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چكيده
اثر اسکدیکنندۀ گلوباسکد در تراک های متفاوت بر عمللرد و ضراسنجههای خونی جوجههای گوشتی با استتفاد از  576قط ته جوجت
گوشتی یشروز سوی تجاری راس  308در آزمایای ضاکتوری  3×2بتا سته ستطل تتراک ( ،16 ،14و  18پرنتد در هتر مترمربتع) و
اسکدیکنند (سطوح صفر و یش ککلوگرم در تن جکر ) در قاوب طرح کامالً تصادضی با شش تکمار و چهار تلرار بررسی شدی کمتترین
مصرف غذا در تکمار با تراک  18و مصرف یش ککلوگرم اسکدیکنند مااهد شد که تفاوت آماری م نیداری با دیهر تکمارها داشتع
()P<0/05ی مصرف غذا در جوجههای دریاضعکنندۀ اسکدیکنند بهطور م نیداری کمتر از پرنتدگانی بتود کته استکدیکننتد مصترف
نلردند ()P<0/05ی اضزایش تراک از  14به  16و  18قط ته در هتر مترمربتع ستبب اضتزایش ضتریب تبتدی غتذایی شتد ()P<0/001ی
پرندگانی که با جکرۀ حاوی اسکدیکنندۀ گلوباسکد تهذیه شدند ،ضریب تبدی غتذایی کمتتری داشتتند ()P<0/05ی تهذیت جکتر هتای
حاوی اسکدیکنند سبب کاهش گلوکز و تکتر آنتیبادی در پاسخ به گلبولهای قرمز خون گوسفند و همننکن سبب اضزایش کل تترول
و تریگلک رید پالسمای خون در جوجهها شد ()P<0/001ی اثر متقاب تراک و استکدیکننتد بتر وزن بتدن و متابووکتعهتای ختونی
جوجههای گوشتی نکز م نیدار نبودی بنابراین در تراک های زیاد نکز میتوان از تأثکرات مفکد اسکدیکنند ها سود بردی
كلیدواژهها :اسکدیکنند  ،اضزایش وزن ،تراک  ،جوجههای گوشتی ،عمللردی
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مقدمه

