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بررسی امکان استفاده از عصاره گياه گزنه و اسيد پروپيونيک، 
به عنوان جایگزین مناسب برای آنتی بيوتيک های محرک 

رشد در تغذیه جوجه های گوشتی

چکيد ه
 به منظور ارزیابی امکان استفاده از عصاره ی گياه گزنه و اسيد پروپيونيک، به عنوان جایگزین آنتی بيوتيک¬ها در تغذیه جوجه های 
گوش�تی، آزمایش�ی با 320 قطعه جوجه یک روزه مخلوط نر و ماده در 4 تيمار )هر تيمار ش�امل 5 تکرار و 16 قطعه جوجه در هر تکرار( 
در قال�ب ی�ک طرح کاماًل تصادفی به مدت 42 روز انجام گردید. جيره های آزمایش�ی عبارت بودن�د از: 1( جيره ی پایه بدون هيچ نوع 
افزودن�ی، 2( جي�ره ی پایه با 0/1 درصد فالوومایس�ين، 3( جي�ره ی پایه با 0/1 درصد عصاره گياه گزنه و 4( جي�ره ی پایه با 0/2 درصد 
اس�يد پروپيونيک. پارامترهای افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی هر دو هفته یک بار اندازه گيری ش�دند. در 
انته�ای آزمای�ش از هر واحد آزمایش�ي، یک قطعه جوجه نر بط�ور تصادفی انتخاب و مقدار 2 ميلي ليتر خون از س�ياهرگ زیر بالی آن 
جمع آوری شده و برای تعيين مقادیر گلوگز، اسيد اوریک، کلسترول و هماتوکریت مورد تجزیه آزمایشگاهی قرار گرفت. اگرچه تفاوت 
معنی داری در خصوص فراس�نجه های خونی مورد اندازه گيری در بين تيمارهای آزمایش�ی مشاهده نگردید، ولی، نتایج آزمایش نشان 
داد که اس�تفاده از اس�يد پروپيونيک و فالوومایسين باعث بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی شد. بر اساس نتایج حاصله از این 
آزمایش، می توان گفت که از اسيد پروپيونيک می توان به عنوان یک جایگزین مناسب برای آنتی بيوتيک های محرک رشد در تغذیه 

