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دهیچک  

 نر يگوشت يهاجوجه بر عملکرد و خصوصيات الشه ينيتاميمکمل و اثر سطوح مختلف يش به منظور بررسين آزمايا
قطعه  402. تعداد در سيستم پرورش بستر صورت گرفت يروزگ 29تا  92، از سن ه گندم و جويره بر پايه شده با جيتغذ

تکرار  2مار و يت 7با  ياقطعه 83گروه  93به ح کامالً تصادفي در قالب طرروزگي  92در سن  803 ه راسيجوجه نر سو
درصد مکمل ويتاميني بود که از  800و  66/66، 88/88تيمار حاوي سطوح صفر،  2شامل  هاي غذاييجيرهم شدند. يتقس
يتاميني درصد مکمل و 800و  66/66، 88/88تيمار حاوي سطوح  8روزگي مورد استفاده قرار گرفت، همچنين  29تا  92

ها روزگي، اين ميزان مکمل ويتاميني در اين جيره 29تا  84روزگي استفاده شدند و در ادامه از سن  84تا  92که فقط از 
ن مصرف يانگيو م يريگک از تکرارها اندازهي، وزن زنده و مصرف خوراک هر يروزگ 29و  84ن يدر سنحذف شد. 

 يروزگ 29و  84 ين در دو مقطع زمانيد. همچنيمحاسبه گرد ييل غذايدب تبيش وزن روزانه و ضريخوراک روزانه، افزا
ج يشد. نتا يري، اندازه گنسبت به الشه ، کبد و قلبيمحوطه شکم ينه، چربي، درصد ران، سبازده الشهپس از کشتار 

از نظر  يداريعنتفاوت م يانيدوره پا يط ينيتاميسطوح مختلف و يحاو يهارهيه شده با جيتغذ يهانشان داد که پرنده
 يانيدوره پا يط ينيتاميرسد امکان حذف مکمل وي(، لذا به نظر م<04/0P) ات الشه نداشتنديو خصوص يديعملکرد تول

 وجود داشته باشد. يگوشت يهاپرورش جوجه
 

 ينيتاميمکمل وات الشه، عملکرد، گندم و جو، ي، خصوصيگوشت يهاجوجه :يدیکل يهاواژه
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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.  
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مقدمه
ها نهيهفتاد درصد هز باًيور تقريپرورش ط يدر واحدها

ن مکملين بيخوراک است. در ا يهانهيمربوط به هز
نه را به خود يزه پر ياز اقالم خوراک يکي ينيتاميو يها

به مقدار  يگروه از اقالم خوراک نيا .انداختصاص داده
 و ازرند يگيره مورد استفاده قرار ميز در جيچار نايبس

ه مکمل يخالص جهت ته يهانيتاميه ويآنجا که کل
انه يسال، شوديه ميور از خارج کشور تهيط ينيتاميو

م، لذا يباشيارز از کشور م يادير زيشاهد خروج مقاد
ن کاال در يمصرف ا يت توجه به مقدار و چگونگياهم

که با يت است. در حاليار حائز اهميور بسيصنعت ط
ن يا يرسد مصرف فعلير مل به نظيتوجه به موارد ذ

در حال . 8 :از باشديش از حد نيب ينيتاميمقدار مکمل و
، يگوشت هايجوجه يديتول ينيتاميو يهاحاضر مکمل

)مک داول  شودياز آنها فرموله مين برابر حداقل نيچند
 يمحلول در چرب يهانيتامينکه ويو با توجه به ا (9000
 يهانيتامين ويچنره در کبد را داشته و هميذخ ييتوانا

ن برابر حداقل ين چنديمأز با توجه به تيمحلول در آب ن
-ياز ميمورد ن يانيدر دوره پا ياز به مقدار کمترين

از سوي ديگر . 9(. 9009)مايورکا و همکاران  باشند
و  گردديدفع م فضوالتق يها از طرنيتامين ويمازاد ا

ا استفاده هتواند از آنيم 8يق مدفوع خواريپرنده از طر
                                                           
1
 Coprophagy 
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ر يحال حاضر مقاد ان ذکر است که دريشا. 8. کند
ر کم يرغم مقاديعل يموجود در مواد خوراک يهانيتاميو