جوجههای گوشتی تهذیهشد با مخلون تجاری از اسکد آوی

امروز صن ع پرورش طکور بته اضتزایش تووکتد در واحتد

گزارش شد اسع [ 4و ]24ی

سطل گرایش داردی بنابراین ،تراک بهکن پرورش در گلته از

توصکه های گذشتته مبنتی بتر تووکتد  30-35ککلتوگرم

چتاوشهتای تووکدکننتدگان استعی اضتزایش تتراک گلته از

گوشع مرغ بهازای واحد سطل (برح ب مترمربع) بود ،اما

کارهای مدیریتی اسع که برای کت کتردن هزینت پترورش

بهنظر میرسد پتان ک گلهها را میتوان تا  40-45ککلوگرم

(هزینههای کارگری ،جایها  ،و سوخع و تجهکزات) انجام

گوشع در واحد سطل اضزایش داد که ایتن م تادل 16-18

میشودی اگرچه پرورش متراک تر میتواند منجر به کتاهش

قط ه مرغ اسع []10ی مطاو ات محدودی بته تتأثکر متقابت

بازد  ،تداخ در رضا و آسایش حکوان ،و همننتکن ابتتالی

تراک پرورش و استفاد از اسکدهای آوتی در جوجتههتای

بکاتر به بکماریها و تنشها و تا کف سک ت ایمنی پرند

گوشتی پرداختهاندی هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررستی

شود ،اما در پایان دور مکزان تووکد گوشع بهازای هر واحد

اثر جکتر هتای حتاوی گلوباستکد و تتراک هتای گونتاگون

از سطل اضزایش خواهد یاضع ] 2و ]26ی مکانهکن تراک در

جوجههای گوشتتی بتر عمللترد رشتد ،سک تت ایمنتی ،و

کاورهای جهان بتا توجته بته شترای گونتاگون پترورش

متابووکعهای خونی اسعی

متفاوت اسعی بهعنوان مثال ،ایتن مکتزان در 42روزگتی در

مواد و روشها

ضران ته  ،30-40ستوئد  ،32-36و در انهل تتان 28-35

از  576قط ه جوج گوشتی مخلون نر و ماد سوی تجتاری

ککلوگرم در هر مترمربع اسع []28ی

راس  308در آزمایای ضاکتوری  3×2بتا سته ستطل تتراک

پرورش طکور بهصورت تجاری در تراک های زیاد ،بته

( ،16 ،14و  18پرند در مترمربع) و استکدیکننتد (ستطوح

اضزایش بروز بکماریهای رود ای ،ایجاد تتنش ،و تات کف

صفر و یش ککلتوگرم در تتن جکتر ) در قاوتب طترح کتامالً

سک ت ایمنی پرند میانجامد [ ،6 ،1و ]12ی اسکدیکنند ها

تصادضی با شش تکمار و چهار تلرار استفاد شتدی سته نتوع

درواقع ترککبی از استکدهای ارگانکتش شتام اسکداستتکش،

جکر در طی دور های آغازین (یش تا 14روزگی) ،رشد (15

اسکدپروپکونکش ،اسکدسکتریش ،اسکدض فریش ،استکدضرمکش،

تا 8روزگی) ،و پایانی( 29تا 45روزگتی) ،براستاس نکازهتای

اسکدالکتکش ،اسکدضوماریش ،و نمشهای هر اسکدی ه تتند

جوجههای گوشتی سوی راس تهکه شد (جدول )1ی

که خاصکع ضدمکلروبی و تنظک کننتدگی استکدیت رود را

گلوباستتکد ( LFPAشتترکع  Nutri Conceptضران تته)

دارندی این ترککبات با اسکدیکردن و بهبود مکلروضلور رود

اسکدیکنند ای متاتل از استکدهای الکتکتش ،ضرمکتش ،و

میتوانند سک ت ایمنی بدن و عمللرد را بهبود بخاند [13

پروپکونکش اسع که بر باکتریها ،قارچها ،و مخمرها متؤثر

و ]23ی اسکدهای آوی همنون اسکدضرمکش یا پروپکونکش در

اسعی وزن بدن و مکزان مصرف ختوراک بتهطتور هفتهتی

شل غکرتفلکششد قادر به عبور از دیوارۀ سلووی بتاکتری
ه تندی در داخ سلول این استکدها پت

انداز گکری و ضریب تبدی غذایی برای هر هفتته محاستبه

از تفلکتششتدن

شدی در پایتان دور از هتر تلترار دو پرنتد کاتتار و وزن

درون سلول را اسکدی متیکننتدی ستلول بترای ثابتعمانتدن

بخشهای گوناگون رود و اندامهای داخلتی چتون قلتب،

اسکدیت داخلی ختود ،پروتتونهتا را بکترون متیضرستتد و

طحال ،کبد ،و سنهدان ثبع شدی در روز  28پترورش ،سته

بدینترتکب رشد باکتری کتاهش متییابتدی اضتزایش پاستخ

قط ه جوجه از هر واحد آزمایای بهطور تصادضی انتختاب،

سک ت ایمنی علکه آنتیژن بکمتاری نکوکاست و گتامبرو در
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وزنکای ،و به آنها ازطریق ماهکن ستکنه یتش مکلتیوکتتر

ک ایمنوگلوبتووکنهتا و  SRBCاز روش هماگلوتکناستکون

سوسپان کون 10درصد گلبتولهتای قرمتز ختون گوستفند

[ ]20و مکلروتکتتر [  ]9استتفاد شتد و در هنهتام قرائتع

از تزریتق از پرنتدگان

آخرین رقتی کته در آن

( )SRBCتزریق شتدی  14روز پت

نمونهها وهاریت در مبنای دو عل

هماگلوتکناسکون دید شد ،بهعنوان عکار پادتنی ثبع شدی

مزبور نمونههای خون جمعآوری شد .برای ت ککن تکتر پاسخ

جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیره در دورههای آغازین ،رشد و پایانی

دور های پرورش
(روز)

مواد خوراکی (درصد)
 14تا 1

 28تا 15

 45تا 29

ذرت

54/00

58/70

64/40

کنجاو سویا (44درصد پروتئکن خام)

