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 چكيده

های عملکردی، راندمان الشه،  بر شاخصم گند پایة منظور مطالعة اثر کاهش و یا حذف مکم  ویتامینی از جیر  پایانی بر  این آزمایش به
در  308قطعه جوجه خروس گوشتی راس  350های گوشتی با استااده از  در جوجه همورالپاسش ایمنی نی و  ن درشتخاکستر استخوا

های آزمایری شام ر تیمار یفک )شفاهد(؛    . تیمارانجام شدتکرار در هر پرنده قطعه  10تکرار و  5تیمار،  7قالب طرح کام  تصادفی با 
م بر کیلوگرم مکم  ویتامینی در ک  دور  پرورش، تیمارهای دو، سه و چهار؛ کفاهش سفط    گر 5/2تغذیه با جیر  بر پایه گندم حاوی 

حفذف کامف     روزگی و تیمارهای پنج و شش و هافت؛  37و  31، 25ترتیب از سنین  گرم بر کیلوگرم به 25/1مکم  ویتامینی جیره به 
گرم بر  25/1جیره به  ج نران داد؛ کاهش سط  مکم  ویتامینیبودند. نتایروزگی  37و  31، 25ترتیب از سنین  مکم  ویتامینی جیره به

روزگفی   25های عملکردی نداشت. حذف کام  مکم  ویتفامینی جیفره از سفن     روزگی تأثیر معناداری بر شاخص 25کیلوگرم از سن 
یمنفی همفورال   نفی و پاسفش ا   های عملکردی شد. رانفدمان الشفه، خاکسفتر اسفتخوان درشفت      ( شاخص>05/0pباعث کاهش معنادار )

های قرمز گوساندی تحت تأثیر کاهش و یا حذف کام  مکم  ویتامینی جیره از سفنین مختلفف    های گوشتی علیه تزریق گلبول جوجه
هفای گوشفتی    ویتامینی در جیر  پایانی بر پایة گندم جوجه مکم  سط  روزگی( قرار نارفتند. نتیجه اینکه امکان کاهش 37و  31، 25)

 دارد. وجود

 های گوشتی، جیر  پایانی، عملکرد رشد، مکم  ویتامینی. ایمنی، جوجه ها: واژه كلید
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 مقدمه

 بفه  کفه  پیچیفده هسفتند،   آلی ترکیبا  از گروهی ها ویتامین

انجفام   مقادیر کفم در رژیفم غفذایی جفانوران عفالی بفرای      

 . ایفن [18] مفورد نیفاز هسفتند   ن طبیعفی بفد   وساز سوخت

 مرفترک،  غیفر  شفیمیایی  ماندارای سفاخت  آلی های مولکول

 عمف   نحفو   و فیزیولفوژیکی متنفوع   هفای  وظایف و نقفش 

 هفا  متااو  هستند. تقریباً در تمامی اشکال حیا  ویتفامین 

کننفد؛ ولفی حیوانفا  عفالی      های مرابهی را ایافا مفی   نقش

، [23]انففد  را از دسففت داده هففا آن زظرفیففت سففنتز برخففی ا

ای ایفن   تغذیفه امفة  ها در برن بنابراین ضروری است ویتامین

درصفد وزن و   25/0گروه از حیوانا  قرار گیرد. این مفواد  

درصد قیمت خوراک طیور را به خود اختصفا  داده   5/1

. [8]شوند  های تجاری استااده می معمول در جیره طور بهو 

 هفای  مکمف   تهیفة  در خالص های تمامی ویتامین که آنجا از

 شفاهد  سفالیانه  شود، کرور تهیه می خارج از طیور ویتامینی

 به توجه اهمیت ؛ لذاکرورهستیم از ارز زیادی مقادیر خروج

 طیفور حفائز   صفنعت  در کاال این مصرف چاونای و مقدار

 است.  اهمیت

رسفد سفط     مفی  نظفر  دالی  زیادی وجفود دارد کفه بفه   

کیلفوگرم   5/2)اففزودن   ویتفامینی  هفای  مکم  فعلی مصرف

می مراحف  سفنی   مکم  ویتامینی در هر تفن جیفره در تمفا   

باشد از جملهر  نیاز حد از های گوشتی( بیش پرورش جوجه

هفا معمفوالً از    هفای تعیفین احتیاجفا  ویتفامین     در آزمایش

های خالص برای ایجاد کمبود ویتامینی اسفتااده شفده    جیره

هفا در شفرایط    است، اما میزان احتیاجا  طیور بفه ویتفامین  

اغلففب ، [17]هففای کامفف  متاففاو  اسففت  تغذیففه بففا جیففره

ها برای تعیین احتیاجا  ویتامینی بر روی پرندگان  آزمایش

 دسفت  بفه جوان در سنین سه الی چهار هاته انجام و نتفایج  

آمده به سنین باالتر تعمیم داده شده است نتفایج تحقیقفا    

نران داده است احتیاجا  واقعی پرنفده تحفت تفأثیر سفن     

زان میف  کفه  دارد وجفود  امکفان  ، ایفن [29]متافاو  اسفت   

 دور  در طفول  ذخیفره شفده   های محلول در چربی ویتامین

بدهفد.   را پایفانی  پرنفده در دور   نیفاز  کااف رشد و آغازین

 تفأمین  همچنین در سیستم پرورش بفر روی بسفتر امکفان   

دارد  وجفود  یخوار مدفوع طریق از ها بخری از نیاز ویتامین

هففای ویتففامینی میففزان   ، هناففام فرموالسففیون مکمفف  [19]

حائز که در اجزای اصلی خوراک وجود دارند هایی  مینویتا

 .[25]اهمیت نیست. 

