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  چکیده

، بـر عملکـرد    گلـد  کسارسون، آویالمایسن و فورمایـسین     ر حرک رشد  غذایی م  های افزودنی  مقایسه تاثیر  برایاین آزمایش   
م  تـصادفی انجـا    و در قالب طرح کـامالً      308 راس   سویه تجاری های گوشتی    خروس جوجه   ترکیب الشه و مقادیر هماتولوژی    

 42 تـا    22( رشـد    و)  روزگـی  21 تـا    0(های آغازین    برای هر یک از دوره    عنوان تیمار شاهد     بهجیره پایه   یک  منظور   ینا  هب. شد
هـای رشـد شـامل       ، هر یک از محرک    پنج تیمار آزمایشی دیگر   برای تهیه    . تهیه شد  ,1994NRCهای   براساس توصیه  )روزگی

 گرم 200 و 100ترتیب   به( ، مخلوط آویالمایسین و روکسارسون)گرم در تن200( ، روکسارسون) گرم در تن100(آویالمایسن 
 تیمار آزمایشی وجود    6بنابراین  . به جیره پایه نیز افزوده شدند      ) کیلوگرم در تن   2 و   5/0( گلد  و دو سطح از فورمایسین     )در تن 

روی بستر پرورش یافتند و      روزگی بر  42پرندگان تا   .  قطعه جوجه اختصاص یافت    18 تکرار متشکل از     5داشت که به هر یک      
 درصد 05/0گلد  به استثنای فورمایسینهای رشد  محرکم نتایج آزمایش نشان داد که تما. عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت   

نـسبت بـه    پرندگان تغذیه شده با مخلوط آویالمایسین و روکـسارسون   افزایش وزن .ندعملکرد پرندگان شد  نسبی  سبب بهبود   
یالمایـسین و  یر مـصرف آو   ثأترتیب تحت ت   درصد الشه قابل طبخ و ران به       .بوددار    ولی غیرمعنی  بیشتر سایر تیمارهای آزمایشی  

 در مقایسه بـا جیـره شـاهد         گلد ویژه فورمایسین  هترکیبات محرک رشد ب   ). >05/0P(  قرار گرفت  ) درصد 05/0( گلد فورمایسین
بـر مقـدار   دار   معنیثیرأت  فوقرشدهای محرک  افزودنی). >05/0P (نددار مقدار کلسترول خون پرندگان شد    سبب کاهش معنی  

ـ      .و گلوکز سرم خون پرندگان نداشتند     وریک، هماتوکریت   گلیسرید، اسید ا   پروتئین، تری  ویـژه   ه افزودن ترکیبات محرک رشد ب
هـای رشـد      براسـاس نتـایج ایـن آزمـایش محـرک          .دان شـد    چینه pHآویالمایسین و مخلوط آن با روکسارسون سبب کاهش         

 هزینـه نـسبی   ن پرندگان و کاهش     ثیر بر مصرف خوراک سبب بهبود نسبی وز       أرکسارسون، آویالمایسین و مخلوط آنها بدون ت      
  .شوند تولید هر کیلوگرم گوشت می

  
  گلد، جوجه گوشتی یالمایسین، روکسارسون، فورمایسین آو:های کلیدی واژه

  

                                                 
  dastar392@yahoo.com: مسئول مکاتبه *



  مقدمه
بهبـود عملکـرد    منظـور     کـه بـه     سال اسـت   50حدود  

 محرک رشد در جیـره غـذایی        های بیوتیک پرندگان از آنتی  
ن نـام عمـومی یکـی از        یالمایـسی آو. شود طیور استفاده می  

ـ ساکاریدی و از گروه اُرتوزو    های الیگو  بیوتیک آنتی سین مای
نحوه فعالیت آویالمایـسین در     ). 1989کراکیس،  (باشد   می

ــدگان توســط محق ــادی بررســی شــده پرن ــان زی . اســت ق
 بـا مـصرف     نشان دادند کـه   ) 1995( و همکاران    جامروس

. ودشـ   نیتـروژن بیـشتری در بـدن ابقـاء مـی           آویالمایسین،
ــوینگر و همکــاران  ــر  گــزارش کردنــد عــالوه) 1998(ال ب

افزایش سرعت رشد، بازدهی الشه پرندگان تحـت تیمـار          
بـا  . کند صورت چشمگیری افزایش پیدا می      هآویالمایسین ب 

دلیـل اهمیـت سـالمت جوامـع         به است که    مدتیاین حال   
هـــایی در جهـــت کـــاهش مـــصرف  بـــشری کوشـــش