جوجه های گوشتی استفاده کرد.
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Investigation the possibility of using nettle extract and propionic acid as suitable alternatives to 
antibiotic growth promoters in broiler chickens diets
By: A. Khosravi,  Agricultural Science and Natural Resources of Gorgan (Corresponding Author,Tel:+983517212414) 
F. Beldachi, Agricultural Science and Natural Resources of Gorgan, B. Dastar, Agricultural Science and Natural 
Resources of Gorgan and S. Hasani, Agricultural Science and Natural Resources of Gorgan.
This experiment was undertaken to investigate the possibility of using of nettle extract and propionic acid as alternative 
to antibiotics in broilers diets. In a completely randomized design, three hundreds and twenty unsexed 1-d-old chicks 
were divided into four groups. Dietary treatments were consisted of: 1-control diet without any supplement, 2- the 
control diet + 1 g/kg flavomycin, 3- the control diet + 1 g/kg nettle extract, 4- the control diet + 2 g/kg propionic 
acid. Body weight gain, feed intake, and feed efficiency were measured every 2 weeks. At the end of the experiment, 
one male chicken of each experimental unit was randomly selected and 2 ml blood sample was collected from its 
wing vein. Finally, these samples were analyzed for determination of glucose, uric acid, cholesterol, and hematocrit. 
Although, there were no significant differences for blood parameters among the treatments, propionic acid and 
flavomycin treatments had better body weight and feed conversion ratio than other treatments. Based on the results of 
this experiment, propionic acid can be used as a suitable alternative to antibiotics in broiler chickens nutrition. 
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مقد مه
بیم��اری های روده ای طیور، به س��بب اثرات س��وئی که بر عملكرد 
تولی��د، میزان تلفات و س��المت تولیدات طیور برای مصارف انس��انی می 
گذارن��د، یك��ی از مهم ترین نگرانی های صنعت طیور به ش��مار می روند 
)1(. ب��رای رف��ع این نگرانی ها، نزدیك به 5 دهه اس��ت که اس��تفاده از 
آنت��ی بیوتیك های محرک رش��د بواس��طه تأثیرات مثبت��ی که بر روی 
 تعادل جمعیت میكروب��ی روده و جلوگیری از حضور برخی باکتری های 
و   Escherichia coli ،Salmonella مانن��د  روده  زای  بیم��اری 
 Clostridium perfringens پرفرانژن��س دارن��د، رواج یافته اس��ت 
)2، 3(. اس��تفاده از ای��ن آنتی بیوتیك ها در جی��ره های طیور، حدود 3 
 ت��ا 5 درصد منجر به بهب��ود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در طیور 
می ش��وند )4(. با وج��ود تمامی تأثی��رات مثبت این آنت��ی بیوتیك ها، 
تحقیقات اخیر نش��ان می دهن��د که بقایای آنتی بیوتی��ك های موجود 
 در الش��ه جوجه های گوشتی، منجر به ایجاد س��ویه های مقاوم در بدن 
انس��ان ها ش��ده و مانع از درمان بس��یاری از بیماری هایی می ش��ود که 
در درم��ان آنه��ا از این آنتی بیوتیك ها اس��تفاده می گ��ردد. بنابراین در 
بسیاري از کشورها در مورد عدم استفاده از این افزودنی های خوراکی در 
خوراک دام و طیور، توصیه های جدی ش��ده است. توجه به اثرات مثبت 
ای��ن آنتی بیوتیك ها، قابل پیش بینی اس��ت ک��ه محدودیت و یا حذف 
آنها از چرخه غذایی طیور، می تواند خس��ارات سنگینی را به این صنعت 
وارد نماید. از این رو، براي جبران و یا به حداقل رس��اندن این خس��ارات، 
نیاز ش��دیدی به جایگزین های مناس��ب براي این آنت��ي بیوتیك ها می 
باش��د )5(. بدین منظور، متخصصین این صنعت ترکیبات متعددي مانند 
اسیدهاي آلي، عصاره های گیاهی، پروبیوتیك ها، آنزیم ها و پربیوتیك ها 

را در جی��ره های طیور، مورد آزمایش قرار داده اند )Izat .)3 و همكاران 
 )6( ب��ا افزودن س��طوح 0/1 تا 0/15 درصد اس��ید پروپیونیك به خوراک 
جوجه های گوش��تی، افزایش معنی داري را در رشد آنها مشاهده کردند. 
Roy و هم��كاران )7( گزارش کردند که افزودن اس��ید پروپیونیك بطور 
معنی داری باعث کاهش باکتری های Enterobacteriaceae و تلفات 
در طیور می ش��وند. این محققین هم چنین گزارش کردند که استفاده از 
اس��ید پروپیونیك در سطوح پایین، این پتانسیل را دارد که اثرات مفیدی 
روی بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل طیور داشته باشد. Iba و همكاران 
)8( گزارش کردند که اس��تفاده از مخلوطی از اس��ید پروپیونیك و اسید 
فرمیك باعث کاهش میكروارگانیسم های مضر روده جوجه های گوشتی 
می ش��ود. با این حال، گزارش شده است که استفاده از اسید پروپیونیك 
در جیره جو جه های گوشتی، تاثیر مثبتی بر عملكرد و جمعیت میكروبی 

