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هاي ایمنی و هاي خوراکی بر عملکرد، صفات الشه، اندام تأثیر استفاده از افزودنی
هاي گوشتی پرورش یافته در تراکم باالخصوصیات استخوان درشت نی جوجه

4و صادق کرد زنگنه 3، محمدرضا جمالی2، احمد طاطار*1محمدرضا قربانی

9/8/96: تاریخ پذیرش19/1/96:  تاریخ دریافت

چکیده
استخوان درشت نی خصوصیات و  هاي ایمنی، اندامبر عملکرد، صفات الشهخوراکی هاي افزودنیاز استفاده بررسی اثر منظوربه

از هر 308راس يگوشتی سویه يقطعه جوجه 280و با استفاده از  روز 42، آزمایشی به مدت پرورش یافته در تراکم باال هاي گوشتیجوجه
قطعه  10با مثبت شاهدبارت بودند ازعآزمایشی  يتیمارها. تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار انجام شد کامالًدر قالب طرح دو جنس 

به  منفی شاهد، خرفه يگرم در تن عصاره 500به همراه  منفی شاهدقطعه جوجه در هر مترمربع،  15با منفی  شاهد، مترمربعجوجه در هر 
 این بررسینتایج .گرم در تن پروبیوتیک 200و خرفه  يعصارهگرم در تن  500به همراه  منفی شاهدپروبیوتیک و گرم در تن  200همراه 

در  یافته پرورشهاي جوجهولی نگرفتثیر افزایش تراکم قرار أتحت ت مصرف خوراكآزمایش رشد و کل دوره  ينشان داد که در دوره
گروه شاهد مثبت تري نسبت به مصرف خوراك کم،پروبیوتیک و مخلوط آن دو استفاده کرده بودند ،خرفه يمحیط متراکم که از عصاره

پرورش،  يرشد و کل دوره يدر دوره.)<05/0P(آزمایشی قرار نگرفت فهاي مختلثیر گروهأافزایش وزن بدن تحت ت).>05/0P(داشتند 
یافتکاهش ، پروبیوتیک و مخلوط آن دو نسبت به گروه شاهد مثبت هخرف ياز عصاره کننده استفاده هايگروهضریب تبدیل خوراك 

)05/0P<.(خرفه به همراه پروبیوتیک باالتر از گروه کنترل مثبت و کنترل منفی بود  يکننده از عصاره دیستال در گروه استفادهفیزاپیقطر
)05/0P<.(کیلوگرم به ازاي  2حدود در هر متر مربع با وزن نهاییگوشتی يقطعه جوجه 15افزایش تراکم تا نشان داد  یشآزما ینا نتایج

رشد و کل باعث بهبود  يهاي غذایی با کاهش مصرف خوراك در دورهافزودنیاستفاده از رد وها ندابر عملکرد جوجه منفیثیر أهر جوجه ت
.گردیدنسبت به گروه شاهد مثبت ضریب تبدیل خوراك 

، پروبیوتیکخرفه يعصارهگوشتی، ي، جوجهگله تراکم:يکلیدکلمات 

مقدمه
امروزه صنعت پرورش طیور به افزایش تولید در واحد .

از یکی در گله پرورش  يبهینهسطح گرایش دارد و تراکم 
 برخی از با افزایش تراکم. هاي تولیدکنندگان استچالش
به ازاي هر تجهیزاتی  و سیساتیأتهاينظیر هزینه،هاهزینه

علوم دانشگاه ي علوم دامی و صنایع غذایی، دانشکدهگروه علوم دامی، استادیار*1

علوم دانشگاه ي علوم دامی و صنایع غذایی، دانشکدهاستادیار گروه علوم دامی، 2
علوم دانشگاه ي علوم دامی و صنایع غذایی، ي دام، دانشکدهتغذیه يادانشجوي دکتر3
ي علوم دامی و صنایع غذایی، دانشکده، ي دامتغذیهکارشناسی ارشد  يآموختهدانش4

.شودباعث افزایش سوددهی گله میو فتهکاهش یاجوجه
میانگین تراکم در کشورهاي مختلف، با توجه به شرایط 