های گوشتی   ذیه جوجه های محرک رشد در تغ     بیوتیک آنتی
نـوع   4 در حال حاضـر فقـط        هر چند . است صورت گرفته 

 و 3، سالینومایـــسین2، آویالمایـــسین1ترکیـــب موننـــسین
بیوتیکی محرک رشـد     عنوان ترکیبات آنتی    به 4فالوومایسین

 کـدام ارتبـاطی بـا      در اروپا اجازه مصرف دارنـد کـه هـیچ         
چاوین و  ( های مصرفی در درمان انسان ندارند      بیوتیک آنتی

  .)2005 ،همکاران
ر ترکیبات محـرک رشـد      از سای مدتی است که استفاده     

ان قـرار   های گوشـتی مـورد توجـه محققـ         در جیره جوجه  
 با   هیدروکسی فنیل آرسنیک اسید    -4 نیترو   -3. است گرفته

محـرک   یکی دیگـر از ترکیبـات        5نام عمومی روکسارسون  
تبـدیل   ضـریب  و بهبود رشدتواند در  میباشد که  رشد می 

سازی و کنتـرل بیمـاری       دانه  مرغ، رنگ  ولید تخم خوراک، ت 
 تحـت   .)2000چن و همکـاران،     (  موثر باشد  6کوکسیدیوز

، یزاتل و   والدروپ(  50شرایط نامناسب پرورش، افزودن     
 گــرم روکــسارسون بــه جیــره پایــانی میلــی100 و )1990
 توانـد در بهبـود رشـد مـوثر باشـد            می های گوشتی  جوجه

                                                 
1- Monensin 
2- Avilomycin 
3- Salinomycin 
4- Flavomycin 
5- Roxarsone 
6- Formycine gold  

این محصول در حال حاضر . )1977، مکاران و هجفریس(
  .باشد  موجود می7در ایران با نام تجاری آیمارکس

هـای محـرک     گروه دیگری از افزودنی    گلد فورمایسین
 کیلـوگرم   2 تا   5/0مقدار    استفاده از آن به     که باشد میرشد  

حـاوی  ایـن ترکیـب     . است توصیه شده خوراک   تن    هر در
 .باشـد  مـی بنتونایـت سـدیم      و   فرمالدئید، اسید پروپیونیک  

ه از ترکیبـات هـر یـک بـه نوبـه خـود در            اجزای این گرو  
ای بـر    ی مختلف دستگاه گوارش وظـایف ویـژه       ها قسمت

ــرات بهینــه ــد و اث اســید  .کننــد ای ایجــاد مــی عهــده دارن
های روده با میزبان   مهار رقابت باکتری پروپیونیک از طریق  

ش میـزان دفـع     و همچنین کاه  مواد مغذی   از  برای استفاده   
سبب بهبود افزایش وزن پرندگان     نیتروژن با منشاء داخلی     

عنـوان یـک     فرمالدئید به  ).2004 دینبر و ریچارد،  (شود   می
نیلـی،  ( اسـت  ندزدا و باکتریواستات شـناخته شـده      عامل گ 
ــی    .)1963 ــوع رُس طبیع ــک ن ــت ی ســیلیکات ( بنتونای

انی است که از خاکسترهای آتشفش    ) ای آلومینیومی سه الیه  
های سدیم و  رخورداری از یونواسطه ب هآید و ب دست می هب

 ت تبـادل کـاتیون بـا محـیط برخـوردار         یا کلسیم، از قابلیـ    
  .)2006،  و همکارانساالری( باشد می

هـای رشـد     بررسـی اثـر محـرک     منظور    به این آزمایش 
گلـد بـر عملکـرد،       سارسون، آویالمایسین و فورمایسین   رک
هـای خـونی     از فراسـنجه  کیب الشـه و غلظـت برخـی         تر

کـه رکـسارسون    از آنجـائی .  انجام شـد های گوشتی  جوجه
ــ ــا    هبـ ــب بـ ــسترده در ترکیـ ــورت گـ ــا، صـ  یونوفرهـ

 نقـاط دنیـا     برخی از  ها در  بیوتیک آنتی ضدکوکسیدیوزها و 
در ایـن آزمـایش اثـر مخلـوط          گیرد مورد استفاده قرار می   

  .رکسارسون و آویال مایسین نیز مورد بررسی قرار گرفت
  

  ها واد و روشم
 قطعـه جوجـه گوشـتی نـر         540ق تعـداد    در این تحقی  

برروی بـستر     روز 42 مدت   یبرا 308 سویه تجاری راس  
ــدند  ــرورش داده ش ــدار    . پ ــایش مق ــام آزم ــل از انج قب

