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  چکیده

بر عملکرد و راندمان الشه  )توفرمک (به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پودر آب پنیر و پري بیوتیکاین تحقیق 

در قالب طرح کامال تصادفی  308قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه تجاري راس  240تعداد . جوجه هاي گوشتی انجام شد

قابل ژي ران غلظتی که از نظربا جیره های) قطعه جوجه در هر تکرار 10تکرار و  4(تیمار  6در ) 3×2(به روش فاکتوریل

صفر و (و دو سطح فرمکتو) درصد 8و  4صفر ، (   با سه سطح پودر آب پنیر یکسان بودندخام پروتئین  درصدومتابولیسم 

روزگی اختالف معنی داري نشان  0- 10خوراك مصرفی در دوره اول پرورش از .روزگی تغذیه شدند 0- 42از ) درصد 01/0

آب پنیر و  تحت تاثیر هر دو عامل پودر غذائی و ضریب تبدیل روزگی 24جوجه ها در پایان افزایش وزن ).>05/0p(داد

ز الشه نینسبت الشه به وزن زنده ، رانها و سینه به  ي بین تیمارها در خصوص ارمعنی داختالف ).>05/0p(فرمکتو قرار گرفت

ملکرد جوجه درصد پودر آب پنیر و پري بیوتیک به جیره موجب بهبود ع4افزودن نتایج این آزمایش نشان داد که . نشد مشاهده

  .ها شد

  جوجه گوشتی-پري بیوتیک - فرمکتو - پودر آب پنیر:واژه هاي کلیدي

  

  مقدمه

با . هزار تن است 150میلیون تن آب پنیر در کشور تولید می شود که مقدار ماده خشک آن حدود  2سالیانه حدود 

د لذا سالیانه مقدار زیادي آب پنیر به هدر آب پنیر می کنن که در کشور کارخانجات معدودي اقدام به فرآوريتوجه به این 

 7پودر آب پنیر بیش از . با ارزش می شود این مادهکه عالوه بر ایجاد مشکالت زیست محیطی، سبب هدر رفتن ، می رود

هاي محلول در آب شیر را داراست بخصوص ریبو فالوین و اسید پانتوتنیک آن درصد ویتامین90-40درصد پروتئین و 

نسبتا از نظر اسیدآمینه هاي گوگردي فقیر و از نظر لیزین و ترئونین غنی می  پودر آب پنیر. مالحظه استنیز قابل 

تحقیقات نشان داده که جیره هاي حاوي پودر آب پنیر به صورت خطی افزایش وزن بدن و ابقائ ازت را در . )3(باشد

ها قابلیت هضم وي پودر آب پنیر در تک معده ايجیره هاي حا . می دهدبوقلمون افزایش نیمچه ي گوشتی و جوجه ها

، اخیرا به عنوان محرك رشد این ماده خوراکی . سبب راندمان بهتر خوراك می گردد پروتئین و چربی را بهبود بخشیده و

  ).4(جایگزین آنتی بیوتیک گردیده است 

عالیت تعداد محدودي از گونه هاي که از طریق رشد و یا فاد خوراکی غیر قابل هضم می باشندمو ،پري بیوتیک ها

پري . باکتریائی که هدف آنها بهبود در سالمتی میزبان است به طور موثري بر ارتقائ سالمتی پرنده تاثیر می گذارند

بیوتیک ها به عنوان غذاهاي غیر قابل هضم در برگیرنده تاثیرات سودمندي بر روي حیوانات میزبان است و به طور 
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این مواد به صورت سوبستراهایی . ودي از باکتریها را سبب می شوندیا فعالیت یک یا شمار محد انتخابی تحریک رشد

می توانند جهت کسب کردن انرژي و فعالیت ) مخمرها و قارچها(هستند که دیگر میکروارگانیسم ها و اندامهاي مختلف 

  ).2(از این مواد استفاده کنند

). 5(کوتاه هستند که توسط آنزیمهاي گوارشی طیور قابل هضم نیستند کربوهیدراتهاي با زنجیرهپري بیوتیک ها،

