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  یمختلف پرورش يدر دوره ها یبر عملکرد جوجه گوشت یریکبوت یداثر اس یبررس

  4یدريکل ی، غالمعل3مقدم یري، حسن نص 2ي، احمد حسن آباد 1ياکبر ساالر علی
  ارشد  یکارشناس يدانشجو -1

  یشگاه فردوسدان ی،و دامپزشک يدانشکده کشاورز یگروه علوم دام  یاراستاد و دانش یار،دانش یببه ترت  - 4، 3، 2
.salari.aliakbar@gmail.com  

  چکیده
 200انجـام شـد.    یگوشـت  يبر عملکرد جوجه هـا  ییغذا یرهدر ج یریکبوت یداثر استفاده از دو سطح اس یبه منظور بررس یقتحق این

 4بـا   یمـار پـنج ت شدند.  یعدرون قفس ها توز یدر قالب طرح کامال تصادف یبه طور تصادف 308راس  ي یهقطعه جوجه نر و ماده سو
درصـد   4/0و  2/0 يحـاو  يها یرهجوجه ها با ج یشآزما ینجوجه در هر قفس مورد استفاده قرار گرفتند. در ا 10تکرار هر کدام با 

 یـانی رشـد و پا  يوزن نداشتند. در دوره هـا  یشبر افزا يدار یاثر معن یشیآزما یمارهايت ینشدند. در دوره آغاز یهتغذ یریکبوت یداس
 یافـت دوره هـا در  یـن را در طـول ا  یدبدون اسـ  یرهکه ج یبا پرندگان یسه)در مقاP<0.05( یریکبوت یددرصد اس  4/0که با  یپرندگان

دوره  يبـرا  یدارنداشت ول یها  اثر معن یماراز ت یک یچه يبرا یندر دوره آغاز ییغذا یلتبد یبداشتند.ضر یشتروزن ب یشکردندافزا
سبب  یریکبوت یددرصد اس  4/0انتظار داشت که  انتو یم یجنتا یندار مشاهد شد. با ا ید تفاوت معنشاه یماربا ت یسهبعد در مقا يها

  خواهد شد.  یدوره پرورش یاندر پا یگوشت يدر وزن بدن جوجه ها یبهبود  نسب

  پرورشی دوره -  عملکرد – یجوجه گوشت - یریکبوت ید: اسیديکل کلمات

  مقدمه
ـ    یاکرده که موجب کاهش  یجادرا ا یمحرك رشد، مشکالت يها یوتیکب یآنت یهرو یمصرف ب یراخ يسال ها در  یعـدم مصـرف آنت

و  یـاهی گ یـدات هـا، تول  یگوسـاکارید ها، ال یوتیکپروب یلدل یناست. به هم یدهگرد یورمحرك رشد در صنعت پرورش ط يها یوتیکب
محققان اظهار داشـتند کـه    ی. برخ1)1381ده اند(افشار.،ها مطرح ش یوتیکب یآنت يبرا بمناس يها یگزینبه عنوان جا یآل يها یداس
 يممکـن بـرا   يهـا  ینـه از گز ی. برخـ Ecklund 1983,2001)9در روده شـوند(ٍ  یکروبیتوانند باعث کنترل رشد م یم یال يها یداس
و  یوتیکیب يپر ی،یوتیکپروب یخوراک يور مکمل هایط یهرشد و بهبود بازده خوراك در تغذ یکها جهت تحر یوتیکب یآنت یگزینیجا
 یبـا تقر یرچرب کوتاه زنج يها ید. مقدار اسJin et al., 1997; Biggs et al., 2007; Xu et al., 2006),43باشد( یم یال يها یداس

 یبـا مقـدار آن تقر  یروزگ 15و از حدود  یابد یم یشسپس افزا یجوان کمتر است،ول يکوچک و قولون جوجه ها يروده  يدر انتها
 یسـریده به صورت گل یریکبوت یددرصد اس  2/0. گزارش شده که مقدار Van der Wielen et al., 2000),1514ماند( یم یثابت باق

 Antongiovanniدوره خواهد شـد(  يوزن زنده آنها در انتها یشگرم افزا 57باعث  یروزگ 21تا سن   یگوشت يجوجه ها یرهدر ج

et al., 2007)2 .،تکامل بافت  يشوند و برا یشناخته م يروده ا يسلول ها يبرا يانرژ ین منبع اصلبه عنوا یریکبوت یداس همچنین
اثـرات   یمطالعـه بررسـ   یـن . هـدف از ا Friedman and Bar-Shira,2005)5اسـت(  يمرتبط با دستگاه گوارش ضرور يلنفاو يها