ای مورد نیاز بفرای تغذیفة دام و    بخش عمد  ذر  دانه

اسفتااده از  شفود.   می نیتأمطریق واردا  از طیور در ایران 

عنوان یکی از راهکارهای  بهطیور   در جیرغال  جایازین 

واردا   ا  طیفور در صفور  کفاهش   تولیفد  نهیکاهش هز

ذر  مطرح و گرایش به استااده از غال  سازگار با شرایط 

زراعی و آ  و هوای ایران مث  گندم در جیر  طیور مفورد  

 ةدر تغذیف در سفطوح بفاال    گنفدم اسفتااده از  توجه اسفت.  

سفاکاریدهای غیفر    داشفتن پلفی    یگوشتی به دل های جوجه

خصففو  زایففالن و آرابینففوزایالن  بففهمحلففول  ای نراسففته

های گوشفتی   در صور  تغذیة جوجه[. 2] دودیت داردمح

ای چسفبنده   های بر پایة گندم در محفیط روده تفوده   با جیره

و باعث بفروز اخفتالال     [16]با وزن مولکولی باال ترکی  

گوارشی از جملهر اففزایش چسفبندگی محتویفا  دسفتااه     

و  6]، کندی عبور محتویا  دستااه گفوارش  [15]گوارش 

 [11]هففای گوارشففی  رعت انترففار آنففزیمو کففاهش سفف [12

خواهد شد که در نهایت به کاهش قابلیت دسترسفی مفواد   

 انجامد. مغذی و افزایش احتیاجا  پرنده می

 مکمف   تحقیقا  انجام شده نران داده است که حذف

تأثیر  سویا کنجالة و ذر  پایه بر های پایانی از جیره ویتامینی

تی طفی دور  پایفانی   های گوشف  عملکرد جوجه معناداری بر

ویتفامینی   های مکم  ، حذف]22، 20، 14[پرورش نداشت 

های گوشتی  جوجه سویا کنجالة و ذر  پایة بر های از جیره

 و روزانفه  اففزایش وزن  بفر  معنفاداری  اثفر  مختلف سنین از

طفور   بفه  غفذایی  تبفدی   راندمان اما نداشته، مصرفی خوراک
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گرففت   قفرار  ویتفامینی  مکمف   حفذف  تأثیر تحت معناداری

زمینفة نیفاز    تحقیقفا  کمفی در   کفه نیا. بفا توجفه بفه    ]17[

انجام  گندم پایة بر های های گوشتی در جیره ویتامینی جوجه

منظفور بررسفی اثفر کفاهش      شده است، ایفن پفژوهش، بفه   

گندم  پایة پایانی بر های ویتامینی از جیره سط /حذف مکم 

سفتر  بر عملکفرد رشفد، رانفدمان الشفه، وزن نسفبی و خاک     

هفای گوشفتی    استخوان درشت نی و پاسش ایمنی در جوجه

 .انجام شد

 

مین تأپایانی پرورش، تركیب مکمل ویتامینی مورد آزمایش و میزان  ةگوشتی در مرحل های . احتیاجات ویتامینی جوجه1جدول 

 سازی( لسط شركت مکمگرم در كیلوگرم جیره )میزان توصیه شده تو 50/2ویتامین با افزودن مکمل ویتامینی در سطح 

 واحد ها ویتامین

 مقدار تأمین ترکیب مکم  مورد استااده احتیاجا 
NRC, 1994 Ross, 2014 

 )کیلوگرم جیره/ واحد( )کیلوگرم مکم / واحد( )کیلوگرم جیره/ واحد(

 9000 3600000 10000 1500 المللی واحد بین (Aرتینول )ویتامین 

 2000 800000 4000 200 المللی واحد بین (D3کولة کلسیارول )ویتامین 

 18 7200 55 10 المللی واحد بین (E)ویتامین  توکوفرول

 00/2 800 20/2 50/0 گرم میلی (K3فیلوکینون )ویتامین 

 80/1 720 20/2 50/1 گرم میلی (B1)ویتامین  تیامین

 60/6 2640 40/5 00/3 گرم میلی (B2ریبوفالوین )ویتامین 

 00/10 4000 00/40 00/25 گرم میلی (B3)ویتامین نیاسین 

 00/30 12000 00/13 00/10 گرم میلی (B5پانتوتنیک اسید )ویتامین 

 00/3 1200 20/3 00/3 گرم میلی (B6پیریدوکسین )ویتامین 

 15/0 60 20/0 12/0 گرم میلی (H2/B7بیوتین )ویتامین 

 10/0 400 60/1 50/0 گرم میلی (B9اسید فولیک )ویتامین 

 02/0 6 01/0 01/0 گرم میلی (B12کوباالمین )ویتامین 

 500 200000 1500 750 گرم میلی درصد 60کولین کلراید 

 

 ها مواد و روش

قطعه جوجه خروس گوشتی  400در این آزمایش از تعداد 

در قالفب طفرح کامف      308روز  سفویة تجفاری راس    یک

پرنده در هر تکرار  قطعه 10تکرار و  5تیمار،  7تصادفی با 

. جیفره بفر پایفة    1استااده شدند. تیمارهای آزمایری شام ر 

گرم در کیلوگرم مکم  ویتفامینی در کف     5/2گندم حاوی 

. کاهش سط  مکمف   2دور  پایانی پرورش )تیمار شاهد(؛ 

روزگی؛  25گرم در کیلوگرم از سن  25/1ویتامینی جیره به 
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گفرم در   25/1 . کاهش سط  مکمف  ویتفامینی جیفره بفه    3