خشک، پـروتئین خـام، الیـاف خـام و خاکـستر مـواد               ماده
 خوراکی برای اطمینان از وجود مقدار کافی پروتئین جیـره     

ــشگا ــد  در آزمای ــین ش ــب ). AOAC، 1984(ه تعی ترکی
  .است   گزارش شده1مواد خوراکی در جدول شیمیایی 

                                                 
7- Imarex 



  .)برحسب درصد هوا خشک( ترکیب شیمیایی مواد خوراکی -1جدول 
  کلزا  گردان آفتاب  سویا  ذرت  مواد مغذی
  39/89  24/90  10/93  89/83  ماده خشک
  14/34  72/33  80/45  12/8  پروتئین خام
  78/0  11/2  12/2  96/3  چربی خام
  96/27  54/22  66/7  24/2  الیاف خام

  
بـرای  ) NRC )1994 براساس توصـیه     جیره پایه  یک

)  روزگی42 تا 22( و رشد)  روزگی21 تا 0( دوره آغازین
 مقدار مـورد نیـاز   وتهیه  UFFDA1افزار  با استفاده از نرم 

حت بررسی به آنهـا افـزوده       تمحرک رشد   های   از افزودنی 
ه بر تیمار شـاهد، پـنج تیمـار آزمایـشی دیگـر             تا عالو  شد

 200( ، روکسارسون) گرم در تن100( حاوی آویالمایسین

ــن  ــرم در ت ــسارسون  )گ ــسین و روک ــوط آویالمای  ، مخل
ســطح از   و دو) گــرم در تــن 200 و 100ترتیــب  هبــ(

. فـراهم شـود    ) کیلوگرم در تـن    2 و   5/0(  گلد فورمایسین
بـه هـر یـک از       شت که    تیمار آزمایشی وجود دا    6بنابراین  

 قطعـه جوجـه     18متـشکل از     تکرار   5تیمارهای آزمایشی   
 گـزارش   2 ترکیب جیره پایـه در جـدول       .اختصاص یافت 

  .است شده
ــ صــورت آزاد در  هدر طــی آزمــایش آب و خــوراک ب

هر ها   توزین خوراک و جوجه   . ن قرار گرفت  اختیار پرندگا 
ر  روزگی از یـک پرنـده در هـ         42در سن   .  انجام شد  هفته

اهرگ بـال   لیتـر خـون از سـی        میلی 4احد آزمایشی مقدار    و
لیتر آن در لوله حـاوی مـاده ضـد            میلی 1مقدار  . گرفته شد 

انعقاد تخلیه و بالفاصله مقدار هماتوکریت توسط دسـتگاه         
 3مقـدار   . گیـری شـد    نتریفیوژ میکرو هماتوکریت اندازه   سا

ه لیتر دیگر در لوله آزمایش ریخته شد و پـس از تهیـ              میلی
سرم، مقادیر پروتئین کل، آلبـومین، گلوبـولین، کلـسترول،          

وســط دســتگاه اســپکتروفتومتر گلــوگز و اســید اوریــک ت
منظـور    پرنـدگان بـه    ،گیـری  پس از خـون   . گیری شد  اندازه

دان و ایلئـوم و همچنـین تفکیـک الشـه             چینـه  pHتعیین  
 توسـط   pHمقادیر  . کشتار شدند ) 1992پرالت و لیسون،    (

 وگیـری     اندازه HANA-HI8424ر مدل    مت pHدستگاه  
در پایان آزمـایش جهـت ارزیـابی اقتـصادی، قیمـت هـر              

                                                 
1- User Friendly Feed Formolation Done Again 

کیلوگرم از تیمارهای آزمایشی با توجه به قیمت هـر یـک            
هزینــه . از مــواد خــوراکی و اجــزای جیــره محاســبه شــد

خوراک مصرفی هر واحد آزمایشی بـه ازای هـر پرنـده از             
ارهــای ضـرب قیمـت هـر کیلـوگرم از تیم     طریـق حاصـل  

قیمت . آزمایشی در خوراک مصرفی آن واحد محاسبه شد       
ضــرب  هــر کیلــوگرم گوشــت تولیــدی از طریــق حاصــل

 محاسـبه شـد     خوراک مصرفی در ضریب تبدیل خـوراک      
قالـب طـرح کـامالً      های آزمـایش در      داده). 2002نادینز،  (

تجزیه واریـانس و    )SAS) 1998افزار   تصادفی توسط نرم  
ای دانکـن در     مون چنـد دامنـه     آز ها توسط  مقایسه میانگین 