39/50

35/00

29/00

پودر سن

1/20

1/10

1/10

دیکل ک ض فات

1/85

1/65

1/55

نمش

0/30

0/30

0/25

روغن مایع

2/00

2/10

2/50

کووکن کلراید

0/05

0/05

0/05

بیکربنات سدی

0/10

0/10

0/15

متکونکن

0/27

0/25

0/23

0/10

0/13

0/15

الیزین
1

ملم م دنی  +ویتامکنه
ضدکوک کدیوز

0/48

0/45

ی0/47

0/05

0/05

0/05

ترککب شکمکایی
3010

3050

3100

انرژی قاب متابووک

(ککلوکاوری در ککلو گرم)

پروتئکن خام (درصد)

21/04

19/60

18/80

کل ک (درصد)

1/04

0/98

0/88

ض فر قاب دسترس (درصد)

0/51

0/46

0/42

متکونکن (درصد)

0/50

0/42

0/39

متکونکن+سک تئکن (درصد)

1/08

0/89

0/80

الیزین (درصد)

1/40

1/25

1/10

1ی هر ککلوگرم ملم م دنی و ویتامکنی حاوی  1080مکلروگرم رتکنول 20 ،مکلروگرم کووته کل تکفرول 7/2 ،مکلتیگترم دی-آوفتا
توکوضرول 1/6 ،مکلیگرم منادین ،ویتامکن  0/72 B1مکلیگرم ،ویتامکن  3/3 B2مکلیگرم ،ویتامکن  0/4 B3مکلتیگترم ،ویتتامکن 1/2 B6
مکلیگرم ،ویتامکن  0/6 B12مکلیگرم ،اسکدضووکش  0/5مکلیگرم ،کووکنکلراید  200مکلیگترم ،و آنتتیاک تکدان 100 ،مکلتیگترم بتودی
همننکن بهازای هر ککلوگرم جکر  ،منهنز ( 40 )MnSO4H2Oمکلیگرم ،روی ( 40 )ZnOمکلیگرم ،آهن ( 20 )FeSO4.7H2Oمکلیگرم،
م

( )CuSO4.5H2Oپنج مکلیگرم ،ید ( )Ca(IO3یش مکلیگرم ،و سلنکوم (سلنکع سدی )  0/30مکلیگرم در ملم موجود بودی
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همننکن در روز  42آزمایش از هر واحد آزمایاتی دو

