل ويتاميني ،تيمار  6حاوي  800درصد
سطح پيشنهادي مکمل ويتاميني (تيمار شاهد).تيمارهاي  4 ،8و  7تا  84روزگي بترتيب مشابه تيمار هاي  2 ،9و  6بوده و در سن  86روزگي به بعد از جيره تيمار  8استفاده شد.
** a-cعدم وجود حروف در اعداد هر ستون نمايانگر عدم وجود اختالف معنيدار( )P>0/04است.
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اله یاري شهراسب ،مروج

جدول -4تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر فراسنجههاي مرتبط با خصوصیات الشه در سن  33روزگی
تيمار8

تيمار9

تيمار8

تيمار2

تيمار4

تيمار6

تيمار7

SEM

63/92

63/20

63/22

67/98

67/24

63/92

63/29

8/68

9

98/84

99/63

99/48

99/88

99/02

98/79

98/23

8/87

سينه٪

98/39

94/78

96/98

92/22

94/88

92/28

92/82

8/94

چربي محوطه بطني٪

8/97

8/07

8/82

8/83

8/80

8/82

8/07

0/89

کبد٪

8/00

9/68

9/72

9/70

9/76

9/48

9/63

0/97

قلب٪

0/42

0/43

0/48

0/44

0/47

0/44

0/46

0/02

فراسنجهها
بازده الشه
ران٪

8

 8واحد بر حسب درصد.
 9درصد نسبت به الشه قابل طبخ.
جدول -4تاثير سطوح مختلف مکمل ويتاميني بر فراسنجههاي مرتبط با خصوصيات الشه در سن  29روزگي.
SEM

فراسنجه ها

تيمار8

تيمار9

تيمار8

تيمار2

تيمار4

تيمار6

تيمار7

8

70/00

62/22

70/08

70/99

62/28

70/86

62/37

8/89

9

98/83

98/07

98/04

99/24

98/78

98/88

98/94

0/79

سينه٪

93/94

96/39

93/04

97/87

93/07

97/76

93/46

0/28

چربي محوطه بطني٪

8/82

8/80

8/96

8/94

8/80

8/86

8/44

0/82

کبد٪

9/40

9/22

9/60

9/82

9/49

9/24

9/42

0/89

قلب٪

0/69

0/47

0/43

0/46

0/62

0/43

0/60

0/06

بازده الشه
ران٪

 8واحد بر حسب درصد.
 9درصد نسبت به الشه قابل طبخ.

نتايج بدست آمده از درصد کبد نسبت به الشه ،و

بين تيمارها وجود ندارد ،با توجه به اينکه در صورت

ارتباط برخي آنزيمهاي کبدي با اين گروه از ويتامينها

کمبود بعضي ويتامينها مخصوصاً تيامين ( )B1احتمال

در اين آزمايش با نتايج خواجعلي و همکاران ( )9006و

افزايش وزن قلب وجود دارد (مک داول  .)9000به نظر

باقريراد و همکاران ( )9080مطابقت دارد ،با اين تفاوت

ميرسد بتوان از دادههاي مربوط به اين فراسنجه در

که جيرههاي آزمايشي اين محققان بر پايه ذرت و

خصوص تأمين کافي يا عدم کفايت ويتامينهاي مورد

کنجاله سويا بوده است ،اما با نتايج بدست آماده از

نياز پرندهها در طول دوره پرورش قضاوت نمود.

تحقيقات مايورکا و همکاران ( )9009مغايرت دارد .اين

به نظر ميرسد داليل مختلفي در خصوص علت عدم

پژوهشگران بيان کردند وزن کبد در هنگام حذف مکمل

بروز تفاوت معنيدار در صفات مورد آزمايش بين

ويتاميني ،به طور معنيداري کاسته شده است .آنها بيان

سطوح مختلف مکمل ويتاميني (صفر 66/66 ،88/88 ،و

داشتند حذف مکمل ويتاميني ،موجب اختالل در

 800درصد مکمل ويتاميني) به شرح ذيل وجود داشته

متابوليسمهاي انجام شده در کبد ميشود و باعث

باشد )8 :طي مطالعات صورت گرفته احتمال تأمين

کاهش وزن آن ميگردد .با مقايسه نتايج فراسنجه

بخشي از نياز ويتاميني طيور از طريق مدفوع خواري

درصد وزن قلب نسبت به الشه در اين تحقيق بين

وجود دارد ،زيرا اکثر ويتامينها (ويتامين  Kو اکثر

پرندگان تغذيه شده با تيمارهاي مورد آزمايش ،مشاهده
ميشود که اختالف معنيداري از لحاظ اين فراسنجه

تأثیر سطوح و دورههاي مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و خصوصیات الشه جوجههاي گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه
ويتامينهاي محلول در آب) در روده بزرگ و کولون

89

مرغ سنتز ميشوند که يا در همين ناحيه مورد استفاده
قرار ميگيرد و يا از طريق مدفوع از بدن خارج ميگردد
و سپس از طريق مدفوع خواري دوباره مورد استفاده
قرار گيرند ،بطوري که در خصوص بعضي از ويتامين-
ها ميزان دفعي آنها از ميزان خورده شده ،در مدفوع
بيشتر است (مک داول  )9 .)9000احتمال تأمين
احتياجات ويتاميني از طريق اقالم خوراکي موجود در
جيره طي دوره پرورش ،که عموماً به هنگام جيره
نويسي مورد توجه قرار نميگيرد که ميتوان خاطر
نشان کرد اقالم خوراکي گندم و جو حاوي مقادير
متفاوتي از انواع ويتامينهاي محلول در چربي و آب
هستند ( )8 .)8222 NRCمقاديري از ويتامينهاي
محلول در چربي و بعضي از ويتامينهاي محلول در آب
درون بافتهاي بدن بخصوص کبد و بافت چربي طي
دوره پرورش ذخيره ميشود و احتمال قابليت فراخواني
اين ذخاير به منظور تأمين ويتامينهاي مورد نياز وجود
دارد .با توجه به اينکه در دوران آغازين و رشد ميزان
مورد استفاده از مکملهاي ويتاميني بيشتر از حداقل
نياز جوجه است ،بنابراين مازاد برخي از اين ويتامينها
در بدن ذخيره شده و در مواقع نياز ،مورد استفاده قرار
ميگيرند (خواجعلي و همکاران  )2 .)9006نياز ويتاميني
پرنده در سنين باالتر نسبت به سنين اوليه و دوره رشد
کمتر ميباشد (مايورکا و همکاران  )4 .)9009همچنين
طي مطالعات انجام شده در اين زمينه افزودن بسياري
ويتامينها در دوره پاياني اثر ناچيزي بر عملکرد
توليدي دارد (مک داول .)9000
نتیجهگیري کلی
با توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش در
خصوص عملکرد توليدي و خصوصيات الشه به نظر
ميرسد امکان حذف مکمل ويتاميني در جيره بر پايه
گندم و جو نسبت به مقادير پيشنهاد شده در NRC

Colon
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( )8222و کتابچه راهنماي پرورش سويه راس ميسر
باشد.
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