. کففاهش سففط  مکمفف   4روزگففی؛  31کیلففوگرم از سففن 

روزگی؛  37گرم در کیلوگرم از سن  25/1ویتامینی جیره به 

. 6روزگی؛  25. حذف کام  مکم  ویتامینی جیره از سن 5

. 7روزگفی و   31حذف کام  مکم  ویتامینی جیره از سفن  

روزگی بودند.  37حذف کام  مکم  ویتامینی جیره از سن 

های آزمایری )کاهش  ا قب  از سنین آغاز به تغذیه با جیرهت

، پرنفدگان بفا   7-2 سط /حذف مکم  ویتامینی( تیمارهفای 

گفرم در کیلفوگرم مکمف  ویتفامینی      50/2های حاوی  جیره

روزگفی تحفت شفرایط     24سفن  ها تفا   تغذیه شدند جوجه

روزگی با حذف  24در سن . تغذیه و پرورش یافتند یکسان

هففای  وزن از بففین جوجففه زن و یففا سففناینپرنففدگان کففم و

 بفین طفور تصفادفی    بهقطعه پرنده  350پرورش یافته تعداد 

تقسفیم  بفا میفاناین وزنفی یکنواخفت      ای قطعفه  10پن  35

 ±16/27میاناین وزن پرندگان در شفروع آزمفایش    شدند.

گففرم بففود. دمففای جایاففاه پففرورش در روز ورود  46/876

در نظر گرفته شد، پفس  گراد  درجة سانتی 35-32ها  جوجه

گراد دمای سالن  درجة سانتی 5/0-4/0ساعت روزانه  72از 

گفراد   درجفة سفانتی   22-20کاهش یافت تا دمای سالن بفه  

نافه  برسد و سپس تا پایان دور  پرورش دمای سالن ثابت 

 70-60شفد. رطوبفت نسفبی در هاتفة اول پفرورش       داشته

 60-50منفة  درصد و پس از آن تا پایان دور  پرورش در دا

سفاعت   23ی سفالن شفام    نوردهدرصد حاظ شد. برنامة 

روشنایی و یک ساعت تاریکی در ک  دور  پرورش اعمال 

 شد.

ترکیب شیمیایی اقالم پایه )گندم و کنجالة سویا( مفورد  

بینفی   طیفف  هفای مصفرفی بفه روش    استااده در تنظیم جیره

  ( تعیفین شفد. مکمف    NIRمادون قرمفز نزدیفک انعکاسفی)   

مینی مففورد اسففتااده در ایففن آزمففایش از نففوع مکمفف  ویتففا

اسففتاندارد، فرموالسففیون ابففالت شففده بففه کارخانجففا      

( تولیفد  1)جفدول  سازمان دامپزشفکی  سازی توسط  مکم 

 UFFDA اففزار  ها با استااده از نفرم  داخلی بود. تنظیم جیره

 308براساس حداق  احتیاجا  توصیه شد  راهنمای راس 

-25و  24-11روزگفی،   10تفا   1سنی های  برای دوره[ 3]

روزگی و با توجه به ترکیب شفیمیایی اقفالم خفوراکی     42

 (.2تنظیم شد )جدول  NIRش حاص  از آزمای

 42و  24هففای هففر واحففد آزمایرففی در سففنین  جوجففه

حفداق   منظفور   صور  گروهی توزین شدند. بفه  روزگی به

خطفای حاصف  از وزن محتویفا  دسفتااه گفوارش       کردن

هفا گرسفنای داده    کری به جوجفه  ت قب  از وزنچهار ساع

صور  میزان افزایش وزن روزانه بفه ازای هفر    شد. رشد به

قطعه پرنفده در طفول دور  آزمفایش محاسفبه شفد. میفزان       

مانفده در   مصرف خوراک هر پن از کسر میزان خوراک باقی

شفده در طفول دور     پایان دوره از مجموع خفوراک عرضفه  

وراک روزانه هر قطعفه پرنفده از   محاسبه و میزان مصرف خ

مجمفوع  (تقسیم میزان مصرف خوراک پن بفر جوجفة روز   

روزهایی که پرندگان تلف شده در طول دور  زنده بودنفد(  

تعداد پرنده زنفده در پایفان دور    × + )تعداد روزهای دوره 

آزمفایش( محاسففبه شففد. رانففدمان غففذایی از تقسففیم رشففد  

آزمایری + مجمفوع وزن   )اختالف وزن ابتدا و انتهای دور 

شده( بر ک  خفوراک مصفرفی محاسفبه شفد.      پرندگان تلف

همچنین هزینة خوراک به ازای یک کیلوگرم اففزایش وزن  

از ضر  قیمت خوراک در ضریب تبدی  غفذایی محاسفبه   

 شد.