روزگی  42گوناگون پرورش متفاوت بوده و این میزان در 
28 -35و در انگلستان  32 -36، سوئد 30 -40در فرانسه 
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).Verspecht et al. 2011(کیلوگرم در هر متر مربع است
 30به  38دهند با کاهش تراکم از تحقیقات نشان می

درصد کاهش و  21کیلوگرم به ازاي هر متر مربع، کل تولید 
 Sheppard and(یابدمیدرصد افزایش  6/5پرورش  يهزینه

Edge 2005 .( مزایایی که دارد باعث تراکم زیاد در کنار
میر، بروز مشکالت پا و وکاهش عملکرد، افزایش مرگ

Simitzis et(کاهش کیفیت زندگی پرنده شده  al. 2012 ( و
به دلیل تحمیل تنش محیط بر پرنده حتی کیفیت گوشت را 

. )Vanhonacker et al. 2008(دهد نیز تحت تأثیر قرار می
دهند که تراکم زیاد گله سبب افزایش دما،  مطالعات نشان می

رطوبت و غلظت آمونیاك در سالن مرغداري گشته و باعث 
 Dozier et al. 2005.(Feddes(شوند مشکالت پا میبروز 

تراکم باال باعث گزارش کردند که 2002در سال و همکاران
باال  دماي محیطی.شودمیافزایش دماي محل زندگی پرنده 

باعث ایجاد تنش اکسیداتیو در سطح سلولی، بافتی و کل 
ها مضر باشدتواند براي سالمتی پرندهبدن شده و می

)Mujahid et al. استفاده از دهند مطالعات نشان می ).2007
تواند مصرف خوراك یم یره،در ج یخوراک هاياکسیدانآنتی

 یژنانواع اکسرا بهبود بخشد و باعث کاهش تنش حاصله از 
 .Lohakare et al(دنتیجه دماي محیطی باال شوفعال در 

2005, Wang et al. 2008 .(
هاست که در نقاط مختلف جهان از گیاهان دارویی سال

دستگاه  هاي بیمارينظیر  ها بیماريبراي درمان بسیاري از 
خرفه یا پرپین . دوشمیگوارش، اسهال و التهاب استفاده 

)Portulaca oleracea L.( گیاهی است که در مناطق جنوبی
و  قرارگرفتهیک سبزي مهم مورد کشت  عنوانبهکشور 

. ً توجه زیادي به صنایع تبدیلی و دارویی آن شده است   اخیرا
با گیاهی دارویی  عنوانبهخرفه در سازمان بهداشت جهانی 

دادهاکسیر جهانی  يو به آن واژه معروف است استفاده زیاد
برخی از محققین . )Lim and Quah 2007(است  شده

اکسیدانی آنتیخواص  و مشتقات آن گزارش کردند که خرفه

)Ghorbani et al. 2013( ،ضد باکتریایی و ضد ضدالتهابی ،
.)Lim and Quah 2007(دنده میقارچی از خود نشان 

هستند که در خوراکی هاي  افزودنیجمله ز اها پروبیوتیک
 ،این ترکیبات. گیرند استفاده قرار میطیور مورد يتغذیه

 ياي هستند که قادرند در رودههاي زنده میکروارگانیسم
 با بهبود تعادل میکروبی حیوان کلونیزه و تثبیت گردند و

تحریک سیستم میزبان، باعث بهبود عملکرد دستگاه گوارش 
مقاوم نمودن طیور در برابر ایمنی بدن، کاهش تلفات و 

et al. Cengiz, Baurhoo et al. 2009(شوند ها استرس

2015(.
و  خرفه زایی ایمنیاکسیدانی و خواص آنتیبه با توجه 

 در جیرهاین ترکیبات استفاده از رود احتمال می ،پروبیوتیک
هاي حاصله از افزایش تراکم در جوجهاحتمالی بتواند تنش 

و باعث حفظ عملکرد در سطح  هدداگوشتی را تخفیف 
بررسی اثر  هدفباحاضر  يمطالعه،بنابراین.مطلوب شود

خرفه و پروبیوتیک بر عملکرد  ياستفاده از عصاره
هاي گوشتی نگهداري شده در شرایط متراکم به انجام جوجه
.رسید