  . درصد انجام شد5سطح آماری 
  

  نتایج و بحث
هــای  تیمارهــای آزمایــشی بــر عملکــرد جوجــهتــاثیر 

ــدول  ــتی در ج ــده3گوش ــزارش ش ــتفاده از . اســت  گ اس
هــای رشــد آویالمایــسین، روکــسارسون، ترکیــب  محــرک

گلـد    و روکسارسون و همچنـین فورمایـسین       آویالمایسین
بهبـود افـزایش وزن پرنـدگان       رتیب سـبب    ت  درصد به  2/0
 گـرم در مقایـسه بـا جیـره          46 و   116،  46،  133مقـدار    به

 درصـد   05/0مقدار   گلد به  افزودن فورمایسین . شاهد شدند 
  .ندگان نداشتثیری بر افزایش وزن پرأبه جیره شاهد ت

ـ     همچنین افزودن محرک   دار   معنـی  ثیرأهای رشد فوق ت
خـوراک پرنـدگان    بر مصرف خـوراک و ضـریب تبـدیل          

دهد  های متعددی وجود دارد که نشان می        شگزار. نداشتند
و ) 1993مـوریس و همکـاران،      (استفاده از روکـسارسون     

ــسین  ــوینگر، (آویالمای ــرد  ) 1998ال ــود عملک ــبب بهب س
گلـد حـاوی     محـرک رشـد فورمایـسین     . شوند پرندگان می 
  .باشد ید پروپیونیک و بنتونایت سدیم میفرمالدئید، اس



  .1و ترکیب شیمیایی آنها) برحسب درصد(های آزمایشی   خوراک-2ول جد
  ) روزگی42 تا 22( رشد  ) روزگی0-21( آغازین  مواد جیره

  50/56  82/53  ذرت
  50/12  01/19  کنجاله سویا
  00/12  00/11  گردان کنجاله آفتاب
  49/11  00/10  کنجاله کلزا
  97/3  51/2  روغن سویا
  28/1  13/1  سنگ آهک

  21/1  44/1  لسیم فسفاتک دی
  26/0  36/0  نمک

  25/0  25/0  2مکمل معدنی
  25/0  25/0  3مکمل ویتامینی
  045/0  -----  سالینومایسین

  E 03/0  03/0ویتامین 
Dl-20/0  10/0   متیونین  
L-24/0  12/0  لیزین  

  100  100  جمع
      )درصد(ترکیب مواد مغذی محاسبه شده 

  2950  2850  )کیلوگرم/یکیلوکالر(انرژی قابل سوخت و ساز 
  44/18  48/20  پروتئین خام
  99/5  77/5  الیاف خام

  .هستند) NRC )1994هر دو جیره پایه حاوی حداقل مقادیر مواد مغذی توصیه شده  -1
  واحـد     D3  ،000/18 المللـی ویتـامین      واحد  بین    A  ،000/000/2المللی ویتامین     واحد  بین   000/000/9تامینی شامل    کیلوگرم از مکمل وی    5/2هر   -2

 ،B3گرم ویتـامین      میلیB2  ،000/10گرم ویتامین    میلیB1  ،600/6گرم ویتامین    میلیK3 ،1800گرم ویتامین   میلیE، 000/2المللی ویتامین  بین
 .کولین کلراید بودگرم    میلیB12 ،000/500گرم ویتامین    میلیB6 ،15گرم ویتامین    میلیB5 ،000/3گرم ویتامین    میلی000/30

گـرم مـس،       میلـی 000/10گـرم روی،     میلـی 000/100 گرم آهـن،   میلی 000/50گرم منگنز،   میلی000/100: مل معدنی شامل  کیلوگرم مک5/2هر  -3
  .گرم  سلنیوم  بود   میلی200د  و  گرم  ی    میلی000/1

  
ــزارش ــای گ ــید   ه ــزودن اس ــه اف ــود دارد ک ــز وج ی نی
ــک  ــست(پروپیونی ــاران، الک ــد )2004ات و همک ، فرمالدئی

سـاالری و   (و بنتونایـت سـدیم      ) 1991ت و اسمیت،    شو(
ــدگان  ) 2006همکــاران،  ــود عملکــرد پرن ــز ســبب بهب نی

باید توجه نمود که سـطح مـصرف        در عین حال    . شوند می
ـ    های رشـد مـی     محرک ثیر متفـاوتی بـر عملکـرد       أتوانـد ت

 گـزارش   )2002(جاود و همکـاران     . دنپرندگان داشته باش  
ـ       ثیری بـر وزن بـدن    أکردند مصرف سطوح پایین فرمالین ت