  باشد. یبر عملکرد م یگوشت يجوجه ها ي یرهمتفاوت در ج يدر دوره ها یریکبوت یداستفاده از اس
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  و روش ها مواد
راس استفاده شـد. پرنـدگان بـه     یهمخلوط سو یقطعه جوجه گوشت 200ادامه داشت واز  یروزگ 42تا  یکروزگیاز سن  یشآزما این

از  ی(مخلـوط یمشاهد با آنز یرهج یریک،بوت یددرصد اس  4/0 یا  2/0قرار گرفتند: گروه شاهد،  یمارگروه ت 5از  یکیدر  یطور تصادف
شـد. در هـر    یمتنظـ  یاسـو  -براساس ذرت یهپا یرهشدند .ج ی(بدون گندم) را شامل میاسو -ذرت یرهج و) یتازف یالنازوزا يها میآنز

 یپرورشـ  يشده  یهتوص يافزوده شد. پرندگان در دما یرهبه صورت تازه به ج یریکبوت یدتکرار وجود داشت. اس 4پرنده با  10قفس 
 يگراد جهـت حفـظ دمـا    یسانت يدرجه  24به  یجبه تدر یطمح ايشدند و سپس دم يز نگهداررو 3گراد به مدت  یدرجه سانت 32

سـاعت   1و  ییسـاعت روشـنا   23ساعته اعمال شد و سپس  24دو روز اول پرورش  يبرا ي. برنامه نوریافتمعمول پرورش کاهش 
 ینبا دقـت تـوز   شدهخوراك داده  ینشدند.همچنوزن  یروزگ 42و 10،24 ي. پرندگان در روز هایدگرد یمدوره تنظ یانتا پا یخاموش

 یـار آب و خـوراك بـه صـورت آزاد در اخت    یشآزمـا  يدوره هـا  یوزن شدند. در ط یقمانده دق یهر دوره خوراك باق یانشده ودر پا
ه در و وزن زنـد  ییغـذا  یلتبد یبشده از مصرف خوراك، اضافه وزن، ضر يجمع آور يدادها یشآزما یانپرندگان قرار گرفت.در پا

دانکـن در سـطح    يها توسط آزمون چنـد دامنـه ا   یانگینم یسهو مقا يآمار یز) آنالSAS  (2013ياتمام هر دوره توسط نرم افزار آمار
  ) انجام شد.P≤0.05( يآمار

  و بحث نتایج
 یـزان م ینر دوره آغازد یریکبوت یددرصد اس 4/0که استفاده از  یدارائه شده در جداول  مشخص گرد يها یانگینم یسهتوجه به مقا با

مصرف خوراك را نسبت بـه   یریکبوت یددرصد اس 4/0داد. در دوره رشد استفاده از  یشها افزا یمارت یهمصرف خوراك را نسبت به بق
با  یهتغذ ینکه  در تخم یشیندار نداشت. مطالعات پ یتفاوت معن یاسو-و ذرت یمآنز يدارا یمارهايبا ت لیداده و یشگروه شاهد افزا

 ,.Zulkifli et alدهنـد (  یرا نشـان مـ   یگوشـت  يکاهش در مصرف خوراك در جوجه ها یافته،انجام  یریکبوت یدها واس یوتیکوبپر

2000; Lesson, et al., 2005)16مختلف ممکن است به خاطر  یآل يها یدو اس یوتیکب يپر یوتیک،از پروب دهمتناقض استفا یج. نتا
و تفـاوت در جـنس    یشمتفاوت آزمـا   یطها، شرا یرهج يمکمل ها، تفاوت در مواد مغذ يسازباشد که در روش آماده  ییتفاوت ها

اضـافه وزن در دوره   يها بـر رو  یمار. تنددار نشد یمعن یمارهامصرف خوراك توسط  ت یانیپرندگان به وجود آمده باشند. در دوره پا
 یـن مشـاهده شـد. ا   یریکبوت یددرصد اس 4/0 یماراضافه وزن در ت نیشتریب یانیدر دوره رشد و پا ینداشتند ول يدار یاثر معن ینآغاز

 ی.  بررسـ اردمطابقـت د  3)2007و همکاران ( یگزو ب 12)1998و همکاران ( ین، ج11)1997با گزارشات رون هو و همکاران ( یجنتا
نداشتند، در دوره رشد،  ییغذا یلبدت یبضر يرو یريتاث یمارهات یننشان داد که در دوره آغاز ییغذا یلتبد یبها از لحاظ ضر یمارت

خـوراك   ينشان داده اند که بازده  یاديبه خود اختصاص دادند. مطالعات ز یریک،بوت یداس يحاو یمارهايرا ت یلتبد یبضر ینکمتر
 ;Yeo and Kim, 1997; Gil et al., 2005(یابد یبهبود م یگوشت يها یرهدر ج یآل يها یدو اس یوتیکب يپر پروبیوتیک،با افزودن 