اسع مصرف آب و خوراک جوجهها را کتاهش دهتد کته

قط ه پرند بهطور تصادضی انتخاب و به مکزان سه مکلیوکتتر

و مز اسع که این امر موجب کتاهش

با سرن

علع آن تهککر ط

از سکاهرگ بال خونگکری به عم آمتدی گلتوکز،

عمللرد رشد در جوجههای گوشتی میشود []8ی همننتکن

اسکداوریش ،تریگلک ترید ،کل تترول ،و اورۀ سترم ختون

استتتفاد از استتکدپروپکونکش و استتکدالکتکش ستتبب کتتاهش

توس ت ککتتعهتتای شتترکع پتتارسآزمتتون و بتتا دستتتها

مصرف غذای جوجههای گوشتی در مقای ه با شتاهد شتد

استپلتروضتومتر UNICO 2100/VISIBLE/UV VISIBLE

که با نتایج تحقکتق حاضتر مطابقتع دارد []11ی استتفاد از

(بهصورت دستتی) طبتق دستتوراو م ککتع بتا دو تلترار

سطوح  0/05و 0/2درصد ضرماسکن ،هکچ اثر م نیداری بتر

انداز گکری شدی داد ها با نرماضزار آماری ( SASن خ )9/1

مصرف غذای جوجههای گوشتی نداشتع کته مختاوف بتا

تجزیه (رابط  )1و مکتانهکنهتا بتهکمتش آزمتون مکتانهکن

نتایج تحقکق حاضر اسع []5ی

حداق مرب ات مقای ه شدند
()1

در ک دورۀ پرورش اضزایش تتراک از  14بته  16و 18
Yijk=µ+Di+Gj+DGij+eijk

قط تته در هتتر مترمربتتع ستتبب کتتاهش وزن بتتدن شتتد

در این رابطه  Yijkمقدار هر یتش از ماتاهدات µ ،اثتر

()P<0/001ی همرا با اضزایش تراک جوجه در واحد ستطل

مکانهکن Di ،اثر سطل iام تراک پترورش Gj ،اثتر ستطل jام

و با کاهش مصرف غذا که در بخش پکاکن ناان داد شد،

گلوباسکد DGij ،اثر متقاب تتراک پترورش و گلوباستکد ،و

کاهش وزن بدن قاب پکشبکنی بودی در تواضق با یاضتتههتای

 eijkاثر اشتبا آزمایای ه تندی

تحقکق حاضر ناان داد شد اسع که اضزایش تتراک گلته
اثر منفی بر اضتزایش وزن بتدن دارد [ 6و ]16ی تتراک هتای

نتایج و بحث

زیاد میتواند ضاای رقابتی را در بکن پرندگان کاهش دهتد

اثر تراک پرورش بر مصرف خوراک جوجههای گوشتی در

و سبب کاهش مصرف غذا و کاهش وزن بدن پرند شتودی

طی یش تا  21و  21تا 42روزگی م نیدار نبود ،در حاویکه

تراک  12/6قط ه پرند در هر مترمربع برای مرحل پایتانی

در ک دورۀ پرورش (یش تا 42روزگی) با اضتزایش تتراک

پرورشی مناسب نک ع ،اگرچه این توصکه کمتر از راهنمای

مصرف غذا کاهش یاضتع (( )P<0/05جتدول )2ی در کت

آسایش و سالمتی جوجههاسع [ 6و ]16ی

دورۀ پتترورش ،پرنتتدگانی کتته در جکتترۀ ختتود گلوباستتکد

اثر متقاب تراک و اسکدیکنند بر وزن بدن جوجههای

دریاضع کردند ،مصرف خوراک کمتری داشتتند ()P<0/05ی

گوشتی در هکچیش از دور های آزمایای م نیدار نبتودی در

در کت دورۀ پتترورش ،تهذیت جکتترۀ حتتاوی گلوستتکد بتته

ک دورۀ پرورش ،اضزایش وزن بدن پرندگانی که جکر های

پرندگان با تراک  18سبب کاهش م نیدار خوراک مصرضی

حتتاوی استتکدیکننتتد دریاضتتع کتترد بودنتتد ،بکاتتتر بتتود

در مقای ه با ستایر تکمارهتا شتد ()P<0/05ی در تواضتق بتا

(( )P<0/05جدول )2ی استفاد از ملم اسکد آوی در سطل

یاضتههای این تحقکق ناتان داد شتد استع کته پرنتدگان

مناسب میتوانتد ستبب بهبتود اضتزایش وزن جوجتههتای

دریاضتتتعکننتتتدۀ تکمارهتتتای حتتتاوی استتتکدهای آوتتتی

گوشتی شود که احتماالً میتواند بهدوک بهبود مصرف غتذا

(اسکدپروپکونکش و اسکدالکتکش) مصرف خوراک کمتری به

و ها و جذب آن ،کاهش تووکتد متواد ستمی و اضتزایش

ن بع گرو شاهد داشتند [ 7و ]11ی استفادۀ بکش از حد از

ضلور مکلروبی مفکد رود  ،کاهش وقوع عفونعها ،و ت دی

اسکدهای آوی همنون اسکدسکتریش و اسکداستتکش مملتن

پاسخ سک ت ایمنی طکور باشدی
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ملم اسکد آوی وزن بدن ،وزن الشه ،مصترف غتذا ،و