مکانیسم دیگري که براي عمل پري بیوتیک ها ممکن است وجود داشته باشد تغییر قابلیت متابولیسمی فلور روده می 

اند در مقادیر پري بیوتیک فرمکتو، ترکیبی میکروبی است که از باکتري آسپرژیلوس میسیلیوم بدست آمده و می تو.باشد

هدف از اجراي آزمایش بررسی سطوح مختلف ). 1(کیلوگرم در تن خوراك باعث بهبود تعادل میکروبی روده شود 2- 1

  .پودر آب پنیر و پري بیوتیک بر عملکرد و راندمان الشه جوجه ها بود

  

  مواد وروشها

خراسان در جنوب شرقی شهر مشهد این آزمایش در سالن تحقیقات گروه علوم دامی مرکز آموزش جهاد کشاورزي 

قطعه جوجه یکروزه نر گوشتی سویه 240جهت انجام این آزمایش . انجام شد 91تا اوایل فروردین  90از اواخر بهمن ماه 

 8و  4صفر، (آب پنیر در سه سطحبا دو عامل پودر) 3×2(در یک طرح کامال تصادفی به روش فاکتوریل  308تجاري راس 

قطعه جوجه  10کرار و ت 4وتیمار  6در ) گرم در کیلو گرم خوراك 1صفر و ( ک فرمکتو در دو سطح و پري بیوتی) درصد

قرار ) متر 1×1×93/0( جوجه ها پس از ورود به سالن توزین و در داخل پن هاي. قرار گرفتنددر هر تکرارمورد استفاده 

جیره هاي آزمایشی . آنها قرار گرفت سترسبه جایگاه آب آشامیدنی و خوراك در د جوجه ها به محض ورود. گرفتند

 درصد وقابل متابولیسم انرژي غلظت  و با توجه به ترکیبات مواد خوراکی با 2009مطابق احتیاجات غذائی سویه راس 

بر پایه ) روزگی 25- 42روزگی و  11-24روزگی، 0- 10(تیمارها و دوره هاي مختلف پرورش  یکسان براي خام  پروتئین

درصد پودر آب پنیر، تیمار  4+جیره پایه : 2جیره شاهد، تیمار:1تیمار: تیمارهاي جیره اي شامل. گردیدهیه سویا ت –ت رذ

جیره : 5درصد فرمکتو ، تیمار 0.01صفر درصد پودر آب پنیر و +جیره پایه: 4درصد پودر آب پنیر، تیمار 8+جیره پایه : 3

درصد فرمکتو  0.01درصد پودر آب پنیر و  8+ جیره پایه : 6یماردرصد فرمکتو ، ت 0.01درصد پودر آب پنیر و  4+ پایه 

  . مورد استفاده قرار گرفت

ضریب تبدیل در پایان هر دوره  دوره اي، مصرف خوراك و شامل میانگین وزن ، افزایش وزن متغییرهاي عملکردي

ه وزن کشی جوجه ها به کطوريه ب. به تفکیک محاسبه شد )روزگی 25-42روزگی و  11- 24روزگی، 0-10(پرورشی

نخوري و و مصرف خوراك بر اساس خوراك ورودي به داپرورشی صورت انفرادي با ترازوي دیجیتالی در پایان هر دوره 

مقدار اضافه وزن بر اساس تفاضل وزن ابتدا و انتهاي دوره تعیین شد و ضریب تبدیل از . گردیدخوراك برگشتی محاسبه 

در پایان هر دوره یک قطعه جوجه از هر تکرار به طور . افزایش وزن بدن بدست آمدتقسیم میزان خوراك مصرفی به 

SASو سپس با نرم افزار آماري EXCELLنتایج حاصل با استفاده مقدماتی از نرم افزار . تصادفی انتخاب و کشتار گردید

انجام ) 05/0(در سطح معنی داري نگین با آزمون توکیمقایسات میا. مورد تجزیه قرار گرفتGLMبا رویه    1/9نسخه 

  .شد

  

  نتایج و بحث

آمده  1در دوره هاي مختلف پرورشی و کل دوره پرورشی در جدول ) گرم(مصرف خوراك جوجه هاي گوشتی