Rodrigues et al., 2005)17يلولـه   یکروارگانیسـمهاي م يرا برا يبهتر یطیمح یطشرا یآل يها یدو اس یوتیکب يپر یوتیک،. پروب 
 یمـ  یشهضم، جذب و بازده استفاده از خوراك افـرا  یجهکنند و در نت یم یجادزا ا يماریب یرغ يها یکروبگوارش پرندگان توسط م

) گـزارش کردنـد   1989و جنسون( ینجاسوف. پKhaksefidi and Ghoorchi, 2006; Chicholowski and et al., 2007)10( یابد
مطالعـه   یـن شود که بـا مشـاهدات ا   ینم كباعث کاهش مصرف خورا یونات،ها همچون پروپ یداس یربر خالف سا یریکبوت یدکه اس

  داشت.  يترنسبت به شاهد مصرف خوراك باال یریکبوت یددرصد اس 4/0مطابقت دارد، 
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  مختلف پرورش (روز) يدر دوره ها یهپا یرهج یب.ترک1شماره  جدول
    

   یانیدوره پا
  دوره رشد    ی) روزگ25- 42(
  یندوره آغاز    ی) روزگ11- 24(

  )٪( یاقال م خوراک  ی) روزگ0- 10(
  ذرت  07/37    39/31    43/37  
  گندم  00/20    00/20    00/20  

  یاکنجاله سو  19/35    72/36    19/31  
  روغن آفتابگردان  96/2    75/7    45/7  

  سنگ آهگ  19/1    11/1    08/1  
  فسفات یمکلس يد  77/1    60/1    49/1  

  یتامینیو و یمکمل معدن  0,5    5/0    5/0  
  لیزین –ال   12/0    35/0    1/0  

  متیونین –ال  يد  0/27    33/0    22/0  
  نمک  0/26    28/0    27/0  

  خوراك يمغذ یزموادانال          
  )Kcal/kgقابل سوخت وساز ( يانرژ  2900    3150    3200  

  خام ینپروتئ  15/22    21,98    20  
  یمکلس  96/0    9/0    85/0  

  فسفر قابل دسترس  48/0    45/0    42/0  
  یزینال  38/1    24/1    09/1  

  یستین+سیتونینم  01/1    95/0    86/0  
  

واحـد   2200 یفرول؛کوله کلسـ  المللی، ینواحد ب 11000؛ A یتامین: ودکر یم ینرا تأم یرز هاي یتامینو ییغذا یرهاز ج یلوگرمهر ک در
 گـرم،  یلـی م 5/1 یـامین؛ ت گـرم،  یلـی م 02/0؛ 12B یتـامین و گـرم،  یلـی م 05/0؛ K یتامینو المللی، ینواحد ب 30؛ E یتامینو المللی، ینب
 ینو کول گرم یلیم 5 یریدوکسین؛پ گرم، یلیم 60 یاسین؛ن گرم، یلیم 15/0 یوتین؛ب گرم، یلیم 06/0 یک؛فول یداس گرم، یلیم 6 یبوفالوین؛ر

 ید؛و  گرم یلیم 1/0 یوم؛سلن گرم، یلیم 80: آهن؛ کرد یم ینرا تأم یرز یمواد معدن ییغذا یرهاز ج یلوگرم. در هر کگرم یلیم 788 ید؛کلرا
  گرم یلیم 35/0
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  )10-0( ینآغاز يدر دوره  یملکرد جوجه گوشتبر ع یریکبوت یداستفاده از سطوح مختلف اس یر. تاث2شماره  جدول
مصرف خوراك  یانگینم  وزن روزانه (گرم) یشافزا  1یشیآزما تیمارهاي

  روزانه(گرم)
  وزن زنده(گرم) یانگینم  ییغذا یلتبد یبضر

1  25/19  ab58/22  17/1  32/232 

2  77/19  b06/22  11/1  52/236 

3  25/19  a58/23  22/1  05/232 

4  54/19  ab60/22  15/1  97/234 

5  89/18  ab08/23  22/1  60/228 

  60/4  035/0  34/0  45/0  یارمع يخطا  میانگین
P-value  71/0  07/0  21/0  78/0 

 
گروه  -4 یریکبوت یددرصد اس 4/0کننده  یافتگروه در -3 یریکبوت یددرصد اس 2/0کننده  یافتگروه در -2گروه کنترل  -1عبارتند از:  یشیازما یمارهايت  -1

  یمشاهد+آنز یرهکننده ج یافتگروه در -5 یاسو -ذرت یهبرپا یرهکننده ج یافتدر
a-b دارند( يدار یاختالف معن یکدیگربا حروف متفاوت با  يها یانگیندر هر ستون مP<0.05.(  