ــابر و همکــاران  در حــالی. پرنــدگان نــدارد ) 2001(کــه ب
هـای   های گوشتی با جیره    که جوجه   گزارش کردند هنگامی  

لیتـر در کیلـوگرم فرمـالین تغذیـه           میلـی  5حاوی بیشتر از    
هایی نیز وجود    گزارش. یابد شوند وزن بدن آنها کاهش می     

ارد که مصرف بـاالی فرمالدئیـد سـبب ایجـاد التهـاب و              د
کوســی نــواحی دســتگاه گــوارش و جراحــت در الیــه مو

خان (شود   خوراک می  کاهش چشمگیر مصرف      آن دنبال به
نداشــتن أثیر منفــی عــین حــال تــدر ). 2003،  همکــارانو

گلد بر مصرف خـوراک در آزمـایش         استفاده از فورمایسین  
دار فرمالدئید در حدی نیست      آن است که مق    بیانگرحاضر  

  .ایجاد کند گانکه مشکلی در پرند

  



  .های گوشتی در کل دوره آزمایش ر تیمارهای غذایی بر عملکرد جوجهثیأ ت-3جدول 
  )گرم/گرم(ضریب تبدیل خوراک   )گرم(مصرف خوراک   )گرم(افزایش وزن   تیمار
  ab2207  9/134±4947  046/0±24/2±80/15  شاهد

  a2340  7/127±4974  031/0±12/2±0/68  ویالمایسینآ
  ab2253  9/125±4823  071/0±14/2±2/28  روکسارسون

  ab2323  2/243±4980  088/0±14/2±3/30  آویالمایسین و روکسارسون
  b2180  1/47±4753  015/0±18/2±7/11  ) درصد05/0(فورمایسین گلد 
  ab2253  5/180±4936  040/0±19/2±8/73  ) درصد2/0(فورمایسین گلد 

  )SEM(انحراف معیار ± میانگین -1
  ).>05/0P(دار هستند   حروف نامشابه دارای اختالف معنیهای با در هر ستون میانگین -2
  

ـ     که محرک  ییاز آنجا  ثیر بـر مـصرف   أهای رشد بدون ت
توان  اند می  بب بهبود افزایش وزن پرندگان شده     خوراک س 

های رشد فوق بر جذب مـواد مغـذی          بیان کرد که محرک   
و ابقــای نیتــروژن ) های چــرب و گلــوکزویــژه اســید هبــ(
و یــا جمعیــت میکروبــی ) 1999آندرســون و همکــاران، (

. انـد  موثر بـوده  ) 1989 تن و همکاران،  سا(دستگاه گوارش   
کــسارسون در ایــن آزمــایش مخلــوط آویالمایــسین و رو 

نهـا بـه تنهـایی سـبب کـاهش      نسبت به تغذیه هر یک از آ  
رسد  نظر می  بنابراین به ). 4 جدول(دان شد     چینه pHبیشتر  

ــسین و رو  ــوط آویالمای ــزایش  مخل ــبب اف ــسارسون س ک
دنبال آن بهبود وزن     بههای اسید الکتیک و      جمعیت باکتری 

هـایی    نتایج این آزمایش مـشابه گـزارش      . اند پرندگان شده 
است که مخلوط دو یا چند نوع از ترکیبات محـرک رشـد             

وانند در بهبـود رشـد      ت  آنها می  در مقایسه با تغذیه جداگانه    
هام و همکـاران    ). 1990یزات،  لوالدروپ و   ( باشد   ترموثر

ــو مــشخص  ) 1993( ــات رادیواکتی ــا اســتفاده از پروپیون ب
 ءنمودند که بخـش زیـادی از اسـید پروپیونیـک بـا منـشا              

دان،  چینـه ( خوراکی در نـواحی پیـشین دسـتگاه گـوارش         
 شود  ی سوخت و ساز م    ،هشد ذب  ج) سنگدان و پیش معده   

 آن بـه روده کوچـک و روده         زهای مـوثری از   د و بنابراین 
ه اینکــه بخــشی از ترکیــب بــا توجــه بــ. رســد کــور نمــی
دهـد شـاید     گلد را اسید پروپیونیک تشکیل می      فورمایسین
گلـد، تـا     قایسه بین دو سطح مصرف فورمایسین     بتوان در م  

ـ  ر پرندگان تحت  حدی افزایش وزن باالت     درصـد   2/0أثیر  ت
 درصد را به دریافت سطوح      05/0 نسبت به    گلد فورمایسین