آنها ندارد )9، 10( 
عص��اره های گیاهی ب��ه علت دارا ب��ودن خواص آنت��ی باکتریالی و 
آنت��ی اکس��یدانی )11، 12، 13، 14(، به صورت س��نتی ب��رای درمان و 
کنترل بعضی از بیماری ها اس��تفاده می ش��وند. اگرچ��ه در مورد اثرات 
اس��تفاده از عص��اره های گیاهی مختل��ف، تحقیقات زیادی انجام ش��ده 
اس��ت، ب��ا این وجود تحقیقی در مورد اس��تفاده از عص��اره گیاه گزنه1 بر 
عملكرد و فراس��نجه های خونی طیور به چش��م نمی خورد. Skalan و 
هم��كاران )15( گ��زارش کردند که افزودن پودر س��یر به مقدار 2 درصد 
جیره، غلظت کلسترول جوجه هاي گوشتی را نسبت به گروه شاهد پایین 
م��ی آورد. Cross و هم��كاران )16( گزارش کردند که اس��تفاده از گیاه 
آویشن باعث بهبود ضریب تبدیل غذایي در جوجه هاي گوشتي مي شود، 
 Zubair .ام��ا تاثیر معني داري بر افزایش وزن و مص��رف خوراک ندارد
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و Lesson )17( گ��زارش کردن��د که افزودن مقدار 0/2 عصاره س��یر به 
جیره جوجه های گوش��تی، باعث افزایش عملكرد رش��د آنها می ش��ود. 
 ب��ا این حال، Mcelory و همكاران )18( گزارش کردند که اس��تفاده از 
 عصاره ی فلفل، تاثیری بر عملكرد جوجه های گوشتی ندارد. اگرچه بررسی 
گ��زارش های علمی، نش��ان دهنده تأثی��رات مثبت ای��ن افزودنی ها بر 
 بهبود عملكرد جوجه های گوش��تی و در نتیجه کاهش هزینه های تولید 
می باش��د، اظهار نظر دقیق و قاطع در مورد اس��تفاده از این افزودنی ها 
 ب��ه عنوان جایگزین مناس��ب برای آنتی بیوتیك ه��ا، نیازمند تحقیقات و 

بررسی های جدی تر و جامع تری می باشد. 
بنابرای��ن در این آزمایش، تأثیر افزودن عصاره ی گیاه گزنه و اس��ید 
پروپیونیك بر عملكرد و فراس��نجه های خونی جوجه هاي گوشتي و هم 
چنین امكان اس��تفاده از این افزودنی ها به عنوان جایگزین مناسب برای 

آنتی بیوتیك های محرک رشد مورد بررسی قرار گرفت.
 

مواد  و روش ها
ب��ه منظور تعیین اه��داف آزمایش، تعداد 320 جوجه گوش��تی یك 
 روزه س��ویه کاب- 500 تهی��ه و ب��ه م��دت 42 روز، در دو دوره آغازین

)0 تا 21 روزگي( و پایاني )22 تا 42 روزگي( بر روي بس��تر پرورش داده 
 شدند. یك جیره پایه )جدول1( بر پایه ذرت و کنجاله ی سویا، بر اساس 
توصیه هاي NRC )1994( تهیه و افزودنی های مورد آزمایش بر اساس 
درجه خلوص آنها به مقدار زیر به آن اضافه گردید: 1( جیره ی پایه بدون 
افزودن��ی، 2( جیره ی پایه با 0/1 درصد آنتی بیوتیك فالوومایس��ین، 3( 
جیره ی پایه با 0/1 درصد عصاره ی گزنه و 4( جیره ی پایه با 0/2 درصد 
اس��ید پروپیونیك. مواد آزمایشي از روز اول به تیمارهای آزمایشی اضافه 
شده و تا 42 روزگي ادامه یافتند. هر یك از تیمارهاي آزمایشی، 5 تكرار 
و هر تكرار نیز 16 قطعه جوجه گوش��تی به صورت مخلوط دو جنس را، 
شامل گردیده که مجموعاً 320 جوجه ي مورد نیاز این آزمایش را تشكیل 
دادند. این جوجه ها، به صورت تصادفي به واحدهاي آزمایش��ي اختصاص 
یافتن��د. در کل دوره آزمای��ش، آب و غذا به صورت آزاد در اختیار جوجه 
ها قرار داش��ت. توزین جوج��ه ها و خوراک مصرفی به منظور محاس��به 
مقادی��ر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایي، هر دو هفته 
یك ب��ار )روزهای 14، 28 و 42( انجام گردی��د. در انتهای آزمایش )42 
روزگي( از هر واحد آزمایشي، یك عدد جوجه نر به طور تصادفی انتخاب 
و مق��دار 2 میلي لیتر خون از س��یاهرگ زیر بال��ی آن جوجه جمع آوری 
گردید. برای جداسازی پالسما، 1 میلي لیتر از این نمونه های خونی جمع 
آوری ش��ده به مدت 15 دقیقه و با نیروی 3000 دور، س��انتریفوژ شدند. 
1 میلي لیتر دیگر نمون��ه های خونی، در داخل لوله های حاوی هپارین، 
جمع آوری شده و برای تعیین مقادیر هماتوکریت استفاده گردید. سپس 
این نمونه های خونی جمع آوری ش��ده، برای تعیین مقادیر گلوگز، اسید 
اوریك، کلس��ترول و هماتوکریت، به وس��یله کیت های حاوی آنزیم های  