ل يگر از داليد يکيکه  رديگيها مورد محاسبه قرار نمآن
 يهان در ساليهمچن. 2. باشدياز پرنده مين مازاد نيتأم
ه يور يشاهد استفاده ب يل منطقيچگونه دلير بدون هياخ

 يهامختلف مازاد بر مکمل يهانيتاميمرغداران از و
از  يو برخ A ،D ،E ،K يهانيتاميل وياز قب ينيتاميو
م يباشيم Cن يتاميمحلول در آب مانند و يهانيتاميو

ها را قوت نيتامياز ويش از حد نين بيمأه تيکه فرض
بر عملکرد  حذف مکمل ويتامينيدر زمينه  بخشد.يم

هاي بر شتي تحقيقات متعددي در جيرههاي گوجوجه
سويا صورت گرفته که نتايج کنجاله  پايه ذرت و

تحقيقات نشان از اين برخي متفاوتي در برداشته است. 
در زمان حذف مکمل  گانعملکرد توليدي پرند ،دهدمي

تحت تاثير  داريبطور معني ويتاميني طي دوره پاياني
 يرد )ديهيم و تيترگتيمار فاقد مکمل ويتاميني قرار مي

مايورکا و همکاران و  8227پتل و همکاران  ،8228
ها نشان برخي از اين پژوهشنتايج (. در مقابل 9009

دهد حذف مکمل ويتاميني طي دوره پاياني پرورش مي
-هاي بر پايه ذرت و کنجاله سويا تاثير معنيدر جيره

هاي گوشتي ندارد جوجهتوليدي داري بر عملکرد 
و  9006خواجعلي و همکاران  ،8229و همکاران  )اسکينر

هاي اخير نوسانات در سال(. 9080راد و همکاران باقري
قيمت ذرت موجب شده که رغبت مرغداران براي 
جايگزيني گندم و جو به جاي ذرت افزايش يابد. از آنجا 

هاي موجود در ذرت با گندم و جو که مقدار ويتامين
در  ود دارد که ميزان، اين احتمال وجمتفاوت است

اينگونه هاي موجود در دسترس قرار گرفتن ويتامين
ساکاريدهاي غير پلي ها توسط پرنده بوسيلهجيره

 تحت تاثير قرار گيردموجود در گندم و جو  8اينشاسته
با توجه به موارد ذکر شده سعي لذا  ،(9000)مک داول 

به منظور مشخص شدن امکان کاهش و  گرديد طرحي
هاي گوشتي هاي جوجهطع مکمل ويتاميني در جيرهيا ق

                                                           
1
 Non Starch Polysaccharides 

اجرا و نتايج آن بر پايه گندم و جو طي دوره پاياني 
 .ارايه گردد

 
 هامواد و روش

هاي نر قطعه جوجه 402در اين آزمايش از تعداد 
استفاده شد. در هر يک از  803گوشتي سويه راس 

متر( از يک آبخوري 9×8هاي آزمايشي )ابعاد واحد
لي و دانخوري سطلي و از تراشه چوب براي بستر معمو

 C82˚ روز اول دماي سالن 8استفاده گرديد. در طول 
بود سپس به تدريج با افزايش سن کاهش يافت تا اينکه 

رسيد. برنامه نوردهي در سه  C99˚روزگي به  98در 
ساعت در شبانه روز  98روز اول دائم و بعد از آن تا 

متغير بود.  60تا  40ن بين تثبيت گرديد. رطوبت سال
روزگي جيره شروع کننده  93ها از يک روزگي تا جوجه

و رشد را طبق توصيه کتابچه راهنماي پرورش سويه 
. در مدت آزمايش آب و (8)جدول دريافت نمودند راس

ها قرار گرفت. اين غذا به صورت آزاد در اختيار جوجه
 2يمار در ت 7آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفي و با 

روزگي انجام  86-29و  92-84تکرار و دو مقطع زماني 
گروه به صورتي تقسيم شدند که  93ها به گرفت. جوجه

قطعه جوجه  83روزگي، به هر تکرار تعداد  92در سن 
با ميانگين وزني يکسان  803نر سويه راس 

 هاي غذاييجيرهگرم( تخصيص داده شد.  6/88±8880)
جيره  9فاقد مکمل ويتاميني، تيمار جيره  8شامل: تيمار 

 29تا  92درصد مکمل ويتاميني که از سن  88/88حاوي 
حاوي جيره  8روزگي مورد استفاده قرار گرفت، تيمار 