بیوتیـک   در پرندگانی کـه آنتـی     . باالتر این اسید نسبت داد    
سـتگاه گـوارش و ضـخامت الیـه         کننـد وزن د    مصرف می 

در مقایسه با تیمار شاهد کاهش      ای ژژنوم و ایلئوم      ماهیچه
توانـد بـه کـاهش تعـداد          از این نتـایج مـی      بخشی. یابد می

  . نسبت داده شودهای گرم منفی باکتری
  
  .2و1های گوشتی دان، ایلئوم و روده کور جوجه یمارهای آزمایشی بر اسیدیته چینهثیر تأ ت-4جدول 
  روده کور  ایلئوم  چینه دان  تیمار
  ab17/5  044/0±89/6  204/0±97/5±146/0  شاهد

  b08/5  211/0±80/6  139/0±05/6±261/0  آویالمایسین
  ab43/5  104/0±95/6  303/0±95/5±095/0  روکسارسون

  b98/4  295/0±80/6  200/0±68/5±137/0  آویالمایسین و روکسارسون
  a68/5  179/0±78/6  237/0±31/6±126/0  ) درصد05/0(فورمایسین گلد 
  ab16/5  125/0±83/6  223/0±14/6±308/0  ) درصد2/0(فورمایسین گلد 

  )SEM(انحراف معیار ±میانگین -1
  ).>05/0P(دار هستند   حروف نامشابه دارای اختالف معنیهای با هر ستون میانگین در -2



یشی بـر ترکیبـات الشـه پرنـدگان         تیمارهای آزما  أثیرت
در ) حـسب درصـد   بر(و رانـدمان الشـه      ) برحسب گـرم  (

ــدول ــده5ج ــزارش ش ــار  . اســت  گ ــدگان تحــت تیم پرن
نسبت  آویالمایسین و مخلوط آویالمایسین و روکسارسون     

گلد   درصد فورمایسین  05/0وی  حا که با جیره   به پرندگانی 
 قابـل طـبخ بیـشتری داشـتند         تغذیه شده بودند، وزن الشه    

)05/0<P .( وزن ســـینه پرنـــدگانی کـــه جیـــره حـــاوی
ودند، در مقایسه بـا تیمارهـای    آویالمایسین دریافت کرده ب   

میـانگین  )  درصـد  2/0 و   05/0(گلد   ثیر فورمایسین أت تحت
در این مطالعه پرندگان    ). P>05/0(باالتری را نشان دادند     

باالترین درصـد   گلد از      درصد فورمایسین   05/0ثیر  أت تحت
ثیر آویالمایسین از بـاالترین درصـد   أت ران و پرندگان تحت 

 ، امـا وزن ران،    )P>05/0(الشه قابل طبخ برخوردار بودند      
ـ  چربی حفره بطنی و درصـد سـینه تحـت          هـای  ثیر تیمار أت

دریافتنـد  ) 1998(و همکاران   الوینگر  . غذایی قرار نگرفتند  
هـای گوشـتی بـازدهی       که با تغذیه آویالمایسین به جوجه     

 حاج آید  .یابد دار افزایش می   صورت معنی   هالشه پرندگان ب  
 نشان دادند که با افزودن آویالمایسین     ) 2004(و همکاران   

 سویا، بـازدهی الشـه و چربـی         -های بر پایه ذرت    به جیره 
دار   شـاهد اخـتالف معنـی       نـسبت بـه تیمـار      حفره بطنـی،  

گـزارش  ) 2004(داسـکیران و همکـاران      . نخواهد داشـت  
کردند که استفاده از اسیدی فایرها درصد الشـه پرکنـده و            

ثیر قـرار   أت دار تحت  صورت معنی   هچربی حفره شکمی را ب    
  .دهد نمی

های خونی در جـدول   أثیر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه ت
ح گلـد در سـط      فورمایسین استفاده از . است  گزارش شده  6

دار کلـسترول در      درصد سـبب کـاهش معنـی       2/0 و   05/0
هـای   سـایر فراسـنجه  ). >5/0P(مقایسه با تیمار شاهد شد    

چـن و   . ثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند    أت خونی تحت 
 کــه بــا مــصرف   گــزارش کردنــد ) 2000(همکــاران 

ــ روکــسارسون میــزان تــری صــورت  هگلیــسرید در کبــد ب
یـزان کلـسترول در سـرم       یابـد امـا م     ر افـزایش مـی    دا معنی

) 2002(جاود و همکاران    . دار نخواهد داشت   افزایش معنی 
و )  درصد فرمالدئیـد   37(با تغذیه سطوح مختلف فرمالین      