میشود []3ی هکچ اثر م نیداری بر ضریب تبدی غذایی در

بازد خوراک را بهبود متیبخاتد []19ی استکدهای آوتی بتا

تراک  12قط ه با اضزودن اسکدهای آوی به جکرۀ جوجههای

تقویع باکتریهای مفکتد موجتود در دستتها گتوارش بته

گوشتتی نکتتز ماتاهد ناتتد [ ،]19اگرچته نتتتایج متنتتاقض

ها پروتئکنها و کاهش تجزی آنها توست بتاکتریهتای

دیهری نکز گزارش شد اسع []3ی ضریب تبدی غذایی در

زیانآور کمش میکند ،درنتکجه مکزان ابقای ازت در بتدن و

جوجههای گوشتی در تراک هتای زیتاد حتدود  2/7استع

رشد باضع ماهکنهای اضزایش مییابد []15ی اسکدهای آوی و

[ ]17و برخی ضریب تبدی غذایی در تتراک  16قط ته را

آنتیبکوتکشها ،قابلکع ها انرژی و پروتئکن را با کتاهش

حدود  1/96گزارش کرد اند که با یاضتههای تحقکق حاضتر

در رقابع مکلروبی با مکزبان برای جذب مواد مهذی جکتر

مهایرت دارد []6ی در تحقکق حاضر ،ضریب تبتدی غتذایی

بهبود میبخاند []22ی با اضزودن ستطوح گونتاگون  0/1تتا

در تراک  16حدود  1/78بودی بهبود ضریب تبدی غتذایی

0/15درصد اسکدپروپکونکش به خوراک جوجههای گوشتی،

زمانی اتفاق میاضتد که ضتریب هاتمی جکتر بتاال رود و

اضزایش رشد گزارش شد [ 21و ]25ی

مصرف خوراک ن بع به اضزایش وزن کاهش یابد []14ی

اثر متقاب تراک و اسکدیکنند بر ضریب تبدی غذایی

زمانیکه تراک گله اضزایش مییابد ضروری استع کته

جوجه هتای گوشتتی در هتکچیتش از دور هتای آزمایاتی

دسترسی به دانخوری (ت داد) ،ضاای دانخوری ،دسترستی

م نیدار نبودی در ک دورۀ پرورش ،اضزایش تراک از  14به

به آب آشامکدنی ،دمای ساون ،ب تر ،و تمامی ماخصههتای

 16و  18قط ه در هر مترمربع سبب اضزایش ضریب تبتدی

مدیریع پرورشی بهبود یابد تتا پرنتدگان درگکتر بتا تتنش

شد ()P<0/001ی بهنظر میرسد تراک زیاد جوجه در واحد

حاص از تراک زیاد ،به بکماری و یتا کتاهش رشتد دچتار

سطل میتواند ضاای رقابتی را در بکن پرنتدگان کتاهش و

ناتتوند []14ی اثتتر متقابتت تتتراک و استتکدیکننتتد بتتر

سبب کاهش مصرف غتذا و کتاهش وزن بتدن و درنتکجته

متابووکعهای ختونی جوجتههتای گوشتتی م نتیدار نبتود

اضزایش ضریب تبدی غذایی شود [ 6و ]16ی اضزایش تراک

(جتتدول )3ی تتتراک پتترورش بتتر متابووکتتعهتتای ختتونی

گله به  16قط ه جوجه در هر مترمربع و بکاتر از آن باعت

جوجههای گوشتی در پایان دور اثر م نیداری نداشعی
اثتتر تکمارهتتای آزمایاتتی بتتر متابووکتتعهتتای ختتونی

کاهش مصرف خوراک شدی همننکن رشد بتدن در 21-42
و 7-42روزگی کاهش و همننکن کاهش مکانهکن وزن بدن