روزگي  84تا  92درصد مکمل ويتاميني از سن  88/88
روزگي اين ميزان مکمل ويتاميني از  29تا  86که از سن 

درصد  66/66 حاويجيره  2جيره حذف شد، تيمار 
جيره  4روزگي، تيمار 29تا  92مکمل ويتاميني از سن 

 84تا  92درصد مکمل ويتاميني از سن  66/66حاوي 
روزگي اين ميزان مکمل  29تا  86روزگي که از سن 

 800حاوي جيره  6ويتاميني از جيره حذف شد، تيمار 
روزگي )تيمار  29تا  92درصد مکمل ويتاميني از سن 

 8000کيلوگرم مکمل ويتاميني در  4/9شاهد حاوي 
درصد مکمل  800حاوي جيره  7کيلوگرم جيره(، تيمار 
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 29تا  86روزگي که از سن  84تا  92ويتاميني از سن 
روزگي مکمل ويتاميني از جيره حذف شد. در هفته دوم 

هاي که مکمل ويتاميني روزگي( جيره 86-29آزمايش )
تيمار صفر درصد آنها حذف شد، کامالً مشابه جيره يا 

ها سطوح ( بودند. در تمام جيره8مکمل ويتاميني )تيمار
انرژي و پروتئين يکسان بود و فقط از نظر سطح مکمل 

جو ها برپايه گندم و ويتاميني اختالف داشتند. کليه جيره
به همراه آنزيم )ميزان فعاليت آنزيم در هر کيلوگرم 

8)بتاگلوکاناز -8، 8(2) –جيره: اندو 
AGL 800  واحد( و

واحد(( بودند.  9ويسکو 8800بتا زايالناز )-2، 8 –اندو 
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 

پروفيل اسيدهاي (، AMEnقابل متابوليسم ظاهري )
سال  NRCهاي رگرسيوني س فرمولبراساآمينه )

ميزان پروتئين خام، فيبرخام، چربي خام،  (8222
عمده اقالم  ،خاکستر، رطوبت، کلسيم، فسفر و سديم

)گندم، جو و کنجاله سويا( خوراکي موجود در جيره 
آناليز شد. همچنين AOAC (9000 )هاي مطابق روش

ميزان مصرف آنزيم با استفاده از مقدار مصرف 
 ادي توسط شرکت سازنده در نظر گرفته شد.پيشنه

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

2
 Visco unit 
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 هاي آغازین و رشدهاي پیش آزمایش در دورهمشخصات جیره -1جدول

 دوره                                     

 جزاي جيره

 دوره رشد دوره آغازين
 

 82/84 00/82 گندم

 00/80 00/89 جو

 28/96 23/98 (22کنجاله سويا )

 48/9 69/4 کنجاله گلوتن ذرت
 روغن گياهي

 سنگ آهک

08/8 73/8 

80/8 92/8 

 04/8 04/8 دي کلسيم فسفات

 93/0 93/0 نمک

 94/0 94/0 8مکمل ويتاميني

 94/0 94/0 9مکمل معدني

 98/0 06/0 ونيندي ال متي

 96/0 88/0 ليزين کلرايد

 04/0 04/0 آنزيم رووابيو

   مواد مغذي محاسبه شدهترکيبات 

 9360 9340 ابوليسمي )کيلوکالري بر کيلوگرم(انرژي مت

 90 3/90 پروتئين خام

 38/0 22/0 کلسيم

 28/0 27/0 فسفر قابل استفاده

 84/0 84/0 سديم

 28/0 23/0 متيونين

 36/0 00/8 ونين+سيستئينمتي

 89/8 84/8 ليزين

 74/0 36/0 ترئونين
 IU ،E 83 IU ،B1 3/8 mg ،B2 6/6 mg ،B3 80 9000 )کوله کلسيفرول( A 2000 IU ،D3 ها در هر کيلوگرم جيره:مقدار ويتامين 8

mg ،B6 8 mg ،B12 84  ،ميکروگرمK3 9 mg ،B9 8 mg ،B5 80 mg ،H2 8/0 mg 400، کولين کلرايد mg 8، آنتي اکسيدان mg . 
، 2/0mg، سلنيوم mg  9/0، کبالت mg 80 ، مسmg 800، آهن  880mg، روي  900mgمکمل معدني در هر کيلوگرم جيره: منگنز 9