کار مواد و روش
بر خوراکی هايافزودنیاستفاده از بررسی اثر منظوربه

و خصوصیات هاي ایمنی اندام،عملکرد، صفات الشه
به مدت هاي گوشتی، آزمایشی جوجهنی استخوان درشت

 يسویهگوشتی يقطعه جوجه280از با استفادهروز  42
تصادفی  کامالً، در قالب طرح ، از هر دو جنس308 -راس
 يتیمارها. تکرار به اجرا درآمد چهارتیمار و  پنجبا 

قطعه جوجه در  10شاهد مثبت با  آزمایشی عبارت بودند از
قطعه جوجه در هر مترمربع،  15هر مترمربع، شاهد منفی با 

خرفه، شاهد  يگرم در تن عصاره 500شاهد منفی به همراه 
 يگرم در تن پروبیوتیک بر اساس توصیه 200منفی به همراه 

گرم در تن  500شرکت سازنده و شاهد منفی به همراه 
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تهیه و تنظیم .گرم در تن پروبیوتیک 200خرفه و  يعصاره
هاي غذایی مورد آزمایش با توجه به ترکیب مواد  جیره

جوجه اي هاي تغذیهنیازمندياساس بر و  مغذي خوراك
براي دو مرحله آغازین و رشد  )NRC, 1994(گوشتی 

با نام  شده استفادهپروبیوتیک ). 1جدول (صورت گرفت

به مقدار  باسیلوس سوبتلیستجاري گالیپرو حاوي اسپور 
CFU/g109×4) و بنا به  بود) حاملعنوانبهکربنات کلسیم

ادعاي شرکت سازنده، این افزودنی در پرورش متراکم 
.باشدها مفید میپرنده

)برحسب درصد(آزمایشی هاي  جیرهو ترکیب شیمیایی دهنده تشکیلمواد  : 1جدول 
)روزگی22-42(رشد )روزگی1 -21(پیش دان  اقالم خوراکی

40/62 32/57 ذرت
79/26 06/32 )درصد پروتئین خام 44(سویا
00/4 00/4 )درصد پروتئین خام 60(یماهپودر 
80/3 00/3 روغن گیاهی
95/0 25/1 دي کلسیم فسفات
02/0 16/0 کلرایدهیدرو لیزین -ال
17/0 22/0 متیونین -ال-دي
28/0 23/0 نمک
94/0 05/1 پودر صدف
10/0 16/0 شیرین جوش
25/0 25/0 1مکمل ویتامینی

25/0 25/0 2مکمل معدنی

05/0 05/0 ضدکوکسیدیوز
شده تأمینمواد مغذي 

20/3150 00/3024 )یلوگرمک/یلوکالريک(انرژي قابل متابولیسم 
70/19 60/21 پروتئین خام
87/0 95/0 نیستیس+متیونین
10/1 33/1 نیزیل
85/0 97/0 کلسیم
42/0 48/0 دسترسفسفر در

 E ،3المللی ویتامین  واحد بین D3 ،50المللی ویتامین واحد بین A،5000المللی ویتامین  واحد بین 9000حاوي ) به ازاي هر کیلوگرم جیره(مکمل ویتامینی  1
گرم اسید  میلی 15گرم اسید نیکوتینیک،  میلی B6 ،60گرم ویتامین  میلی B2 ،3گرم ویتامین  میلی B1 ،6گرم ویتامین  میلی 2، )منادیون(Kگرم ویتامین  میلی

.بود B12گرم ویتامین  میلی 016/0گرم اسیدفولیک،  میلی 75/1گرم بیوتین،  میلی 1/0پنتوتنیک، 
 100گرم سلنیوم و  میلی 3/0گرم منگنز،  میلی 120گرم آهن،  میلی 40گرم ید،  میلی 25/1گرم مس،  میلی 16حاوي) ي هر کیلوگرم جیرهبه ازا(مکمل معدنی  2

.بود گرم روي میلی
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 تبدیلضریبو بدنوزنافزایش،خوراكمیزان مصرف 
هاي دورهبراي گیري و هفتگی اندازهصورتبهخوراك 

و کل ) روزگی 22 -42(، رشد )روزگی 1 -21(دانپیش
در پایان .شدندمحاسبه  )روزگی 1 -42(آزمایش  يدوره