تشخیصی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
 SAS داده ه��اي حاصله از آزمایش با اس��تفاده از بس��ته نرم افزاری
)19( ب��ر پایه مدل طرح کاماًل تصادفی و مدل آماری زیر، تجزیه واریانس 
ش��دند. مقایس��ه میانگین ها نیز به کمك آزمون چند دامنه اي دانكن در 

سطح احتمال 5% انجام گردید.

Yij = µ + Tj + eij
Yij: مقدار هر مشاهده، µ: میانگین فراسنجه مورد بررسی، Tj: اثر هر 

تیمار غذایی و eij: اثر خطای آزمایشی.

نتایج
نتایج مربوط به تأثیر مواد آزمایشی بر عملكرد جوجه های گوشتی در 
دوره های مختلف پرورشی در جدول 2 گزارش شده است. اگرچه در دوره 
پ��رورش صفر ت��ا 14 روزگی افزودن عصاره ی گزنه، اس��ید پروپیونیك و 
فالوومایسین به جیره پایه، از لحاظ عددی باعث بهبود افزایش وزن نسبت 
به گروه ش��اهد گردید، با این حال فقط تیمار حاوی اسید پروپیونیك، اثر 
معن��ی داری را بر بهب��ود افزایش وزن نش��ان داد )p >0/05(. در همین 
دوره، جوج��ه های دریافت کننده تیمار حاوی اس��ید پروپیونیك، به طور 
معن��ی داری افزایش وزن باالتری را در مقایس��ه ب��ا تیمار دریافت کننده 
عصاره ی گزنه نشان دادند. تفاوت معنی داری بین سایر تیمارها مشاهده 
 نش��د. در دوره پرورش 15 تا 28 روزگی، با وجود اثر مثبت عددی تمامی 
افزودنی ها بر افزایش وزن، هیچ یك از آنها نتوانس��تند تأثیر معنی داری 
را بر روی افزایش وزن داش��ته باشند. در دوره پرورش 29 تا 42 روزگی، 
تیمار حاوی فالوومایس��ین تأثیر معنی داری بر افزایش وزن جوجه های 
گوشتی نسبت به گروه شاهد و گروه دریافت کننده عصاره ی گزنه داشت. 