جوجههای گوشتی در جدول  3ارائته شتد استع ،تهذیت

در 42روزگی میشودی با این حال ،وزن زندۀ تووکدی در هر

پرندگان با جکر های حتاوی استکدیکننتد  ،ستبب کتاهش

مترمربع از م احع ساون اضزایش خواهد یاضع [ ،]2امتا در

گلوکز و اضزایش کل ترول و تریگلک ترید پالستمای آنهتا

تااد با یاضتههای تحقکق حاضر تأثکرنداشتن تراک گلته بتر

شتتد ()P<0/05ی اثتتر غکرم نتتیدار استتکدیکننتتد هتتا بتتر

ضریب تبدی نکز گتزارش شتد استع []16ی در کت دورۀ

متابووکعهای خونی گزارش شد []5ی تحقکقتات زیتادی در

پتترورش ،ضتتریب تبتتدی پرنتتدگانی کتته در جکتترۀ ختتود

زمکن بررسی تراک گله بر متابووکعهای خونی انجام ناتد

اسکدیکنند دریاضع کردند ،کمتر بود ()P<0/001ی

اسع ،امتا بتا تهذیت جکتر هتای حتاوی استکدیکننتد در

در تواضق با تحقکق حاضر ناان داد شد که استتفاد از

تراک های  10تا  12قط ه در مترمربتع ،اثتر م نتیداری بتر

استتکدپروپکونکش در ختتوراک بتتر ضتتریب تبتتدی غتتذایی

گلوکز ،پروتئکن ک  ،آوبومکن ،تریگلک رید ،و استکداوریش

جوجههای گوشتی در تراک م مول سبب بهبود این صفع

ختتون ماتتاهد ناتتد استتع []27ی همننتتکن در تاتتاد بتتا
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گتتزارش ایتتن تحقکتتق کتتاهش ستتطل کل تتترول بتتا تهذیت

گوشتی م نیدار نبود (جدول )4ی تراک پترورش اثتری بتر

اسکدضورمکش گزارش شد اسع []4ی اثتر متقابت تتراک و

تکتر آنتیبادیها در پاسخ به گلبتولهتای قرمتز گوستفند و

اسکدیکنند بر تکتر آنتیبادیها در پاستخ بته گلبتولهتای

 IgGو ( IgMایمونوگلوبووکنهای جتی و ام) جوجتههتای

قرمز گوسفند و ایمونوگلوبووکنهای ام و جی جوجتههتای

گوشتی نداشعی

جدول  .3اثر تیمارهای آزمایشی بر متابولیتهای خونی جوجههای گوشتی آزمایش

متابووکعهای خونی
(مکلیگرم بر دسی وکتر)

عام
گلوکز

اسکداوریش

کل ترول

تریگلک رید

اور

تراک (پرند در هر مترمربع)
14

211/61

1/67

139/63

106/25

2/56

16

201/99

1/96

141/88

143/89

3/97

18

197/33

2/43

124/38

131/78

2/97

SEM

8/96

0/302

9/05

19/07

0/439

P- Value

0/52

0/22

0/35

0/38

0/09

اسکدیکنند (ککلوگرم در تن)
0

241/25 a

1/95

122/42 b

91/00 b

3/28

1

166/03 b

2/09

148/17 a

163/61 a

3/05

0/028

0/246

7/39

15/57

0/359

>0/001

0/70

0/021

0/004

0/66

SEM
P -Value

اثر متقاب اسکدیکنند ×تراک
14 × 0

232/75

1/82

116/50

55/00

2/65

14 × 1

190/48

1/52

162/75

157/50

2/47

16 × 0

249/75

2/12

129/75

118/25

4/20

16 × 1

154/23

1/80

154/00

169/53

3/75

18 × 0

241/25

1/92

121/00

99/75

3/00

18 × 1

153/40

2/95

127/75

163/80

2/95

SEM

12/67

0/427

12/80

26/97

0/621

P -Value

0/103

0/22

0/32

0/62

0/94

SEM

خطای م کار مکانهکنها و  a-bتفاوت مکانهکنهای هر ستون با حروف ناماابه م نیدار اسع ()P<0/05ی
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جدول  .4اثر تیمارهای آزمایشی بر تیتر آنتیبادی ) (log2خونی در پاسخ به گلبولهای قرمز گوسفند و ایمونوگلوبولینها
گلبول قرمز گوسفند

عام

ایمونوگلوبووکن
M

G

تراک (پرند در هر مترمربع)
14

7/12

3/55

3/45

16

7/89

3/99

4/00

18

6/59

3/25

3/38

SEM

0/33

0/15

0/55

P- Value

0/15

0/70

0/24

اسکدیکنند (ککلوگرم در تن)
a

3/11

1

6/21

b

b

3/89

SEM

0/10

0/99

0/41

P -Value

0/032

0/017

0/082

7/41

صفر

a

4/27
2/95

اثر متقاب اسکدیکنند ×تراک
14 × 0

6/42

3/29

3/14

14 × 1

6/80

4/79

2/98

16 × 0

7/71

4/57

3/74

16 × 1

7/32

4/01

3/24

18 × 0

7/81

4/78

3/00

18 × 1

6/88

3/87

3/44

SEM

0/29

0/12

0/11

P -Value

0/20

0/12

0/28

SEM

خطای م کار مکانهکنها و  a-bتفاوت مکانهکنهای هر ستون با حروف ناماابه م نیدار اسع ()P<0/05ی