روزگی اثر معنی داري  0- 42پودر آب پنیر بر مصرف خوراك جوجه ها در سه دوره پرورش وکل دوره پرورش از . است
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روزگی  11- 24وح مختلف فرمکتو بر خوراك مصرفی جوجه ها فقط در دوره دوم پرورش از سط). >05/0p(مشاهده شد

روزگی اثر معنی  0- 10اثر متقابل پودر آب پنیر و فرمکتو در دوره اول پرورش از). >05/0p(اختالف معنی داري نشان داد

  ).>05/0p(داري داشت

پودر آب پنیر بر . آمده است 2پرورش در جدول  در دوره هاي مختلف پرورش و کل دوره) گرم(افزایش وزن بدن

درصد پودر آب پنیر  8سطح ). >05/0p(افزایش وزن بدن در سه دوره پرورشی و کل دوره پرورشی اثر معنی داري داشت

بدن در دوره دوم و سطوح مختلف فرمکتو بر افزایش وزن ).>05/0p(باعث کاهش معنی داري در افزایش وزن بدن شد

اثر متقابل پودر آب پنیر و فرمکتو بر افزایش وزن ). >05/0p(روزگی اختالف معنی داري نشان داد 11- 42سوم پرورش از 

فرمکتو و اثر متقابل آن  پودر آب پنیر، ).>05/0p(معنی دارشد) روزگی 11- 24(جوجه هاي گوشتی در دوره دوم پرورش 

اثر پودر آب ). >05/0p(روزگی اختالف معنی داري مشاهده شد 11- 24ه دوم پرورش از بر ضریب تبدیل غذائی در دور

ضریب تبدیل غذائی در دوره هاي مختلف پرورش  ).>805/0p(پنیر بر ضریب تبدیل کل دوره تا حدودي معنی دار شد

بر راندمان وزن نسبی الشه، وزن اما اثر پودر آب پنیر، فرمکتو و اثر متقابل آن  .آمده است 3و کل دوره پرورش در جدول 

الکتوز لیل نبود آنزیم الکتاز در روده ،در طیور بد). >05/0p(نسبی رانها و سینه به الشه اختالف معنی داري نشان نداد

جذب نشده، بلکه تخمیر گردیده و به اسید الکتیک و اسیدهاي چرب فرار تبدیل می شود که ممکن است کلونی سازي 

دستگاه گوارش شده که این امر  pHباال رفتن غلظت اسیدهاي چرب باعث کاهش . روده را تحریک کندالکتوباسیلها در 

  ). 3(عملکردي جوجه ها موثر خواهد بود سبب کاهش رشد باکتریهاي بیماریزا می شود و این خود در فاکتورهاي

درصد  8نیر نیستند و سطوح طیور بخوبی قادر به هضم پودر آب پگزارش کردند،  2006کرمانشاهی و همکاران ،

درصد پودر آب پنیر  4سطح  این محققین نشان دادند، .فشار اسمزي و اسهال می گردد افزایش پودر آب پنیر منجر به

فر در بدن می شود و از طرفی تخمیر حاصل از و فس موجب افزایش هضم چربی ، پروتئین و جذب مینرالها مانند کلسیم

اما اثرات افزودن فرمکتو به . زایش تعداد الکتوباسیلها و کاهش باکتریهاي پاتوژن می گرددعدم هضم الکتوز منجر به اف

تنهائی یا با پودر آب پنیر بر اساس تحقیقات انجام شده معنی دار نشد و احتمال می رود که با افزودن پودر آب پنیر در 

براساس نتایج بدست آمده بیان .خاصی نداشته استجیره نقش پري بیوتیکی در جیره ایفا شده و افزودن فرمکتو نیز نقش 

و ضریب تبدیل غذائی اثر افزایش داشته است و اثر متقابل پودر   درصد پودر آب پنیر بر افزایش وزن بدن 4شد که سطح 

  .آب پنیر و فرمکتو نسبت به پودر آب پنیر به تنهائی نقش خاصی ایفا نکرده است

  ) گرم(پنیر و فرمکتو بر خوراك مصرفی جوجه هاي گوشتی تاثیر سطوح مختلف پودر آب: 1جدول