اختالف معنی دار دیگری بین تیمارها در این دوره مشاهده نشد.
  اگرچ��ه در دوره پ��رورش صف��ر ت��ا 14روزگی، مصرف خ��وراک در 
پرنده های گروه ش��اهد نس��بت به س��ایر پرنده ها باالتر بود، با این حال 
تفاوت معنی داری بین این پرنده ها مش��اهده نش��د. در دوره پرورش 15 
ت��ا 28 روزگی، تیمار حاوی اس��ید پروپیونیك بط��ور معنی داری مصرف 
خوراک نس��بت به تیمار ش��اهد و تیمار حاوی عصاره ی گزنه کاهش داد 
)p >0/05(. در دوره پ��رورش 29 تا 42 روزگی، تیمارهای حاوی اس��ید 
پروپیونیك و عصاره گزنه، مصرف خوراک را بطور معنی داری در مقایسه 
ب��ا تیمار حاوی آنتی بیوتیك فالوومایس��ین کاهش دادند )p >0/05(. با 
این حال، تفاوت معنی داری بین تیمار شاهد و سایر تیمارها در این دوره 

پرورش مشاهده نشد.
 نتای��ج مرب��وط ب��ه تأثیر مواد آزمایش��ی ب��ر ضریب تبدی��ل غذایی 
جوجه های گوشتی )جدول 2( نشان می دهد که تفاوت بین تیمارها در 
هر س��ه دوره آزمایشی معنی دار بوده است. در دوره های پرورش صفر تا 
14 و 15 تا 28 روزگی، تیمارهای حاوی اسید پروپیونیك و فالوومایسین، 
ضریب تبدیل غذایی بهتری را نسبت به گروه دریافت کننده عصاره گزنه 
و گروه ش��اهد داش��تند )p >0/05(. در دوره 29 تا 42 روزگی تیمارهای 
حاوی اس��ید پروپیونی��ك، تفاوت معنی داری را ب��ر بهبود ضریب تبدیل 
غذایی، نس��بت به گروه ش��اهد ایجاد نمودند)p >0/05(، اما بین س��ایر 

تیمارها اختالف معنی داری مشاهده نشد. 
 نتای��ج مربوط به تأثیر تیمارهای آزمایش��ی بر فراس��نجه های خونی 
 جوج��ه های گوش��تی، در جدول 3 گزارش ش��ده اس��ت. اگرچه تفاوت 
معن��ی داری بین هیچ کدام از فراس��نجه های خونی اندازه گیری ش��ده 
مش��اهده نش��د، نتایج آزمایش، در اکثر موارد حاکی از اثرات مثبت غیر 
معنی دار افزودنی ها بر فراس��نجه های خونی جوجه های دریافت کننده 
مواد آزمایشی نسبت به گروه شاهد می باشند. تمامی جوجه های دریافت 
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کننده مواد آزمایشی خصوصاً جوجه های دریافت کننده اسید پروپیونیك، 
 گلوگز خون باالتری در مقایس��ه با گروه ش��اهد داش��تند. ع��الوه بر این، 
جوج��ه ه��ای دریافت کنن��ده تیمار ح��اوی عصاره ی گزنه، کلس��ترول 
 خ��ون پایی��ن تری نس��بت به جوج��ه های گ��روه ش��اهد و جوجه های 
دریاف��ت کنن��ده ی تیمارهای ح��اوی آنتی بیوتیك و اس��ید پروپیونیك 

داشتند.

بحث
از آنجای��ی ک��ه ح��دود 70 درصد هزین��ه های صنعت پ��رورش طیور 
 را هزین��ه ه��ای مربوط به تغذیه آنها تش��كیل می ده��د، بنابراین مدیریت 
تغذی��ه ای، یك��ی از ارکان مه��م این صنعت به ش��مار م��ی رود. از این رو 
متخصص��ان و دس��ت اندرکاران ای��ن صنعت، همواره به دنب��ال پیدا کردن 
راهكاره��ای جدی��دی جهت کاه��ش دادن هزینه های خ��وراک و افزایش 
س��ود اقتص��ادی می باش��ند. یك��ی از راهكارهایی که اخی��راً نظر محققین 
بی ش��ماری را به س��وی خود جلب کرده اس��ت، تعادل جمعیت میكروبی 
دس��تگاه گوارش می باش��د. تعادل این جمعیت، بواس��طه تأثیرات مثبتی 
 که بر روی سیس��تم ایمنی و دس��تگاه گوارش جوجه های گوش��تی دارد، 
م��ی تواند نقش فوق العاده ای را ب��ر افزایش عملكرد پرنده و کاهش هزینه 