 .mg 9يد 
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 یانیدوره پا یشیآزما يهارهیج بیترک مشخصات -2جدول

 8ماريت                         

 رهيج ياجزا    

 7و  6مار يت 4و  2مار يت 8و  9 ماريت 8مار يت

 72/84 27/84 04/86 83/86 گندم

 00/80 00/80 00/80 00/80 جو

 02/93 02/93 02/93 28/97 (٪22ا )يجاله سوکن

 گياهي روغن
 سنگ آهک

72/9 30/9 36/9 20/9 

92/8 94/8 92/8 92/8 

 20/0 20/0 20/0 32/0 م فسفاتيکلس يد

 93/0 93/0 93/0 93/0 نمک

 94/0 86/0 03/0 صفر 9نيتاميمکمل و

 94/0 94/0 94/0 94/0 8يمکمل معدن

 83/0 83/0 83/0 87/0 نيونتيال م يد

 07/0 07/0 07/0 07/0 دين کلرايزيل

 04/0 04/0 04/0 04/0 ويم رووابيآنز

     ترکيبات مواد مغذي محاسبه شده

، (MEnانرژي قابل متابوليسم )
(Kcal/kg) 

9200 9200 9200 9200 

 90 90 90 90 ٪ن خاميپروتئ

 76/0 76/0 76/0 76/0 ٪ميکلس

 87/0 87/0 87/0 87/0 ٪فسفر قابل استفاده

 86/0 86/0 86/0 86/0 ٪ميسد

 87/0 87/0 87/0 87/0 ٪نيونيمت

 77/0 77/0 77/0 77/0 ٪نيستئين+سيتونيم

 27/0 27/0 27/0 27/0 ٪نيزيل

 67/0 67/0 67/0 67/0 ترئونين
سطح  درصد 66/66 يحاو 2مار ي، تينيتاميمکمل و يشنهاديسطح پ درصد 88/88 يحاو 9مار ي، تينيتاميفاقد مکمل و 8ماريت8
 84تا  7و  4، 8 يمارهايت مار شاهد(.ي)ت ينيتاميمکمل و يشنهاديسطح پدرصد  800 يحاو 6مار ي، تينيتاميمکمل و يشنهاديپ

 استفاده شد. 8مار يت رهيج از به بعد يروزگ 86 سن بوده و در 6و  2، 9 يمارهايب مشابه تيبترت يروزگ
 IU ،E 83 IU ،B1 3/8 mg ،B2 6/6 mg ،B3 80 9000 فرول(ي)کوله کلس A 2000 IU ،D3 :رهيلوگرم جين ها در هر کيتاميمقدار و 9

mg ،B6 8 mg ،B12 84 کروگرم، يمK3 9 mg ،B9 8 mg ،B5 80 mg ،H2 8/0 mg400د ين کلراي، کول mg8دان ياکس ي، آنت mg . 
، 2/0mgوم ي، سلنmg  9/0، کبالت mg 80، مس mg 800، آهن  880mg ي، رو 900mgره: منگنزيلوگرم جيدر هر ک يمکمل معدن 8
 .mg 9د ي

 

ترکيب جيره آزمايشي و مکمل ويتاميني استفاده شده 
 29و  84در سنين  نشان داده شده است. 9در جدول 

هاي هر روزگي، وزن گروهي و خوراک مصرفي پرنده
ها با استفاده از ترازوي ديجيتال با دقت يک از تکرار

. در اين دو مقطع زماني از هر گرم محاسبه شد 8/0
 وزن معادل ميانگين وزني هر تکرارپرنده با  9تکرار 

ران، سينه، وزن ، بازده الشهانتخاب، کشتار و سپس 
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چربي محوطه شکمي، کبد )بدون کسيه صفرا( و قلب، 
 گيري شد.اندازه

رويه ارقام به دست آمده از اين آزمايش با استفاده از 
GLM

آماري در قالب طرح  SAS (9009)نرم افزار  از 4
 .کامالً تصادفي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

اي براي مقايسه ميانگين تيمارها از آزمون چند دامنه
درصد  4داري در سطح استفاده شد و معني 6دانکن

 بررسي شد. 
 