روزگفی یفک قطعفه جوجفه از هفر واحفد        42در سن 

آزمایری )پنج قطعه از هر تیمار( که از نظر وزنفی نزدیفک   

شفد. پفس از    و کرفتار به میاناین وزن تکرار بود انتخفا   

کرتار بالفاصله پرکنی انجفام شفد. سفپس اجفزای الشفه و      

و بفا اسفتااده از   های لنااوی )بفورس و طحفال( جفدا     اندام

وزن  .گفرم تفوزین شفدند    001/0جیتالی با دقت یترازوی د

های احرایی به صور  درصدی  نسبی اجزای الشه و اندام

 گرم وزن زنده/ گرم( محاسبه شد. 100ده )از وزن زن
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 )درصد( 1 یانیپاهای آغازین، رشد و  ه. تركیب اقالم خوراكی و تركیب محاسباتی مواد مغذی جیر2جدول 

  مواد خوراکی
 جیر  آغازین

 روزگی(10 -1)
 جیر  رشد

 روزگی( 11-24)
 

 روزگی( 25-42جیر  پایانی )

 م()کیلو گرم/گرسط  مکم  ویتامینه 

 صار 25/1 5/2

 03/67 03/67 03/67  27/61 85/57  گندم
 81/21 81/21 81/21  04/28 06/32  کنجالة سویا
 03/7 03/7 03/7  28/6 23/5  روغن سویا

 60/1 60/1 60/1  78/1 00/2  کلسیم فساا  دی
 85/0 85/0 85/0  92/0 99/0  سنگ آهک
 14/0 14/0 14/0  16/0 16/0  نمک طعام

 15/0 15/0 15/0  15/0 15/0  جوش شیرین
 31/0 31/0 31/0  34/0 39/0  متیونین -ال -دی 

 43/0 43/0 43/0  41/0 48/0  هیدروکلراید -لیزین-ال
 15/0 15/0 15/0  16/0 19/0  ترئونین-ال

 25/0 125/0 00/0  00/0 00/0  سبوس گندم

 00/0 125/0 25/0  25/0 25/0  2نهیتامیومکم  

 25/0 25/0 25/0  25/0 25/0  3یمعدنمکم  
 03/0 03/0 03/0  03/0 03/0  آنزیم سافیزیم

 مواد مغذی)محاسبه شد(

کیلفوگرم/  )وسفاز   انرژی قاب  سوخت
 3200  3100 3000  (کالری کیلو

 50/19  50/21 00/23  پروتئین خام )درصد(
 79/0  87/0 96/0  کلسیم )درصد(

 40/0  44/0 48/0  صد(در دسترس )درفسار 
 16/0  16/0 16/0  سدیم )درصد(
 16/1  29/1 44/1  لیزین )درصد(

 57/0  63/0 70/0  متیونین )درصد(
 91/0  99/0 08/1  متیونین + سیستین )درصد(

 78/0  88/0 97/0  ترئونین )درصد(
( و یا کاهش سط  مکم  ویتامینی در 1کیلوگرم مکم  ویتامینی در ک  دور  پرورش )تیمار گرم در  50/2های بر پایة گندم و کنجالة سویا حاوی  تغذیة جیره با .1

ای تهیه شد )از سبوس  ( هات تیمار تغذیه7-2روزگی )تیمارهای  37و  31، 25صار گرم در کیلوگرم جیره از سنین و یا  25/1های بر پایة گندم و کنجالة سویا به  جیره
 سط  مکم  ویتامینی استااده شد(. عنوان جایازین کاهش گندم به

واحد  E ،  18المللی؛ ویتأمین واحد بین D3 ،  2000المللی؛ ویتأمین  واحد بین A ،  9000کردر ویتأمین   مکم  ویتامینی در هر کیلوگرم جیر  مواد زیر را تأمین می. 2
گرم؛  میلی 1/0  گرم؛ اسید فولیک،   میلی 10  گرم؛ نیاسین،  میلی 6/6گرم؛ ریبوفالوین؛  میلی 8/1  ، گرم؛ تیامین میلی B12 ،02/0گرم؛ ویتأمین میلی K3 ،  2المللی؛ ویتأمین بین

 گرم. میلی 50  0کلراید،   گرم ؛کولین  میلی 30 گرم؛ اسید پانتوتنیک، میلی 3گرم؛پریدوکسین،  میلی 15/0  بیوتین، 

 10  گرم؛ مس،  میلی 1  گرم؛ ید،  میلی 2/0  گرم؛ سلنیوم،  میلی 100  گرم؛ منانز،  میلی 7/84کردر روی،  می مینمواد زیر را تأ  مواد معدنی در هر کیلوگرم جیر مکم  .3
 گرم. میلی 500گرم؛ آهن،  میلی
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بفادی ایجفاد شفده(     آنتیگیری پاسش ایمنی ) هبرای انداز