های تغذیه ای داشته باشد.
انتروباکتریاس��ه  انتروکوک��وس1 و  اولی��ه رش��د پرن��ده،  در مراح��ل 
میكروارگانیس��م های غالب دس��تگاه گوارش آن را تشكیل می دهند )20( 
و ب��ا توج��ه به رقابتی ک��ه در مورد دریافت م��واد مغذی با میزب��ان دارند، 
م��ی توانن��د اثرات منفی بر افزای��ش وزن، ضریب تبدی��ل غذایی و خوراک 
مصرف��ی ایج��اد نماین��د )21 ،20(. Vander Weilen و همكاران )20( 
گ��زارش کردن��د که ارتب��اط منفی معن��ی داری بین حضور ای��ن دو گونه 
باکت��ری و میزان اس��یدهای چرب فرار وج��ود دارد. بنابرای��ن، همان طور 
 ک��ه نتایج این آزمایش هم نش��ان داد، مصرف اس��یدهای آلی می تواند اثر 
منفی بر روی کاهش این باکتری های مضر داش��ته و باعث افزایش عملكرد 
رش��د و بهبود ضریب تبدیل غذایی و مصرف خوراک پرنده ش��ود. بررس��ی 
مقاالت علمی در مورد استفاده از اسیدهای آلی، نتایج این آزمایش را تأیید 

می کنند )21، 22(. 
هم��ان ط��ور که نتایج جدول 2 نش��ان می دهند، مص��رف خوراک در 
 تمام��ی دوره ه��ای پ��رورش در تیماره��ای ح��اوی اس��ید پروپیونی��ك و 
عص��اره ی گزن��ه، چه به ص��ورت معن��ی دار و چه بصورت ع��ددی، پایین 
ت��ر از گروه ش��اهد م��ی باش��د. Gill )23( و افش��ارمنش و پوررضا )24( 
 گ��زارش کردند که افزودن اس��یدهای آلی و عصاره ه��ای گیاهی به جیره 
جوجه های گوش��تی، اثرات مثبتی بر فرایندهای هضم و جذب آنها دارد. از 
این رو،  با توجه به این که الگوی مصرف خوراک پرنده ها بر اس��اس تامین 
انرژی مورد نیاز می باش��د )25(، هنگامی که فرایندهای هضم و جذب مواد 
مغ��ذی در پرنده بهتر صورت گیرد، پرن��ده این مقدار انرژی را زودتر تأمین 

کرده و زودتر سیر می شود.
برخالف اسید پروپیونیك، عصاره ی گزنه تأثیر معنی داری را بر افزایش 
وزن و ضریب تبدیل غذایی در هیچ یك از دوره های آزمایشی نداشت. نتایج 
بدس��ت آمده در این آزمای��ش با نتایج دیگر گزارش��ات در مورد عدم تأثیر 
معن��ی دار عصاره های گیاهی بر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه 

هاي گوشتي مطابقت دارد )26، 27(. با این حال، Cross و همكاران )28( 
گ��زارش کردند، با این که عصاره های گیاه��ی تأثیر معنی داری بر افزایش 
وزن ندارند، ولی از طریق کاهش مصرف خوراک باعث بهبود ضریب تبدیل 