اثر تراک گله و اسکدیکنند و همننکن اثر متقاب آنهتا بتر

اثر اسکدیکنندۀ گلوباسکد بر تکتر آنتیبادیها در پاستخ

وزن بخشهای گوناگون رود م نیدار نبود (جدول )5ی

بتته گلبتتولهتتای قرمتتز گوستتفند م نتتیدار بتتود (،)P<0/01
بهطوریکه تکتر آنتیبادیها در پاسخ به گلبتولهتای قرمتز

برختتی از تحقکقتتات تتتراک تجتتاری گلتته را بتترای

گوسفند پرندگانی که جکرۀ حتاوی استکدیکننتد دریاضتع

جوجه های گوشتی تا  50ککلوگرم مرغ بهازای هر مترمربتع

کردند ،کمتر بودی اضزایش پاسخ سک ت ایمنی علکه آنتتیژن

در برخی از مناطق ذکر کرد اند که تقریباًَ میتوان گفع 20

بکماری نکوکاس و گامبرو در جوجههای گوشتی تهذیهشد

پرند بهازای هر مترمربع در صورتیکه پرنتدگان را در وزن

با مخلون تجاری از اسکد آوی گزارش شد اسع [ 4و ]24ی

 2/5ککلوگرم کاتار کنند [ 18و ]26ی

دوره   18شماره   1بهار 1395
102

تأثیر اسیدیكننده در جیرۀ جوجههای گوشتی پرورشیافته در تراكمهای زیاد بر عملکرد رشد ،سیستم ایمنی و متابولیتهای خونی

جدول  .5اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن (گرم) بخشهای متفاوت رودۀ كوچک جوجههای آزمایشی

بخشهای متفاوت رودۀ کوچش

عام

ژژنوم

دودنوم

ایلکوم

سلوم

تراک (پرند در هر مترمربع)
14

1/40

4/58

3/25

0/37

16

1/41

4/70

3/37

0/32

18

1/43

4/56

3/16

0/42

SEM

0/029

0/075

0/052

0/013

P- Value

0/97

0/87

0/60

0/17

اسکدیکنند (ککلوگرم در تن)
0

1/49

4/62

3/27

0/39

1

1/34

4/61

3/25

0/36

SEM

0/019

0/050

0/034

0/009

P -Value

0/12

0/98

0/89

0/48

اثر متقاب اسکدیکنند ×تراک
14 × 0

1/41

4/66

3/28

0/36

14 × 1

1/39

4/50

3/19

0/38

16 × 0

1/50

4/68

3/34

0/35

16 × 1

1/32

4/73

3/40

0/30

18 × 0

1/56

4/51

3/18

0/45

18 × 1

1/30

4/60

3/14

0/40

SEM

0/058

0/149

0/104

0/026

P -Value

0/59

0/90

0/92

0/70

SEM

خطای م کار مکانهکنهای

در تواضق با یاضته های تحقکق حاضر برختی از محققتان

تحع شترای تجتاری محققتان بترای آستایش و ستالمتی

ناان دادند که اضزایش تراک گله بهصورت م لوس ستبب

جوجهها تراک  34اوی  38ککلوگرم مرغ بهازای هر مترمربع

تحعتأثکر قراردادن اضزایش وزن بتدن و مصترف ختوراک

را توصکه کرد اند که حدود  15/5قط ه مرغ بتهازای واحتد

می شود []6ی همننکن پکانهاد شد که تتراک هتای زیتاد در

سطل اسعی باتوجه به نتایج حاص از آزمایش حاضر ناان

گله مملن اسع سبب رقابع بکن پرندگان کاهش مصترف

داد شد که استفاد از تراک های بکاتر از  12قط ه جوجت

غذا شودی بهنظر میرسد که تراک  12/6قط ه پرند در هتر

گوشتی در هر مترمربع ساون هرچند سبب کتاهش وزن در

مترمربع برای مرحل پایانی پترورش مناستب نک تعی اوبتته

زمان کاتار و اضزایش ضریب تبدی غذایی شد ،اما باتوجه
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4ی