، یک قطعه جوجه از هر پن که )روزگی 42(دوره آزمایش 
طور تصادفی ها نزدیک به میانگین آن پن بود به وزن آن

هاي و وزن اندامو اجزاي آن الشه وزن انتخاب، کشتار و 
نسبت به نظیر طحال، تیموس و بورس فابریسیوس ایمنی 

گیري خصوصیات براي اندازه.گردیدوزن زنده تعیین 
نی چپ  هاي کشتار شده، درشتنی جوجه استخوان درشت

شده و پس از جدا کردن تمامی دقت جداهر جوجه به
.شد به آزمایشگاه ارسالها هاي اطراف آنبافت

افزار اکسل ویرایش شده  آوري در نرم ها پس از جمع داده
مورد تجزیه  1/9نسخه  SASافزار آماري  و به کمک نرم

 براي تجزیه واریانس از روش .تحلیل آماري قرار گرفت
 ياي آزمون مقایسهو بر) GLM(مدل خطی عمومی 

 پنجدانکن در سطح اي آزمون چند دامنهمیانگین از روش 
.شد درصد استفاده 

نتایج 
عملکرد

 1تیمارهاي در گزارش نتایج حاصل از این آزمایش ابتدا 
قطعه جوجه در هر متر مربع  10ثیر افزایش تراکم از أت(2و 
دوم  يد و در مرحلهنگیرمورد بررسی قرار می) قطعه 15به 

هاي غذایی در پرندگان پرورش اثرات استفاده از افزودنی
مورد مقایسه قرار  )5تا  2تیمارهاي (در تراکم باال یافته 

ها قابل در ادامه در صورتی که تفاوت .خواهند گرفت

با هاي خوراکی را توان اثرات افزودنید مینمالحظه باش
.تیمار شاهد مثبت مقایسه کرد

داري در میزان تفاوت معنیدهد نتایج آزمایش نشان می
دان پیش يآزمایشی در دورههاي خوراك مصرفی گروه

خوراك مصرفی در میانگین .)2جدول(وجود نداشت
تراکم تأثیرتحت آزمایش  يو کل دوره رشد يدوره

هاي خوراکی در و استفاده از افزودنی) 2و  1تیمارهاي (
قرار نگرفت؛ ولی، مصرف ) 5تا  2تیمارهاي (تراکم باال 

یافته در تراکم باال که آزمایشی پرورش در تیمارهاي خوراك 
طور بهاستفاده کرده بودند خوراکیهاي افزودنیاز

گروه شاهد مثبت کاهش یافت  داري نسبت بهمعنی
)05/0P<(. هاي گوشتی در هیچ کدام از افزایش وزن جوجه

هاي پرورشی تحت تاثیر تیمارهاي مختلف آزمایشی دوره
يدر دورهضریب تبدیل خوراك ).<05/0P(قرار نگرفتند 

تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی مختلف قرار نگرفت دانپیش
)05/0P>( تراکم  افزایشنیز رشد يدر دوره و) 1تیمارهاي 

هاي خوراکی در تراکم باال و استفاده از افزودنی) 2و 
 داري بر این صفت نداشتندثیر معنیأت) 5تا  2تیمارهاي (

ولی، تیمارهاي آزمایشی پرورش یافته در تراکم باال که از 
هاي خوراکی استفاده کرده بودند، ضریب تبدیل  افزودنی

داشتندنسبت به گروه شاهد مثبت بهتري خوراکی 
)05/0P< .(پرورش، ضریب تبدیل خوراکی  يدر کل دوره

و با زیاد شدن ) 2و  1تیمارهاي (تحت تأثیر تراکم بود 
در . )>01/0P(یافتکاهش ریب تبدیل خوراکی ض ،تراکم

ثیر چندانی بر أهاي غذایی تاستفاده از افزودنیاین دوره 
هاي پرورش یافته در تراکم باال نداشتضریب تبدیل جوجه

)05/0P>.(



. . . هاي خوراکی بر عملکرد، تأثیر استفاده از افزودنی

139761پاییز، 3مجله دامپزشکی ایران، دوره چهاردهم، شماره 

هاي افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراك جوجهي خرفه و پروبیوتیک بر میزان مصرف خوراك، تأثیر افزودن عصاره: 2جدول 
گوشتی پرورش یافته در تراکم باال