غذایي در جوجه هاي گوشتي مي شوند.
عدم تأثیر معنی دار مواد آزمایش��ی بر فراس��نجه ه��ای خونی، ممكن 
اس��ت به علت شرایط محیط آزمایشی باش��د زیرا این آزمایش در محیطي 
نس��بتاً ضد عفوني ش��ده و با رعایت کلیه نكات بهداش��تي انجام شد. عالوه 
ب��ر این، تراکم گل��ه در حد مطلوب و حدود 7 پرنده در ه��ر متر مربع بود. 
 بنابرای��ن، مجم��وع این اث��رات می توانن��د منجر به کاهش تأثیر مناس��ب 
عصاره ی گزنه و اسید پروپیونیك بر فراسنجه های خونی شده باشند. گزارش 
ش��ده است که افزودني های محرک رش��د از طریق مكانیسم حذف رقابتي 
سبب جلوگیري از رشد و تكثیر میكروارگانسم های مضر می شوند )3، 26(. 
با توجه به این که، در ش��رایط پرورش��ي نامطلوب، نظی��ر تراکم باالي گله، 
عدم رعایت مسائل بهداش��تي و بروز تنش هاي محیطي، رشد و تكثیر این 
میكروارگانیسم های مضر افزایش مي یابد، از این رو پیش بینی می شود که 
اثرات س��ودمند عصاره های گیاهی و اسیدهای آلی بر فراسنجه های خونی 
جوجه هاي گوشتی را بتوان در شرایط نامناسب پرورشی مشاهده کرد )26(. 
در توافق با نتایج بدست آمده در این آزمایش، محققین دیگر نیز گزارش کرده 
اند که عصاره های گیاهی تأثیر معني داري بر کلس��ترول و تری گلیسیرید 
خون جوجه های گوشتی ندارند )26، 30، 31( ولی در مقابل Quereshi و 
 همكاران )32( و Chowdhury و همكاران )33( گزارش کردند که افزودن 
عصاره های گیاهی به جیره غذایی طیور، س��بب کاهش غلظت کلس��ترول 
خ��ون و زرده تخم مرغ مي ش��ود. این محققین علت ای��ن کاهش را به اثر 
ممانع��ت کنندگ��ي عصاره های گیاهی بر عمل آنزیم هاي کلیدي س��اخت 
لیپید و کلس��ترول و یا پایداري نس��بي ترکیبات ش��یمیایي موجود در این 

عصاره ها نسبت دادند. 
در پایان پیش��نهاد می شود که مطالعات بیش��تري در مورد تأثیر انواع 
مختلف عصاره های گیاهی و اس��یدهای آلی با سطوح مختلف و در شرایط 

پرورش متفاوت بر عملكرد و فراسنجه های خونی طیور انجام شود. 
در جمع بندی مطالب ذکرشده، با توجه به اثرات مثبتی اسید پروپیونیك 
ب��ر بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوش��تی و نهایتاً 
کاه��ش احتمال��ی هزینه های خوراک، می توان از ای��ن ماده به عنوان یك 

جایگزین مناسب برای آنتی بیوتیك های محرک رشد استفاده نمود.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مدیریت محترم شرکت کیمیا رشد  و همچنین مدیریت 
و پرس��نل محترم آزمایش��گاه پاتولوژی الندا  بخاط��ر کمك هایی که در 

رابطه با این تحقیق انجام دادند، صمیمانه تشكر و قدرداني مي شود.
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جدول 1- ترکيب جيره های پایه آغازین و پایانی

پایانی )22 تا 42 روزگی(آغازین )صفر تا 21 روزگی(اجزای جيره )درصد( 

57/3357/96ذرت

36/9733/51کنجاله سویا

1/965/16روغن سویا

1/411/09دی کلسیم فسفات

1/261/37سنگ آهك

0/420/34نمك

0/250/25مكمل ویتامینه1

0/250/25مكمل معدنی2

0/130/05متیونین

E 0/020/02ویتامین

آغازین )صفر تا 21 روزگی(

)kcal/kg( 28903000انرژي قابل سوخت و ساز

20/8418/75پروتئین خام )درصد(

0/900/95کلسیم )درصد(   

0/410/36فسفر قابل جذب )درصد(

0/180/16سدیم )درصد(

1/141/10لیزین )درصد(

0/460/37متیونین )درصد(

0/820/73متیونین + سیستئین )درصد(

1/371/27آرژنین )درصد(

1- هر کيلوگرم از مکمل ویتاميني دارای 3/600/000 واحد بين المللی ویتامين A، 800/000 واحد بين المللی ویتامين D3، 7/200 واحد بين 
 ،B34/000 ميلی گرم ویتامين ،B2 2/640 ميلی گرم ویتامين ،B1 7/200 ميلی گرم ویتامين ،K3 800 ميلی گرم ویتامين ،E المللی ویتامين