 ج و بحثینتا

 يانيپابا توجه به عدم وجود تلفات در طول دوره 
ه ين خصوص صورت نگرفت. تجزيدر ا ياسهيمقا

 يمربوط به خوراک مصرف يهانيانگيو م يآمار
در  ييل غذايب تبديو ضر روزانه ش وزني، افزاروزانه

ارائه شده است.  8در جدول  يروزگ 29و  84ن يسن
هاي تغذيه شده با سطوح مختلف نتايج نشان داد جوجه

 مکمل ويتاميني در دو هفته دوره پاياني از لحاظ خوراک
و ضريب تبديل غذايي  افزايش وزن روزانه،مصرفي، 

-داري نداشتهتفاوت معني روزگي 29وزن بدن در سن 

هاي (، همچنين نتايج نشان داد که ميانگين<P 04/0اند )
 افزايش وزن روزانه ومربوط به خوراک مصرفي، 

هاي تغذيه شده با تيمار فاقد جوجه ضريب تبديل غذايي
هاي حاوي سطوح مختلف مکمل رمکمل ويتاميني و تيما

روزگي(  92-29ويتاميني از ابتدا تا پايان دوره پاياني )
(. نتايج بدست <04/0Pداري نداشتند )اختالف معني

آمده از ميانگين خوراک مصرفي و افزايش وزن روزانه 
خواجعلي و (، 8229اسکينر و همکاران )با نتايج 
( مطابق 9080راد و همکاران )( و باقري9006همکاران )

هاي اين محققين بر پايه ذرت بود با اين تفاوت که جيره
سويا بود. اين محققين بيان نمودند که حذف  کنجاله و

ميزان خوراک مصرفي  داري برمکمل ويتاميني اثر معني
و افزايش وزن روزانه ندارد. اين در حاليست که نتايج 

پتل و  و (8228تحقيقات ديهيم و تيتر ) حاصله با نتايج
که حذف مکمل ويتاميني و  ،( مغاير بود8227همکاران )

                                                           
5
 General liner model 

6
 Duncan’s multiple range test 

داري باعث کاهش مقدار مواد معدني به طور معني
هاي خوراک مصرفي شده است، در صورتي که جيره

با اين محققين نيز بر پايه ذرت و کنجاله سويا بود. 
هاي آزمايشي از جيرهدر اين آزمايش توجه به اين که 

متابوليسم يکسان بودند و با استناد لحاظ انرژي قابل 
خورند که به اين فرضيه که طيور به مقداري خوراک مي

انرژي مورد نياز خود را تامين نمايند و عوامل ديگري 
نظير حجم جيره و درجه حرارت محيط که بر مصرف 

اي که از خوراک تاثير دارند نيز مشابه بود، لذا نتيجه
ها بر خوراک مصرفي عدم تاثير سطوح مختلف ويتامين

به دست آمده دور از انتظار نيست. هرچند که بيان شده 
هاي محلول در آب )تيامين، نياسين است کمبود ويتامين

گذارد )مک و ...( بر خوراک مصرفي )اشتها( تاثير مي
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين ضريب (. 9000داول 

راد و تبديل غذايي با نتايج بدست آمده از تحقيقات باقري
-( مطابق است. در صورتي که با يافته9080همکاران )

(، 9009هاي حاصل از تحقيقات مايورکا و همکاران )
مغايرت دارد. طبق نتايج اعالم شده توسط اين محققين 

داري در ضريب عنيحذف مکمل ويتاميني به طور م
سويا کنجاله هاي بر پايه ذرت و تبديل غذايي در جيره

(. مايورکا و همکاران > 04/0Pاثر بخش بوده است )
( اظهار داشت که کمبود يا حذف مکمل ويتاميني 9009)

هرچند باعث کاهش خوراک مصرفي و افزايش وزن 
شود، اما هاي گوشتي طي دوره پاياني نمي_جوجه

داري تحت تاثير تيمار غذايي به طور معنيضريب تبديل 
 گيرد، بطوري کهفاقد مکمل ويتاميني قرار مي

هاي هاي تغذيه شده با جيرهجوجهضريب تبديل غذايي 
داري کمتر از بطور معني (2/9) حاوي مکمل ويتاميني

هاي بدون مکمل ويتاميني جيره تغذيه شده باهاي جوجه
هاي ه مدفوع در پرندهاحتماالً دسترسي ببود.  (،3/9)