دانپیش1تیمار
روزگی 1–21

رشد
روزگی 22–42

کل دوره
روزگی 1–42

)گرم(خوراك مصرفی 
159/827a11/2762a 70/3589
250/790ab53/2523ab00/3314
367/808b50/2426b22/3235
450/757b14/2354b64/3111
534/810b81/2403b10/3214

SEM37/1194/4982/54
P38/005/004/0مقدار 

)گرم(بدن وزنافزایش
167/53667/130043/1837
217/57860/126476/1842
384/54654/125137/1798
434/57497/125430/1829
517/56050/124067/1800

SEM69/534/2476/22
P08/096/096/0مقدار 
خوراكتبدیلضریب
155/1a14/2a95/1
237/1ab99/1b80/1
348/1b95/1b81/1
432/1b88/1b71/1
545/1b94/1b79/1

SEM03/003/002/0
>P07/004/001/0مقدار 

شاهد تیمار  -، سه)قطعه جوجه در هر مترمربع 15(شاهد منفیتیمار  - ، دو)قطعه جوجه در هر مترمربع 10(تیمار شاهد مثبت  - یک: تیمارها عبارتند از 1
به (تیمار شاهد منفی و عصاره خرفه به همراه پروبیوتیک  - و پنج )گرم در تن 200(کیوتیپروبشاهد منفی و  - ، چهار)گرم در تن 500(خرفهمنفی و عصاره 

).گرم در تن 200و 500ترتیب 
.)P>05/0(دار هستند هاي داراي حروف غیر مشترك در هر ستون داراي اختالف معنیمیانگین
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خصوصیات الشه
خرفه  يعصاره(هاي خوراکی  اثر افزودنیحاصل از نتایج 

هاي گوشتی در جوجهيبر خصوصیات الشه) و پروبیوتیک
دهد طور که نتایج نشان میهمان. شده است ارائه 3جدول

تحت تأثیر اجزاي الشه طبخ و الشه قابلوزن نسبی 
.)<05/0P(قرار نگرفتندتیمارهاي مختلف آزمایشی 

ایمنیهاياندام
فابریسیوس، وزن نسبی بورس 4با توجه به جدول 

هاي  تیموس و طحال نیز تحت تأثیر تراکم و افزودنی
).<05/0P(خوراکی قرار نگرفتند 

نیدرشتاستخوانخصوصیات
هاي خوراکی بر خصوصیات نتایج بررسی اثر افزودنی    

نشان داد  )5جدول (هاي گوشتی نی جوجهاستخوان درشت
تحت تأثیر ها فیز دیستال سایر شاخصکه به جز قطر اپی

قطر ).  <05/0P(هاي خوراکی قرار نگرفت تراکم و افزودنی
فیز دیستال تحت تأثیر افزایش تراکم قرار نگرفت اپی

)05/0P>(  .هاي پرورش یافته در تراکم زیاد در گروه
ي خرفه و پروبیوتیک باعث افزایش استفاده توأم از عصاره

دار این صفت نسبت به شاهد منفی گردیدمعنی
)01/0P<(.

) درصد وزن زنده(هاي گوشتی ي جوجههاي الشهي خرفه و پروبیوتیک بر ویژگیتأثیر افزودن عصاره: 3جدول 
پرورش یافته در تراکم باال

سنگدانقلبکبدچربی بطنیهارانسینه)گرم(طبخ الشه قابل1تیمار
165/6153/2273/1813/133/261/057/2
217/6158/2249/1860/182/271/025/2
329/6204/2384/1899/050/262/045/2
439/6102/2303/1998/057/264/055/2
543/6245/2443/1891/054/258/017/2

SEM37/037/015/009/006/002/006/0
P81/087/049/013/060/059/017/0مقدار 

شاهد تیمار  - ، سه)قطعه جوجه در هر مترمربع 15(شاهد منفیتیمار  -، دو)قطعه جوجه در هر مترمربع 10(تیمار شاهد مثبت  - یک: اند از تیمارها عبارت 1
به (تیمار شاهد منفی و عصاره خرفه به همراه پروبیوتیک  - و پنج )گرم در تن 200(کیوتیپروبشاهد منفی و  - ، چهار)گرم در تن 500(خرفهمنفی و عصاره 