12/000 ميلی گرم ویتامين B5، 1/200 ميلی گرم ویتامين B6، 6 ميلی گرم ویتامين B12، 200/000 ميلی گرم کولين کلراید می باشد.
2- هر کيلوگرم مکمل معدني دارای 40/000 ميلی گرم منگنز، 20/000 ميلی گرم آهن، 40/000 ميلی گرم روي، 4/000 ميلی گرم مس، 400 ميلی 

گرم ید و 80 ميلی گرم سلنيوم می باشد.
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جدول 2-  تأثير مواد آزمایشی بر عملکرد جوجه های گوشتی در دوره هاي مختلف پرورش )ميانگين ± معيار خطا(

جدول 3-  تأثير مواد آزمایشی بر فراسنجه های بيوشيميایی و هماتوکریت جوجه های گوشتی )ميانگين ± معيار خطا(

فراسنجه ها
 تيمارهای آزمایشی

اسید پروپیونیكعصاره گزنهفالوومایسینشاهد

)افزایش وزن )گرم

b ± 3/13257/06 ab± 5/10  244/09 b± 1/94 263/81 a ± 5/39 239/21صفر تا 14 روزگی

24/06 ± 20/03854/10 ± 800/32 17/70 ± 14/77851/87 ± 15792/32 تا 28 روزگی

b ± 17/551345/88 a ± 24/301239/78 b ± 17/981282/88 ab ± 35/03 291242/30 تا 42 روزگی

)مصرف خوراک )گرم

 9/33 ± 399/00 11/55 ± 2/54400/25 ± 7/88389/812 ± 408/07صفر تا 14 روزگی

a± 78/191585/97 ab ± 44/07 1681/72 a ± 12/881519/83 b ± 46/60 151708/34 تا 28 روزگی

ab ± 95/332820/33 a ± 45/252603/53 b ± 57/38 2592/18 b ± 46/55 292744/91 تا 42 روزگی

ضریب تبدیل )گرم: گرم(

a ± 0/031/51 b ± 0/021/63 a± 0/031/51 b ± 0/02 1/70صفر تا 14 روزگی

a ± 0/121/86 b ± 0/022/10 a ± 0/041/78 b ± 0/05 152/16 تا 28 روزگی

a ± 0/102/10 ab ± 0/042/10 a b ± 0/042/02 b ± 0/07 292/26 تا 42 روزگی

فراسنجه ها
 تيمارهای آزمایشی

اسید پروپیونیكعصاره گزنهفالوومایسینشاهد

7/62 ± 6/76178/80 ± 10/60171/40 ± 6/46170/20 ± 164/20گلوکز )میلی گرم بر دسی لیتر(

0/76 ± 0/827/554 ± 1/205/006 ± 0/455/474 ± 5/566اسید اوریك )میلی گرم بر دسی لیتر(

5/35 ± 6/11118/80 ± 4/51106/40 ± 5/37119/60± 112/80کلسترول )میلی گرم بر دسی لیتر(

0/70 ± 1/4934/00 ± 1/2033/80 ± 1/3532/60 ± 32/80هماتوکریت )درصد(

 .)p >0/05( در هر ستون، ميانگين های با حروف نامشابه دارای اختالف معنی دار هستند

 .)p >0/05( در هر ستون، ميانگين های با حروف نامشابه دارای اختالف معنی دار هستند

بررسی امکان استفاده از...