-مورد آزمايش در اين تحقيق و تفاوت برخي از ويتامين

هاي موجود در ذرت نسبت به گندم و جو موجب شده 
ها موجب عدم بروز کمبود و است که قطع کامل ويتامين

هاي فاقد هاي تغذيه شده با تيمارافت عملکرد در پرنده
ي هيچ مکمل ويتاميني شود و حذف کامل مکمل ويتامين

از  گونه تاثيري بر روي صفات عملکردي نداشته باشد.
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ان نمودند، سطوح يز بين نيمحقق سوي ديگر برخي
و  B6، 80ديک اسي، پنتوتن2نيامي، ت3ني، کول7نياسين
در عملکرد  يزيره اثر ناچيموجود در ج 88نيبوفالوير

بر عملکرد  يانيدوران رشد و پا يط يگوشت يجوجه ها
آنگ  ،8239)اسکات و همکاران  ددار يگوشت يجوجه ها

 (. 8229 نلسونهارمز و و  8232و همکاران 
ات يمربوط به خصوص يهانيانگيو م يه آماريتجز

و  2در جداول يروزگ 86-29و  92-84ن يالشه در سن
 ارائه شده است. 4

نتايج اين آزمايش نشان داد که در هر دو مقطع زماني 
 مکمل لفهاي تغذيه شده با سطوح مختبين جوجه

، بازده الشهميانگين  از لحاظداري ويتاميني تفاوت معني
ران، سينه، درصد چربي محوطه بطني، کبد و درصد 

(. نتايج <04/0Pنداشته است )وجود ، نسبت به الشه قلب
نسبت به  ران و سينهدرصد ، بازده الشهبدست آمده از 

با نتايج بدست آمده از پژوهش  در اين آزمايش الشه
هرچند که  ،( مطابقت دارد9009کا و همکاران )مايور
هاي آزمايشي اين محققين نيز بر پايه ذرت و جيره

سويا بوده است. اين محققين بيان نمودند که کنجاله 
داري حذف مکمل ويتاميني هرچند باعث افزايش معني

اما  ،شودهاي گوشتي ميهجوجدر ضريب تبديل غذايي 
ثير تيمار فاقد مکمل ، ران و سينه تحت تاالشه وزن

رسد بدليل انتخاب گيرد. به نظر ميويتاميني قرار نمي
تصادفي پرندگان و عدم توجه به ميانگين داخل گروهي 

اين نتايج در آزمايش اين محققين بدست آمده  ،هر تکرار
ران و درصد ، بازده الشه اما نتايج بدست آمده از است.
 ل از پژوهشهاي حاصبا يافته در اين آزمايش سينه

( متفاوت است. با اين تفاوت که اين 8228ديهيم و تيتر )
محققين آزمايش خود را در شرايط دمايي متغير اجرا 
نمودند و جيره آزمايشي اين محققين بر پايه ذرت و 

نشان ( 8226ديهيم و همکاران )سويا بوده است. کنجاله 
روزگي،  22تا  93ها از سن دادند، که حذف ويتامين

                                                           
7
Niacin  

8
Choline  

9
Thiamine 

10
Pantothenic acid  

11
Riboflavin 

ظت تيامين و ريبوفالوين را در گوشت سينه بطور غل
د. نتايج حاصله از ميانگين دهميداري کاهش معني

درصد چربي محوطه بطني در اين آزمايش با نتايج 
( عليرغم 9006حاصل از پژوهش خواجعلي و همکاران )

 استفاده 
هاي بر پايه ذرت و سويا مطابقت دارد، به نظر از جيره

محوطه بطني بيشتر تحت تاثير  رسد درصد چربيمي
انرژي جيره و نسبت انرژي به پروتئين باشد و کمتر 

هاي جيره واقع گردد ) جکسون و تحت تاثير ويتامين
 (.8232لينسترا و  8239همکاران 
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طی دوره پایانی هاي گوشتیتاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد جوجه -3جدول  