).گرم در تن 200و 500ترتیب 
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هاي گوشتی هاي ایمنی جوجهاندام) درصد وزن زنده(ي خرفه و پروبیوتیک بر وزن نسبی تأثیر افزودن عصاره: 4جدول 
پرورش یافته در تراکم باال

طحالتیموسفابریسیوسبورس1تیمار
119/029/012/0
215/028/013/0
315/029/014/0
418/026/011/0
518/030/015/0

SEM01/002/001/0
P89/095/052/0مقدار 

شاهد تیمار  - ، سه)قطعه جوجه در هر مترمربع 15(شاهد منفیتیمار  -، دو)قطعه جوجه در هر مترمربع 10(تیمار شاهد مثبت  - یک: اند از تیمارها عبارت 1
به (تیمار شاهد منفی و عصاره خرفه به همراه پروبیوتیک  - و پنج )گرم در تن 200(کیوتیپروبشاهد منفی و  - ، چهار)گرم در تن 500(خرفهمنفی و عصاره 

).گرم در تن 200و 500ترتیب 

گوشتی پرورش یافته در تراکم باالهايجوجهنیدرشتاستخوانخصوصیاتبرافزودن عصاره خرفه و پروبیوتیک تأثیر. 5جدول 
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103/1178/9113/23c10/1874/892/482/301/1173/4796/43
207/1145/9162/24bc73/1895/831/563/382/1020/4824/42
396/1199/9119/25ab61/1915/940/500/493/1144/4504/44
411/1148/9069/24abc97/1811/941/569/307/1181/4633/43
537/1275/9175/24a05/2080/947/533/433/1252/4636/43

SEM25/057/031/021/016/013/012/026/043/057/0
P32/094/027/001/030/074/041/027/031/089/0مقدار 

شاهد منفی تیمار  - 3، )قطعه جوجه در هر متر مربع 15(شاهد منفیتیمار  - 2، )قطعه جوجه در هر متر مربع 10(تیمار شاهد مثبت  - 1: تیمارها عبارتند از 1
به ترتیب (تیمار شاهد منفی و عصاره خرفه به همراه پروبیوتیک  - 5و  )گرم در تن 200(شاهد منفی و پروبیوتیک  -4، )گرم در تن 500(و عصاره خرفه 

).گرم در تن 200و   500
)>05/0P(دار هستند هاي داراي حروف غیر مشترك در هر ستون داراي اختالف معنیمیانگین
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بحث
 يرشد و کل دوره يدر دوره دهندن میشانتایج ن

آزمایش، مصرف خوراك در تیمارهاي پرورش یافته در 
هاي خوراکی استفاده کرده بودند به تراکم باال که از افزودنی

، هر داري نسبت به گروه شاهد مثبت کاهش یافتطور معنی
هاي خوراکی در چند تراکم به تنهایی و استفاده از افزودنی

 كبر مصرف خورا ايمالحظهثیر قابلأمحیط متراکم ت
 دمايتراکم گله،  یشافزا بامحققین معتقدند .نداشت

پرنده در  رفتنو قرارگ یافتهافزایشاطراف پرنده  یطیمح
خوراك و در مصرفکاهشباعثزیاديبا دما هايیطمح

 .Feddes et al(شودمینتیجه کاهش حرارت متابولیکی

2002, Zhang et al. 2013.(زیادیندر سنیگر،طرف د از
شدهترکمخوراكبهپرندهدسترسیمیزانتراکم،افزایشبا
 .Feddes et al(نندکمیمصرفيترکم يغذا هاپرندهو

میزان حرکت و دسترسی به خوراك و آب براي ).2002
تر بیشیابند پرورش می پرندگانی که در محیط با تراکم پایین

یابند هاي متراکم پرورش میاز پرندگانی است که در محیط
.ها میسر نیستامکان حرکت آزادانه در داخل پن براي آن و