  روزگی 0-42  روزگی 25-42  روزگی 11-24  روزگی 0-10  تیمار

35/188  جیره شاهد
a

37/1084
a

1/3078
a

8/4350
a

41/157  پودر آب پنیر 4+%جیره پایه bc
05/1064

a
4/2960

a
5/4024

ab

03/171  پودر آب پنیر 8+%جیره پایه ab
35/986

b
9/2771

ab
5/3885

b

51/185  فرمکتو0.01+%پودر آب پنیر 0+%جیره پایه
a

93/1051
a

5/3045
a

2/4141
ab

015/182  فرمکتو0.01+%پودر آب پنیر 4+%جیره پایه
a

45/1030
ab

6/3055
a

4/4174
ab

13/147  فرمکتو 0.01+%پودر آب پنیر 8+%جیره پایه
c

85/909
c

3/2464
b

8/3467
c

785/5695/20987/126290/127خطاي معیار

  ) گرم(تاثیر سطوح مختلف پودر آب پنیر و فرمکتو بر افزایش وزن جوجه هاي گوشتی: 2جدول

  روزگی 0-42  روزگی 25-42  روزگی 11-24  روزگی 0-10  تیمار
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33/143  جیره شاهد
a

92/598
a

36/1393
bc

61/2135
a

55/136  پودر آب پنیر 4+%جیره پایه
a

89/594
a

52/1525
ab

72/2298
a

42/122  پودر آب پنیر 8+%جیره پایه
b

43/558
a

12/1172
d

69/1852
b

50/147  فرمکتو0.01+%پودر آب پنیر 0+%جیره پایه
a

74/568
a

52/1577
ab

54/2335
a

54/136  فرمکتو0.01+%پودر آب پنیر 4+%جیره پایه
a

68/570
a

96/1590
a

83/2298
a

10/118  فرمکتو 0.01+%پودر آب پنیر 8+%جیره پایه
b

97/354
b

79/1312
dc

69/1827
b

297/4479/18907/60835/69خطاي معیار

  

  تاثیر سطوح مختلف پودر آب پنیر و فرمکتو بر ضریب تبدیل غذائی جوجه هاي گوشتی : 3جدول

  روزگی 0-42  روزگی 25-42  روزگی 11-24  روزگی 0-10  تیمار

01/165/1  جیره شاهد
b

01/2
ab

15/2

90/061/1  پودر آب پنیر 4+%جیره پایه
b

81/1
ab

94/1

04/162/1  پودر آب پنیر 8+%جیره پایه
b

11/2
a

18/2

98/066/1  فرمکتو0.01+%پودر آب پنیر 0+%جیره پایه
b

91/1
ab

91/1

01/164/1  فرمکتو0.01+%پودر آب پنیر 4+%جیره پایه
b

88/1
ab

94/1

92/012/2  فرمکتو 0.01+%پودر آب پنیر 8+%جیره پایه
b

73/1
b

12/2

5/0067/0100/0083/0خطاي معیار
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Effects of different levels of dried whey and prebiotic on performance and carcass efficiency 
of broiler chickens

Abstract
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This study investigated the effects of different levels of whey and prebiotics (fermacto) on 
performance  and carcass yield of broiler chickens was conducted.240 day- old male Ross 
308 broiler  chicks in a completely randomized factorial design(3×2) in 6 treatments(4 
replicates and 10 chicks in each replicate) with that of dietary metabolizable energy 
concentration  and crude protein percentage were similar, with three levels of whey powder 
(0, 4 and 8%) and 2 levels fermacto(0 and0.01%) of 0-42 days were fed. Feed intake in the 
first production period 0-10 days of development of significant showed (p<0/05). Chick 
weight gain and feed conversion ratio at the end of 24 days under the influence of both 
whey powder and fermacto was significant (p<0/05). Significant difference between 
treatments in carcass to live weight ratio, thighs and breasts also no observed (p<0/05). The 
results showed that the addition of 4% whey and fermacto were chickens to the diet 
improved performance.