ها در طی دو هفته نخست    دنیاوره نشان دادند که این افزو     
ـ  ش بر میزان کـل پـروتئین پالسـما بـی          پرور . ثیر هـستند  أت

گـزارش کردنـد بـا مـصرف        ) 2006(کـاران   ارسالن و هم  
 بنتونایت سدیم در جیره غلظت پـروتئین کـل، کلـسترول،          

های ما نشان    یافته. یابد گلوکز و آلبومین در سرم کاهش می      
انـد از طریـق      وانستههای غذایی ت   دهد که تمام افزودنی    می
ثیر مثبت بر هضم و جذب جیره و نیز تعدیل سوخت و            أت

د، غلظـت کلـسترول سـرم را در         ساز بـدن و فعالیـت کبـ       
مقـدار طبیعـی اسـید      . مقایسه با تیمار شاهد کاهش دهنـد      

گرم در    میلی 15 تا   2اری از پرندگان بین     اوریک خون بسی  
در ایـــن مطالعـــه ). 1997نظیفـــی، (لیتـــر اســـت  دســـی

های غذایی نتوانستند غلظت اسید اوریک سـرم را          فزودنیا
تر بـودن    ، اما پائین  ثیر قرار دهند  أت دار تحت  صورت معنی  هب

دلیل ابقـای    تواند به  آنها در مقایسه با تیمار شاهد می      مقدار  
باالتر نیتروژن و کاهش تولید آمونیاک ایجـاد شـده باشـد            

  ).1999،  و همکاراناندرسون(

  
  .2و1های گوشتی ورد مطالعه بر ترکیبات الشه جوجهثیر تیمارهای غذایی مأ ت-5جدول 

  )درصد(مان راند  )گرم(مقدار   تیمار
  الشه  

  قابل طبخ
چربی حفره   ران  سینه

  بطنی
  الشه

  قابل طبخ
  ران  سینه

چربی حفره 
  بطنی

  ab1737  5/34±ab545  7/19±500  2/4±47  57/0±b8/67  00/1±2/31  30/0±b8/28  23/0±7/2±9/76  شاهد
  a1851  5/20±a588  8/12±561  4/1±51  33/1±a0/72  32/0±7/31  13/0±b3/30  09/0±7/2±6/49  آویالمایسین
  ab1692  3/14±ab519  4/12±511  4/6±43  89/0±ab7/68  89/0±6/30  32/0±b1/30  38/0±5/2±2/28  روکسارسون

  a1848  1/28±ab543  2/17±555  3/2±54  54/1±b3/68  55/0±3/29  50/0±b1/30  09/0±9/2±3/87  آویالمایسین و روکسارسون
  b1631  4/17±b471  7/31±529  4/4±44  00/1±b2/68  62/0±9/28  89/0±a4/32  19/0±6/2±9/64  ) درصد05/0(گلد  فورمایسین
  ab1741  2/27±b500  5/22±505  1/4±46  88/0±ab2/69  36/1±7/28  22/1±b1/29  18/0±6/2±2/27  ) درصد2/0(گلد  فورمایسین

  )SEM(انحراف معیار ±میانگین -1
  ).>05/٠P(هستند دار   حروف نامشابه دارای اختالف معنیهای با در هر ستون میانگین -2



  .2و1 روزگی42های گوشتی در سن  های خونی جوجه أثیر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه ت-6 جدول
  پروتئین کل  تیمار

  )گرم/لیتر دسی(
  آلبومین

  )گرم/لیتر دسی(
  گلوبولین

  )گرم/لیتر دسی(
  کلسترول

   )گرم/لیتر دسی(
  تری گلیسرید

   )گرم/لیتر دسی(
  اسید اوریک

  ) گرم/لیتر دسی(
  هماتوکریت

  )درصد(
  گلوکز

  ) گرم/لیتر دسی(
  a8/155  24/3±8/68  30/0±09/4  24/3±6/35  99/3±2/224±48/6  93/1±15/0  95/1±04/0  88/3±15/0  شاهد

  abc5/147  04/7±8/52  21/0±65/3  28/2±7/37  75/9±8/220±11/6  59/1±13/0  89/1±10/0  48/3±24/0  آویالمایسین
  abc0/143  13/8±4/81  19/0±05/4  59/1±8/31  85/4±4/231±85/4  80/1±15/0  95/1±09/0  76/3±24/0  روکسارسون
  آویالمایسین

  ab6/152  34/4±4/52  18/0±96/3  60/1±4/34  13/5±0/219±04/8  63/1±05/0  91/1±01/0  54/3±06/0  و روکسارسون