  )24-10رشد ( يدر دوره  یبر عملکرد جوجه گوشت یریکبوت یداستفاده از سطوح مختلف اس یرتاث -3 جدول
مصرف خوراك  یانگینم  وزن روزانه (گرم) یشافزا  1یشیزماآ تیمارهاي

  روزانه(گرم)
  وزن زنده(گرم) یانگینم  ییغذا یلتبد یبضر

1  b67/42  ab26/62  ab46/1  75b/829 

2  64b/41  b63/60  ab46/1  b26/836 

3  a      74/46  a67/66  42b/1  a55/886  

4  92ab/43  a09/66  50ab/1  ab93/849 

5  28ab/43  a59/66  54a/1  b60/834 

  8/15  031/0  55/1  15/1  یارمع ي خطا
P-value  06/0  04/0  16/0  12/0 

گـروه   -4 یریـک بوت یددرصد اس 4/0کننده  یافتگروه در -3 یریکبوت یددرصد اس 2/0کننده  یافتگروه در -2گروه کنترل  -1عبارتند از:  یشیازما تیمارهاي
  یمشاهد+آنز یرهکننده ج یافتوه درگر -5 یاسو -ذرت یهبرپا یرهکننده ج یافتدر

a-b دار دارند( یاختالف معن یکدیگربا حروف متفاوت با  يها یانگیندر هر ستون مP<0.05 (  
  )42-24رشد ( يدر دوره  یبر عملکرد جوجه گوشت یریکبوت یداستفاده از سطوح مختلف اس یرتاث -4 جدول

  وزن زنده(گرم) یانگینم  ییغذا یلتبد یبضر  مصرف خوراك روزانه(گرم) یانگینم  وزن روزانه (گرم) یشافزا  1یشیآزما تیمارهاي
1  55/84  08/149  a79/1  38b/2356 

2  64/87  38/140  b63/1  ab73/2411 

  
3  69/87  06/151  ab74/1  a25/2491 

4  42/86  65/140  65ab/1  ab30/2423 

5  32/84  60/139  68ab/1  b32/2374 

  19/35  044/0  57/3  51/1  یارمع ي خطا
P-value  37/0  1/0  12/0  11/0 
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ـ  4/0کننده  یافتگروه در -3 یریکبوت یددرصد اس 2/0کننده  یافتگروه در -2گروه کنترل  -1عبارتند از:  یشیازما تیمارهاي  -4 یریـک بوت یددرصد اس
  یمشاهد+آنز یرهکننده ج یافتگروه در -5 یاسو -ذرت یهبرپا یرهکننده ج یافتگروه در

a-b دارند( يدار یاختالف معن یکدیگربا حروف متفاوت با  يها یانگینن مدر هر ستوP<0.05.(  
  )42-0در کل دوره ( یگوشت يبر عملکرد جوجه ها یریکبوت یداستفاده از سطوح مختلف اس یرتاث -5 جدول

مصرف خوراك  یانگینم  وزن روزانه (گرم) یشافزا  1یشیآزما تیمارهاي
  روزانه(گرم)

  ییغذا یلتبد یبضر

1  b04/55  ab98/90  50/1 

2  ab14/56  b6/86  41/1 

3  a74/57  a57/93  46/1 

4  56/33ab  b64/88  44/1 

5  b07/55  b47/88  46/1 

  037/0  54/1  79/0  یارمع ي خطا
P-value  15/0  05/0  58/0 

  
ـ  4/0کننده  یافته درگرو -3 یریکبوت یددرصد اس 2/0کننده  یافتگروه در -2گروه کنترل  -1عبارتند از:  یشیازما تیمارهاي  -4 یریـک بوت یددرصد اس
  یمشاهد+آنز یرهکننده ج یافتگروه در -5 یاسو -ذرت یهبرپا یرهکننده ج یافتگروه در

a-b دارند( يدار یاختالف معن یکدیگربا حروف متفاوت با  يها یانگیندر هر ستون مP<0.05 .(  
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Effect of butyric acid on the performance of broilers breeding in different periods  
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Abstract 
This study was conducted to evaluate the effect of two levels of butyric acid on the performance of broiler 
diets. 200 male and female strains Ross 308 chicks were randomly distributed in a completely randomized 
design within the cages. Five treatments were used with four replicates each with 10 chicks per pen case. In 
this experiment, the chicks were fed diets containing 0/2 and 0/4% butyric acid. Treatments had no 
significant effect on weight gain during the starter period. In the final period of growth and weight gain were 
more birds with the 0/4% butyric acid (P <0.05) compared with birds that received the diet without acid 
during this period. FCR during the starter period had no significant effect for any of the treatments, but no 
significant difference was observed after a period in comparison to the control treatment. With these results 
we can expect that the 0/4% butyric acid will result in a significant improvement in body weight of broilers 
at the end of the period . 
KEYWORDS: butyric acid-  broiler performance-  the period  

  
  

   