از روش سفنجش   (SRBC)قرمز گوساندی های علیه گلبول

اسففتااده شففد. بففه ایففن منظففور مسففتقیم هموآگلوتیناسففیون 

از یفک گوسفاند سفالم در سفرنگ آغرفته بفه        یریف گ نخو

EDTA شده در  یآور انجام شد. خون جمعg 1200   و بفه

قرمفز تاکیفک    هفای  دقیقفه سفانتریایوژ و گلبفول    10مد  

دسفت آمفده سفه مرتبفه بفا       قرمز به های گلبول  شدند. تود

 -سففازی محلففول»محلففول بففافر فسففاا  سففالین بففه روش 

 هففای شسترففو داده شففدند. گلبففول« تاکیففک-سففانتریایوژ

درصد با محلول بافر فساا  سالین  پنجمانده به نسبت  باقی

رقیق و محلول تزریقی به دست آمد )الزم به ذکر است کفه  

تمام مراح  فوق تحت شرایط استری  انجام شد(. در سفن  

ک یف روزگفی )نوبفت دوم(    35روزگی )نوبفت اول( و   28

تفازه تهیفه شفده     SRBCدرصد  5سوسپانسیون  از لیتر میلی

روز پفس از هفر    7تزریفق و   هفا  جوجفه  ةداخ  عضله سین

تزریق از یک قطعه جوجه از هر تکرار از طریفق سفیاهر    

خفون،   ة[. از نمون4] شد یریگ خون لیتر میلی دوبال به میزان 

 بفادی  منظور سفنجش تیتفر آنتفی    سرم جدا و به آزمایرااه به

با استااده  SRBCبه  بادی گیری پاسش آنتی هندازانتقال یافت. ا

از روش سففنجش مسففتقیم هموآگلوتیناسففیون بففرای تعیففین  

 G نیمونوگلوبولیو ا Mایمونوگلوبولین ک ، ایمونوگلوبولین 

 log2بفه صفور     SRBCعلیفه   بفادی  آنتفی انجام شد. تیتفر  

از سرم خون کفه قفادر بفود بفه طفور قابف        ی معکوس رقت

درصفد   پفنج اوی از سوسپانسفیون  مراهده یک حجفم مسف  

SRBC  خوانففده شففد. از آنجففایی کففه    ،را آگلوتینففه کنففد

حسفاس هسفت و    «مرکاپتواتانول -2»به  Mایمنوگلوبولین 

تفوان   میشود، با افزودن این ماده  میدر حضور آن تخریب 

میفزان    آن را حذف کرد که تیتر مراهده شده نرفان دهنفد  

 G یتر ایمونوگلوبفولین است. از تااض  ت Gایمونوگلوبولین 

بدسفت   M از تیتر ایمونوگلوبولین ک ، تیتر ایمونوگلوبولین

 [.5] آمد

اففزار   دست آمده از آزمایش با استااده از نرم بههای  داده

 تجزیفه ( GLM)مفدل عمفومی خطفی     ةو روی SASآماری 

نسبی )وزن نسبی اجزای الشه، چربی  یها هداد [.28]شدند 

 یسفاز  لمنظفور نرمفا   احرفایی( بفه  های  مبطنی و اندا  حار

بففه آرک سففینوس تبففدی  و سففپس   (1رابطففة ) براسففاس

ها بفر اسفاس طفرح     شدند. آنالیز دادهتحلی  آماری  و تجزیه

مدل ریاضفی طفرح آمفاری بفه     کامالً تصادفی با استااده از 

بفا اسفتااده از    ها میاناین ة. مقایس( انجام شد2رابطة )شرح 

( >05/0pر سفط  احتمفال )  دانکفن د ای  آزمون چند دامنفه 

 .[13] صور  گرفت

(1 ) 
)

100
(

x
arcSinDegreesX 

 

(2   ) ij i ijkY T   

 ،ℇijاثر تیمفار و   ، Ti؛  مقدار هر مراهده، Yijدر این رابطه، 

 .اثر خطای آزمایش است

 

 نتایج و بحث

روزگفی باعفث    25حذف کامف  مکمف  ویتفامینی از سفن     

روزگی و رشفد روزانفه در    42ار میاناین وزن کاهش معناد

های شاهد و یا کاهش سط  مکم  ویتامینی  مقایسه با جیره

روزگففی شففد   37گففرم در کیلففوگرم از سففن   250/1بففه 

(05/0p<). های مصرفی  حذف کام  مکم  ویتامینه از جیره

روزگففی( باعففث کففاهش  37و  31، 25از سففنین مختلففف )

هزینفه تمفام شفد     ایش معنادار معنادار راندمان غذایی و افز

 .(>05/0p)خوراک به ازای یک کیلوگرم افزایش وزن شد

نتایج بدسفت آمفده از ایفن تحقیفق بفا گفزارش سفایر        

مطابقت دارد. حفذف   [30و  29، 22، 20، 17، 14]محققان 

هفای گوشفتی در    مکم  ویتامینی و معدنی از جیر  جوجفه 

رشففد و روزگففی تففأثیر معنففاداری بففر  49-28دامنففة سففنی 

 . [29]راندمان غذایی نداشت 
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 های جوجههای عملکردی  شاخصبر در سنین مختلف  گندم ةجیره بر پایاز مکمل ویتامینی و یا حذف اثر كاهش سطح . 3جدول 

 روزگی 25-42 گوشتی

 تیمار
سط  مکم  

 1ویتامینی

 سن کاهش مکم 

 ویتامینی

 42زن و 

 روزگی

رشد 

 روزانه

مصرف 

 خوراک
 یراندمان غذای

هزینة خوراک به 

 افزایش وزن

 )کیلوگرم/ ریال( )گرم/گرم( )روز/ پرنده/ گرم( )گرم(  )روز( )کیلوگرم/گرم( 

1 50/2 -  a 00/2062 a 37/65 15/122 a59/537 b27254 

2 25/1 25  ab71/2015 ab82/62 87/120 ab64/519 ab27940 

3 25/1 31  ab12/2002 ab92/60 63/111 a 39/545 b27257 

4 25/1 37  a 17/2054 a 10/66 00/124 b 34/533 b27280 

5 00/0 25  b75/1968 b 11/59 48/116 b 41/507 ab27944 

6 00/0 31  ab 89/2017 ab93/63 48/127 b47/501 ab28247 

7 00/0 37  ab80/1999 ab50/61 17/123 b92/498 a29068 

 583 27/9 96/2 10/2 50/35  ها خطای استاندارد میاناین

Pvalue  01/0 01/0 07/0 04/0 02/0 

 شدند. گرم در کیلوگرم مکم  ویتامینی تغذیه می 50/2های حاوی  های سنی اعمال تیمارهای آزمایری پرندگان با جیره  تا قب  از دوره. 1