به اینکه در تمام تراک ها ،جوجهها به وزن مناستب بترای

ضکایی ح ،کریمی ترشکزی م ا ،باشتنی م ،ن کمیپور ح

کاتار ( 2/5ککلتوگرم) رستکدند و ضتریب تبتدی غتذایی

و زینلی ا ( )1388تأثکر ترککبات جایهزین آنتیبکوتکش

مناسبی نکز داشتند متیتتوان نتکجته گرضتع کته استتفاد از

بر پاسخ ایمنی همورال و برخی ضراستنجههتای سترم

تراک های  14و  16قط ه در هر مترمربع همرا بتا استتفاد

خون جوجههای گوشتتیی علتوم کاتاورزی و منتابع

از استتکدیکننتتد در جکتترۀ جوجتتههتتا و بتتدون اثتتر منفتتی،

طبک یی 153-142 )2(16ی

کاربردی استعی بتهطتورکلی نتتایج تحقکتق حاضتر ناتان

5ی

متتیدهتتد کتته در تتتراک هتتای زیتتاد نکتتز از تتتأثکرات مفکتتد

عاتایریزاد ا ،دستتار ب ،شتم

شترق م و خمکتری م

( )1387تأثکر چند اضزودنی غذایی محرک رشد بر عمللرد،

اسکدیکنند ها میتوان سود بردی

ترککب الشه و مقادیر همتاتوووژی جوجتههتای گوشتتیی
علوم کااورزی و منابع طبک یی 113-106 )5(15ی

تشكر و قدردانی
6ی

بدینوسکله از زحمات ریاسع و همننکن م اونتع محتترم

ضرخوی م ،مدیرصان ی م ،منصوری ب و قلکانچتی آ

پژوهای داناها آزاد اسالمی واحد چاووس و هم اضرادی

( )1386تأثکر سطوح مختلتف تتراک گلته در واحتد

که در انجام تحقکق حاضتر هملتاری داشتتهانتد ،قتدردانی

سطل بر عمللترد جوجته هتای گوشتتیی دامپزشتلی

میشودی

ایرانی 42-48 )4(3ی
7ی

منابع
1ی

نجفزاد م ( )1386بررسی اثر استتفاد از استکدهای

اکبتتری م ر ،کرماناتتاهی ح و کلکتتدری غ ع ()1383

آوی در جکر بر عمللرد جوجههای گوشتیی پتژوهش

بررسی اثر اضزودن اسکداستتکش در آب آشتامکدنی بتر

و سازندگی در امور دام و آبزیانی 26-33 77ی

عمللترد ،شتاخصهتای رشتد و جم کتع مکلروبتی
ایلئوم جوجههای گوشتیی علوم و ضنون کاتاورزی و

)Acikgoz Z, Bayraktar H and Altan O (2011
Effect of formic acid administration in the
drinking water on performance, intestinal
microflor and carcass contamination in male
broilers under high ambient temperature. AsianAustralasian Journal of Animal Sciences. 24(1):
96-102.

پژوهشهای علوم دامیی 137-155 )2(19-1ی

Ambrose CT and Donner A (1973) Application
of the analysis of variance to hemagglutination
titration. Journal of Immunological Methods. 3:
165-210.

منابع طبک یی 147-139 )3(8ی
2ی

ح نآبادی ا و مهتدی پتوررابری م ( )1388بررستی
اثرات تراک گله بر عمللرد ،برخی از متابووکتعهتای
خون و شاخصهای الشته جوجتههتای گوشتتی نتری

3ی

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

خ تتروی ع ،بلتتداجی ف ،دستتتار ب و ح تتنی س
( )1390بررستتی اثتترات استتتفاد از اضزودنتتیهتتای

8.

9.

10. Buijs S, Keeling L, Rettenbacher S, Van
Poucke E and Tuyttens FAM (2009) Stocking
density effects on broiler welfare: Identifying
sensitive ranges for different indicators. Poultry
Science. 88: 1536-1543.
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