روزگي 29-92                       روزگي 29-86  **روزگي 84-92   
 

 29وزن زنده در 
(روزگي )گرم  

ضريب تبديل 
)گرم/گرم( غذايي  

افزايش وزن 
()گرمروزانه   

 خوراک مصرفي
()گرم روزانه  

ضريب تبديل 
)گرم/گرم( غذايي  

افزايش وزن 
()گرمروزانه   

 خوراک مصرفي
()گرم روزانه  

ضريب تبديل 
)گرم/گرم( غذايي  

 افزايش وزن
()گرمروزانه   

 خوراک مصرفي
()گرم روزانه *تيمار   

 8تيمار 86/824 88/34 78/8 02/879 28/28 33/8 78/843 97/33 30/8 60/9864

 9تيمار 99/828 37/39 78/8 07/862 66/33 28/8 86/846 37/34 39/8 94/9868

 8تيمار 68/822 37/36 66/8 76/863 27/36 24/8 62/846 67/36 38/8 80/9820
 2تيمار 42/824 39/34 70/8 20/862 02/26 30/8 27/847 28/20 78/8 60/9822

 4تيمار 46/826 02/36 70/8 04/862 42/28 38/8 38/847 32/32 76/8 94/9828

 6تيمار 82/824 80/37 66/8 32/878 48/28 32/8 49/843 29/20 74/8 84/9824

 7تيمار 36/824 28/36 63/8 93/878 62/29 34/8 47/843 38/32 77/8 84/9828
86/94 02/0 09/8 46/9 07/0 06/4 06/2 04/0 49/87 83/8 SEM 

درصد  800حاوي  6درصد سطح پيشنهادي مکمل ويتاميني، تيمار  66/66حاوي  2درصد سطح پيشنهادي مکمل ويتاميني، تيمار  88/88حاوي  9فاقد مکمل ويتاميني، تيمار  8تيمار *
 استفاده شد. 8روزگي به بعد از جيره تيمار  86بوده و در سن  6و  2، 9روزگي بترتيب مشابه تيمار هاي  84تا  7و  4، 8يتاميني )تيمار شاهد(.تيمارهاي سطح پيشنهادي مکمل و

** a-cعدم وجود حروف در اعداد هر ستون نمايانگر عدم وجود اختالف معني(04/0دارP>.است ) 
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 یروزگ 33 سن الشه در اتیخصوصمرتبط با  يهافراسنجهبر  ویتامینیتاثیر سطوح مختلف مکمل  -4جدول

SEM هافراسنجه 8ماريت 9ماريت 8ماريت 2ماريت 4ماريت 6ماريت 7ماريت 

68/8  29/63  92/63  24/67  98/67  22/63  20/63  92/63 8 بازده الشه 
 

87/8  23/98  79/98  02/99  88/99  48/99  63/99  84/98 ٪ران 
9  

94/8  82/92  28/92  88/94  22/92  98/96  78/94  39/98 ٪نهيس 
 

89/0  07/8  82/8  80/8  83/8  82/8  07/8  97/8 ٪يمحوطه بطن يچرب   

97/0  63/9  48/9  76/9  70/9  72/9  68/9  00/8 ٪کبد 
 

02/0  46/0  44/0  47/0  44/0  48/0  43/0  42/0 ٪قلب 
 

    .درصدواحد بر حسب  8

  قابل طبخ. درصد نسبت به الشه 9
 .روزگي 29 سن هاي مرتبط با خصوصيات الشه درفراسنجهبر  سطوح مختلف مکمل ويتامينيتاثير  -4جدول

SEM فراسنجه ها 8ماريت 9ماريت 8ماريت 2ماريت 4ماريت 6ماريت 7ماريت 

89/8  37/62  86/70  28/62  99/70  08/70  22/62  00/70 8الشهبازده  
 

79/0  94/98  88/98  78/98  24/99  04/98  07/98  83/98 ٪ران 
9  

28/0  46/93  76/97  07/93  87/97  04/93  39/96  94/93 نهيس ٪    

82/0  44/8  86/8  80/8  94/8  96/8  80/8  82/8 ٪يبطنطه محو يچرب   

89/0  42/9  24/9  49/9  82/9  60/9  22/9  40/9 ٪کبد   
06/0  60/0  43/0  62/0  46/0  43/0  47/0  69/0 ٪قلب   

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

نتايج بدست آمده از درصد کبد نسبت به الشه، و 
ها هاي کبدي با اين گروه از ويتامينارتباط برخي آنزيم

( و 9006در اين آزمايش با نتايج خواجعلي و همکاران )
( مطابقت دارد، با اين تفاوت 9080راد و همکاران )باقري