 که دارای حروف غیرمرابه هستند اختالف معنادار است. ستون  های هر میاناین

 

کمفف  ویتففامینی و معففدنی از جیففر  همچنففین حففذف م

روزگفی اثفر    49-42هفای گوشفتی در دامنفة سفنی      جوجه

معناداری روی وزن زنده نداشت ولی ضریب تبدی  غذایی 

 .[17]ها از جیر  مصرفی نامطلو  شد  با حذف مکم 

حذف مکم  ویتامینی و معدنی از جیره در دور  پایانی 

ر روزگففی( تففأثی 56-42هففای گوشففتی ) پففرورش جوجففه

معناداری بر رشد و ضفریب تبفدی  غفذایی نداشفت ولفی      

. [14]باعث افزایش معنفادار میفزان مصفرف خفوراک شفد      

مکمف    حفذف همچنین گزارش شده است که کاهش و یفا  

های گوشتی تأثیر معنفاداری   ویتامینی از جیر  پایانی جوجه

. حفذف  [22]هفای عملکفرد تولیفدی نداشفت      بر شفاخص 

روزگفی   42ثیر معناداری بر وزن مکم  ویتامینی از جیر  تأ

نیفاز بفه    کهنیا. با توجه به [20]های گوشتی نداشت  جوجه

یابد، ممکن است  ها با افزایش سن کاهش می برخی ویتامین

محتوای ویتامینی مواد اولیة خوراکی ترفکی  دهنفد  جیفر     

هفا در سفنین بفاالتر را بنمایفد      تکافوی نیاز برخی ویتفامین 

قدار نیاسین الزم برای سنین صار تا سه مثال م طور به. [25]

گرم در کیلوگرم جیره است، اما میزان نیفاز   یلیم 35هاتای 

 22به این ویتامین بفرای سفنین سفه تفا هافت هاتافی بفه        

. همچنین مقفدار کفولین مفورد    [27]یابد  گرم تقلی  می میلی

های گوشتی را برای سنین صار تا سفه هاتافی    نیاز جوجه

. [21]کیلوگرم جیره گزارش شده است  گرم در میلی 1300
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نکتة قاب  ذکر دیار این است که در دور  پایانی در مقایسه 

اففزایش خفوراک مصفرفی، میفزان       یف دل بهبا دور  آغازین، 

ویتامین دریافتی از جانب مواد خوراکی بفه مراتفب بیرفتر    

اسففت و احتمففال دارد کففه بففدون نیففاز بففه افففزودن مکمفف  

تأمین شود. نتایج این تحقیفق نرفان داد   ویتامینی نیاز پرنده 

های عملکرد رشد در پرندگان تغذیفه شفده بفا     که شاخص

گرم در کیلوگرم جیره  25/1جیر  حاوی مکم  ویتامینه در 

روزگففی( نسففبت بففه سففایر  25-42در کفف  دور  پایففانی )

طفوری کفه اخفتالف در     های آزمایری بفاالتر بفود بفه    گروه

روزگفی(   42-25مفد  ) مقایسه با تیمفار حفذف طفوالنی    

(. بفر خفالف   >05/0pمکم  ویتامینه از جیر  معنادار بفود ) 

های فوق اثفر منافی    نتایج حاص  از این آزمایش و گزارش

های  کاهش و یا حذف مکم  ویتامینه از جیر  پایانی جوجه

و  9، 7]گوشتی در برخی مطالعا  نران داده شفده اسفت   

کفه اففزودن    دهدا نرفان و حتی نتایج برخی مطالعفا    [25

 بهبفود  موجفب  جیرهه بیرتر ب معدنی و ویتامینی های مکم 

. دلیف  اخفتالف در نتفایج    [8]شفود   روزانه می وزن افزایش

توانفد تحفت تفأثیر شفرایط      حاص  از مطالعا  مختلف می

محیطی، ترکیفب اقفالم خفوراکی جیفره، سیسفتم پفرورش       

)پرورش بر روی بستر و یا قافس(، مفد  زمفان و سفط      

 مکم  ویتامینی باشد.کاهش 

 42 سفن  الشفه و اجفزای آن در   وزن بفه  نتایج مربفوط 

 تغذیه های جوجه است. بین ارائه شده 4 جدول در روزگی

 از معنفاداری  تااو  مکم  ویتامینی مختلف سطوح با شده

نفدارد ایفن    الشه و اجزای الشه وجفود  وزن میاناین لحا 

و  17، 14 ،9]دارد  نتایج با گزارش سایر محققفان مطابقفت  

 مفورد اسفتااده ایفن    آزمایرفی  جیفر   که این تااو  با [29

اسفت. بفا حفذف     سویا بفوده  کنجالة و ذر  پایة بر محققان

هفای گوشفتی در    مکم  ویتامینی و معدنی از جیر  جوجفه 

روزگی اثر معناداری روی راندمان الشفه   49-42دامنة سنی 

. [17]و وزن نسبی اجزای الشه ران و سینه مرفاهده نرفد   

همچنین حذف مکم  ویتامینی و معدنی از جیفره بفر روی   

راندمان الشه، وزن نسبی اجزای الشه و چربی حاره بطنفی  

. گزارش شده اسفت کفه حفذف    [14]اثر معناداری نداشت 

روزگی بفر   42-21مکم  ویتامینی و معدنی در دامنة سنی 

 دست آمده به نتایج که . درحالی[26]اثر است  بازده الشه بی

 است. تضاد در [25]گزارش  اب

 