  گلد فورمایسین
  c3/132  74/8±1/53  92/0±61/3  55/1±5/33  66/9±5/231±58/4  81/1±05/0  90/1±08/0  17/3±10/0  ) درصد05/0(

  گلد فورمایسین
  bc7/133  89/11±0/63  13/0±86/3  98/1±2/36  44/10±3/223±49/4  83/1±05/0  89/1±03/0  76/3±07/0  ) درصد2/0(

  )SEM(انحراف معیار ±میانگین -1
  ).>05/0P(دار هستند  رای اختالف معنیهای با حروف نامشابه دا در هر ستون میانگین -2
  

هـای خـوراکی در      فزودنـی اارزیابی اقتصادی مـصرف     
نتـایج ایـن پـژوهش نـشان       . اسـت   گزارش شـده   7جدول  

المایسین، روکسارسون  های آوی  دهند استفاده از افزودنی    می
هزینه نسبی  سبب کاهش   )  درصد 05/0(گلد   و فورمایسین 

در عین حـال مـصرف      . شود  میتولید هر کیلوگرم گوشت     
انـد بـا کـاهش       سارسون توانسته مایسین و سپس روک   آویال
های تولید هر کیلوگرم گوشت، در افـزایش بـازدهی           هزینه

دهـد    نتایج این آزمایش نـشان مـی       .دناقتصادی موثرتر باش  
کـسارسون، آویالمایـسین    هـای رشـد ر     استفاده از محـرک   

وراک ثیر بر مصرف خـ    أ درصد بدون ت   2/0گلد   فورمایسین
هـای   بـین محـرک  در . شـوند  سبب بهبود وزن پرندگان می 

مخلوط آویالمایـسین و    فاده آویالمایسین و    سترشد مورد ا  
ـ             رکسارسون به  ثیر أدلیـل افـزایش وزن الشـه قابـل طـبخ ت

اسـتفاده از تمـام     . شـه داشـتند   بیشتری بر بهبود کیفیـت ال     
ویژه آویالمایسین و رکسارسون سـبب       ههای رشد ب   محرک

 ز نظـر  کاهش هزینه تولید هر کیلـوگرم گوشـت شـده و ا           
  .باشند تر می اقتصادی مناسب

  
  . تاثیر تیمارهای آزمایشی بر هزینه تولید هر کیلوگرم گوشت-7 جدول

  هزینه تولید هر کیلوگرم گوشت  تیمار
  

  )ریال(هزینه خوراک مصرفی هر پرنده   )ریال(قیمت هر کیلوگرم خوراک 
  )درصد(  )ریال(

  0/100  5812±8/121  12836±9/349  2594  شاهد
  5/95  5583±3/80  13055±4/332  2620  یسینآویالما

  3/96  5608±7/18  12623±7/330  2616  روکسارسون
  4/97  5672±9/231  13188±0/638  2647  آویالمایسین و روکسارسون

  8/97  5697±2/37  12422±2/119  2607  ) درصد05/0(گلد  فورمایسین
  4/100  5837±4/108  13151±0/483  2664  ) درصد2/0(گلد  فورمایسین
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1  
Abstract2 

This experiment was conducted to determine the effect of Roxarsone, Avilomycin and Formycine 
gold on performance, carcass characteristics and hematological values of Ross 308 male broiler chicks 
in a completely randomized design. For this purpose, a control basal diet formulated according to 
NRC (1994) recommendations for starter (0-21d) and grower (22-42d) periods. Growth promoter 
additives including Roxarsone (200mg), Avilomycin (100mg), mixture of Roxarsone and Avilomycin 
(200 and 100mg, respectively), and two levels of Formycine gold (500 and 2000g) was supplemented 
to each Kg of the basal diet for preparing other treatments. Therefore, there were six dietary 
treatments. Each dietary treatment was fed ad-libitum to five replicate groups of 18 birds. The results 
of experiment indicated that supplementing of all feed growth promoters except for 500mg/Kg diet 
Formycine gold, improved broiler performance. Broilers were fed diet containing mixture of 
Roxarsone and Avilomycine had higher weight gain than control diet. Carcass and tight percentage 
was significantly influenced by supplementing Avilomycin and Formycine gold (0.05%), respectively 
(P<0.05). All growth promoter additives, especially Formycine gold (0.05%) significantly decrease 
serum cholesterol concentration (P<0.05), but had no significant effect on other blood parameters. 
Supplementing of Avilomycin or mixture of Roxarsone and Avilomycin resulted to decrease of crop 
pH. Based on results of this experiment, supplementing of Roxarsone, Avilomycin and their mixtures 
to broilers' diet improve weight gain and decrease meat yield cost. 
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