اين محققان بر پايه ذرت و هاي آزمايشي که جيره
سويا بوده است، اما با نتايج بدست آماده از کنجاله 

( مغايرت دارد. اين 9009تحقيقات مايورکا و همکاران )
پژوهشگران بيان کردند وزن کبد در هنگام حذف مکمل 

داري کاسته شده است. آنها بيان ويتاميني، به طور معني
داشتند حذف مکمل ويتاميني، موجب اختالل در 

شود و باعث در کبد ميهاي انجام شده متابوليسم
گردد. با مقايسه نتايج فراسنجه کاهش وزن آن مي

درصد وزن قلب نسبت به الشه در اين تحقيق بين 
پرندگان تغذيه شده با تيمارهاي مورد آزمايش، مشاهده 

داري از لحاظ اين فراسنجه شود که اختالف معنيمي

بين تيمارها وجود ندارد، با توجه به اينکه در صورت 
( احتمال B1ها مخصوصاً تيامين )مبود بعضي ويتامينک

(. به نظر 9000وجود دارد )مک داول افزايش وزن قلب 
هاي مربوط به اين فراسنجه در رسد بتوان از دادهمي

هاي مورد خصوص تأمين کافي يا عدم کفايت ويتامين
 ها در طول دوره پرورش قضاوت نمود.نياز پرنده

ختلفي در خصوص علت عدم رسد داليل مبه نظر مي
دار در صفات مورد آزمايش بين بروز تفاوت معني

و  66/66، 88/88سطوح مختلف مکمل ويتاميني )صفر، 
درصد مکمل ويتاميني( به شرح ذيل وجود داشته  800

احتمال تأمين مطالعات صورت گرفته ( طي 8 باشد:
بخشي از نياز ويتاميني طيور از طريق مدفوع خواري 

و اکثر  Kها )ويتامين زيرا اکثر ويتامين ،ردوجود دا
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 89هاي محلول در آب( در روده بزرگ و کولونويتامين
شوند که يا در همين ناحيه مورد استفاده مرغ سنتز مي

گردد گيرد و يا از طريق مدفوع از بدن خارج ميقرار مي
و سپس از طريق مدفوع خواري دوباره مورد استفاده 

-که در خصوص بعضي از ويتامينقرار گيرند، بطوري 

ها ميزان دفعي آنها از ميزان خورده شده، در مدفوع 
( احتمال تأمين 9(. 9000بيشتر است )مک داول 

احتياجات ويتاميني از طريق اقالم خوراکي موجود در 
جيره طي دوره پرورش، که عموماً به هنگام جيره 

توان خاطر گيرد که مينويسي مورد توجه قرار نمي
شان کرد اقالم خوراکي گندم و جو حاوي مقادير ن

هاي محلول در چربي و آب متفاوتي از انواع ويتامين
هاي ( مقاديري از ويتامين8(. NRC 8222هستند )

هاي محلول در آب محلول در چربي و بعضي از ويتامين
هاي بدن بخصوص کبد و بافت چربي طي درون بافت

ال قابليت فراخواني شود و احتمدوره پرورش ذخيره مي
هاي مورد نياز وجود اين ذخاير به منظور تأمين ويتامين

دارد. با توجه به اينکه در دوران آغازين و رشد ميزان 
هاي ويتاميني بيشتر از حداقل مورد استفاده از مکمل

ها نياز جوجه است، بنابراين مازاد برخي از اين ويتامين
، مورد استفاده قرار در بدن ذخيره شده و در مواقع نياز

نياز ويتاميني ( 2(. 9006گيرند )خواجعلي و همکاران مي
 پرنده در سنين باالتر نسبت به سنين اوليه و دوره رشد

( همچنين 4(. 9009)مايورکا و همکاران  باشدکمتر مي
طي مطالعات انجام شده در اين زمينه افزودن بسياري 

بر عملکرد  ها در دوره پاياني اثر ناچيزيويتامين
 (.9000توليدي دارد )مک داول 

 
 کلی يریگجهینت

در  با توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش
به نظر خصوص عملکرد توليدي و خصوصيات الشه 

در جيره بر پايه  امکان حذف مکمل ويتاميني رسدمي
 NRCنسبت به مقادير پيشنهاد شده در  گندم و جو

                                                           
12

 Colon 

سويه راس ميسر ورش و کتابچه راهنماي پر( 8222)
 . باشد
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