 های جوجهدر سنین مختلف بر وزن نسبی اجزای الشه  گندم ةجیره بر پایاز مکمل ویتامینی و یا حذف اثر كاهش سطح . 4جدول 

 روزگی 42در سن  گوشتی

 پرت، گردن سینه ها ران ک  الشه  ویتامینی سن کاهش مکم  1سط  مکم  ویتامینی تیمار

 گرم وزن زنده/گرم( 100)  روز() )کیلو گرم/گرم( 

1 50/2 -  56/72 49/20 51/24 56/27 

2 25/1 25  16/71 34/20 78/24 05/26 

3 25/1 31  04/72 95/19 00/26 09/26 

4 25/1 37  49/70 04/20 68/24 77/25 

5 00/0 25  81/71 93/20 19/25 69/25 

6 00/0 31  82/71 13/20 99/24 71/26 

7 00/0 37  59/72 85/19 46/26 27/26 

 60/0 68/0 43/0 89/0  ها خطای استاندارد میاناین

 شدند. گرم در کیلوگرم مکم  ویتامینی تغذیه می 50/2های حاوی  های سنی اعمال تیمارهای آزمایری پرندگان با جیره تا قب  از دوره. 1
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های لنااوی و اجزای آن  نسبی اندام وزن به نتایج مربوط

 اسفت. بفین   ارائفه شفده   5 جفدول  در روزگفی  42 سفن  در

 مکمف  ویتفامینی   مختلفف  سطوح با شده تغذیه های جوجه

هفای لنافاوی و    لحا  وزن نسبی انفدام  معناداری از تااو 

در نوبت نخست و نوبفت   Gو  Mغلظت ایمنوگلوبین ک ، 

های قرمز گوساندی تزریق شده  دوم تولید شده علیه گلبول

مربفوط بفه    وجود نداشت. نتایج روزگی 35و  28در سنین 

و  9]حاصف    نتایج با بورس فابرسیوس و وزن نسبی طحال

 بر ای جیره از محققان این که تااو  این با است مطابق [14

همچنفین نتفایج    .انفد  کرده استااده سویا کنجالة و پایة ذر 

های قرمز  مربوط به پاسش ایمنی در واکنش به تزریق گلبول

سایر محققفان مطابقفت دارد. حفذف    گوساندی با گزارش 

مکم  ویتفامینی و معفدنی از جیفر  دور  پایفانی پفرورش      

بفر روی وضفعیت   ( روزگفی  56-42های گوشفتی )   جوجه

. همچنفین  [14]های گوشتی اثر منای نداشت  ایمنی جوجه

در مطالعة دیار گزارش شده که حذف مکمف  ویتفامینی از   

شفتی تفأثیر   هفای گو  روزگی به بعد جوجه 29جیره از سن 

 . [1]ها نداشت  ن منای بر عملکرد ایمنی آ

نی و درصد  نسبی استخوان درشت وزن به نتایج مربوط

 6جفدول   در روزگفی  42 نفی در  خاکستر استخوان درشت

 سفطوح  بفا  شفده  تغذیفه  هفای  جوجفه  ارائه شده است. بین

لحفا  وزن   معنفاداری از  تافاو   مکمف  ویتفامینی   مختلف

و درصفد خاکسفتر اسفتخوان    نفی   نسبی اسفتخوان درشفت  

 [29]آمده با گزارش  دست بهنی وجود نداشت. نتایج  درشت

مطابقت دارد، ایران گزارش کردند با حذف مکم  ویتامین 

های گوشتی اثر معناداری بر  و معدنی از جیر  پایانی جوجه

ی پا مراهده نرفد. همچنفین در تحقیفق    ها یناهنجارروی 

هفای   جیر  پایانی جوجه دیاری با حذف مکم  ویتامینی از

اثر معناداری بر خاکستر استخوان ( روزگی 42-42)گوشتی 

 .[10]درشت نی مراهده نرد 

 

های  و وزن نسبی اندام بادی آنتیدر سنین مختلف بر تیتر  گندم ةجیره بر پایاز مکمل ویتامینی و یا حذف اثر كاهش سطح . 5جدول 

 های گوشتی روزگی جوجه 42لنفاوی در سن 

 تیمار
سط  مکم  

 1ویتامینی

 سن کاهش مکم 

 ویتامینی

 بادی ثانویه تیتر آنتی  بادی اولیه تیتر آنتی  وزن نسبی 

 IgG IgM ک   IgG IgM ک   بورس طحال 

 )روز( )کیلو گرم/گرم( 
گرم وزن  100)

 زنده/گرم(
(log 2)  (log 2) 

1 50/2 -  08/0 08/0  40/5 60/1 80/3  80/4 80/2 00/2 

2 25/1 25  09/0 09/0  30/5 70/1 60/3  70/4 90/2 80/1 

3 25/1 31  09/0 06/0  40/4 00/2 42/2  00/4 00/2 00/2 

4 25/1 37  07/0 07/0  40/4 60/1 82/2  80/2 00/2 04/1 

5 00/0 25  09/0 10/0  30/5 40/1 90/3  70/4 50/3 22/1 

6 00/0 31  10/0 12/0  20/4 60/1 62/2  20/4 30/2 92/1 

7 00/0 37  09/0 11/0  40/4 80/1 62/2  40/4 60/2 80/1 

 43/0 47/0 50/0  70/0 24/0 72/0  02/0 01/0  هاخطای استاندارد میاناین
 دند.ش گرم در کیلوگرم مکم  ویتامینی تغذیه می 50/2های حاوی  های سنی اعمال تیمارهای آزمایری پرندگان با جیره تا قب  از دوره1
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در سنین مختلف بر وزن نسبی استخوان درشت نی و  گندم ةجیره بر پایاز مکمل ویتامینی و یا حذف اثر كاهش سطح . 6جدول 

 گوشتی های جوجهخاكستر استخوان درشت نی در 

 نی خاکستر استخوان درشت نی وزن نسبی استخوان درشت  ویتامینی سن کاهش مکم  1سط  مکم  ویتامینی تیمار

 )درصد( گرم وزن زنده/گرم( 100)  )روز( یلوگرم/گرم()ک 

1 50/2 -  43/2 09/37 

2 25/1 25  49/2 55/36 

3 25/1 31  37/2 29/36 

4 25/1 37  43/2 37/35 

5 00/0 25  42/2 30/36 

6 00/0 31  43/2 89/35 

7 00/0 37  04/0 06/1 

 53/36 37/2  ها خطای استاندارد میاناین

 شدند. گرم در کیلوگرم مکم  ویتامینی تغذیه می 50/2های حاوی  های سنی اعمال تیمارهای آزمایری پرندگان با جیره   از دورهتا قب. 1
 

دالی  مختلای در خصو  علفت بفروز    رسد یمنظر  به

عدم تااو  معنادار در صاا  سنجیده شده بفین پرنفدگان   

قیفق  های مختلفف آزمایرفی در ایفن تح    تغذیه شده با جیره

وجود داشته باشد. از جمله اینکه، احتمال تأمین احتیاجا  

ویتامینی از طریق اقالم خوراکی موجود در جیره طفی دور   

هفای محلفول در    پرورش وجود دارد، مقادیری از ویتفامین 

هففای محلففول در آ  درون   چربففی و برخففی از ویتففامین 

خصو  کبد و بافت چربی طی دور  قب   های بدن به بافت

شود کفه   اهش/حذف مکم  ویتامینی از جیره ذخیره میاز ک

هفای   ویتفامین  نیتفأم منظفور   قابلیت فراخوانی این ذخایر به

مورد نیاز وجود دارد، در سنین پایانی در مقایسه بفا سفنین   

هفای گوشفتی    آغازین و رشد میزان نیفاز ویتفامینی جوجفه   

بستر احتمال تأمین بخرفی  م ، در سیست[19] ابدی یمکاهش 

خفواری وجفود دارد،    یاز ویتامینی طیور از طریق مدفوعاز ن

ه   بزر  و کولفون مفرت سفاخت   رودها در  زیرا اکثر ویتامین

شفوند و یفا از طریفق     شده که یا در همین ناحیه استااده می

خفواری   مدفوع از بدن دفع شده و سپس از طریفق مفدفوع  

طفی مطالعفا  انجفام شفده      [19]شفوند   دوباره استااده می

هفای ویتفامینی در دور     مکم  [27]و یا حذف  [8] افزودن

هفای گوشفتی    پایانی اثر ناچیزی بر عملکرد تولیدی جوجه

 نران داده است.

نتایج حاص  از این آزمایش نران داد که، کاهش سط  

گرم در کیلفوگرم جیفره از    25/1ویتامینی به  افزودن مکم 

از روزگی به بعد و یا حذف کام  مکمف  ویتامینفه    24سن 

های  روزگی به بعد تأثیر منای و معنادار بر شاخص 30سن 

هفای گوشفتی نفدارد، بنفابراین      عملکردی و سالمتی جوجه

ویتفامینی در جیفر  پایفانی     میفزان اففزودن مکمف     توان می

 های گوشتی را کاهش داد. جوجه

 

 تشكر و قدردانی

از معاونت پژوهری دانرفااه فردوسفی    انوسیله مؤلا بدین

کرفاورزی کفه امکفان      اونت پژوهری دانرکدمرهد و مع

 .بسیار سپاسازارند، کردنداجرای این پژوهش را فراهم 
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Abstract 

This experiment was carried out to study the effect of vitamin premix (VP) reduce/withdraw of finisher 

wheat based diet on growth performance, carcass efficiency, tibia bone ash, and humoral immune 

response of broiler chickens. Three hundred and fifty, one day-old male broiler chicks (Ross 308) were 

used in a complete randomized design (CRD) experiment with seven treatments of five replicates and ten 

birds each. The dietary treatments were T1 (control), fed the basal diet containing 2.5g VP/kg of diet; T2, 

T3 and T4, the reduce dietary VP levels to 1.25 g/kg of diet from 25, 31 and 37 d of ages respectively; T5, 

T6 and T7, the complete withdrawal dietary VP from 25, 31 and 37 d of ages respectively. The results 

showed reduced dietary VP levels to 1.25 g/kg of diet from 25 d of age did not impair effects on growth 

performance. The complete withdrawal dietary VP from 25 d significantly decreased growth performance 

(p<0.05). The reduced/withdraw dietary VP levels from 25, 31 and 37 d of ages had not significant effects 

on carcass efficiency, tibia bone ash, and humoral immune response to SRBC injection. It is concluded 

that it is possible to reduce the vitamin supplements in finisher broiler wheat based diets. 

Keywords: broiler chickens, finisher diet, growth performance, immune, vvitamin premixes. 
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