خوري شاید بتوان محققین معتقدند با افزایش فضاي دان
ها را برخی از اثرات منفی افزایش تراکم بر عملکرد پرنده

 2011و همکاران در سال  Zuoweiکاهش داد؛ در این راستا 
کافی براي خوري نشان دادند با فراهم کردن فضاي دان

پرندگانی که در محیط متراکم قرار دارند، مصرف خوراك 
نتایج آزمایش حاضر نشان داد که افزایش .شودحفظ می

هاي پرورشی هاي گوشتی در هیچ کدام از دورهوزن جوجه
.ثیر تیمارهاي مختلف آزمایشی قرار نگرفتندأتحت ت
 خصوصیات،گزارش کردند)Adebiyi et al. 2011(محققین
 هايتراکمدر  یافتهپرورشیگوشت هايجوجهيعملکرد

 هايجیرهاز  که) پرنده در هر مترمربع 20و  10(مختلف 
 تفاوتاستفاده کرده بودند،  Eویتامینمختلف  سطوحيحاو

شدهگزارشراستا،همیندر.ندنداشت یکدیگربا  یچندان
 10(تراکم  تأثیرتحتگوشتیهاي جوجهوزنافزایشاست

Vargas-(قرار نگرفت ) پرنده در هر مترمربع 16و 

Rodrıguez et al. 2013(.Sun2013در سال  و همکاران، 
10تراکمدووD3حاوي ویتامینهاي مختلفجیرهاثرات

هاي جوجهعملکرد رشدپرنده در هر مترمربع را بر16و
نشان این محققیننتایج. مورد بررسی قرار دادندگوشتی

هاي پرورش خوراك و افزایش وزن جوجهمصرفکهداد
.یافته در تراکم زیاد نسبت به گروه شاهد کاهش یافت 

تیمارهاي آزمایشی رشد  يدوره در،2با توجه به جدول 
هاي خوراکی  پرورش یافته در تراکم باال که از افزودنی

نسبت به  بهترياستفاده کرده بودند، ضریب تبدیل خوراکی 
پرورش، ضریب  يکل دورهدر. داشتندمثبت گروه شاهد

و با ) 2و  1یمارهايت(تبدیل خوراکی تحت تأثیر تراکم بود
ضریب.یافتبهبود  یخوراک یلتبد یبشدن تراکم ضر یادز

خوراك بر افزایش مصرفتقسیمحاصلخوراکیتبدیل
وزن است و در صورت کاهش مصرف خوراك یا بهبود 

اما در افزایش وزن بدن، این عامل کاهش خواهد یافت؛
 صورتی که هر دو فاکتور مصرف خوراك و وزن بدن به یک

در  .میزان افزایش یا کاهش یابند، تغییري نخواهد داشت
کلورشديدورهدرخوراكتبدیلضریبآزمایشاین 
. داشتخوراكمصرفتغییرباهمسانروندييدوره
از  کننده مصرفهايگروهخوراکیتبدیلضریبنسبیبهبود

نکته است که احتماالً با  ینا گریان، بیخوراک هاي افزودنی
 يدوره اثرگذار یندر ا ییافزودن مکمل غذا ،تراکم یشافزا
استفاده از ترکیباتی با  معتقدندمحققین.استهداشت يبهتر

انواع اکسیدانی، تنش اکسیداتیو حاصله از خواص آنتی
اده و باعث بهبود دماي باال را کاهش داکسیژن فعال منتج از 

در تحقیقی دیگر ). Zhang et al. 2013(گردند عملکرد می
تواند میمیکروبیجمعیتمستقیمتغذیهمشخص شده 

وضعیتخوراکی،موادهضمقابلیتعملکرد،بهبودسبب
زا بیماريعواملمهاروروده  یکروبیفلور م اکولوژيایمنی،

که  شدههدادنشان). et al. 2015Cengiz(شودپرندگاندر
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 سرویسیه ساکارومایسسمخمربا  یگوشت هايجوجهیهتغذ
در نتیجهوهضمفرایندبهبودو پرزارتفاع  یشسبب افزا

 .Baurhoo et al(شودمیخوراكتبدیلضریبورشد

2009( .Cengiz  اثر  یبا بررس 2015در سال همکارانو
 20و 10(مختلف  هاي تراکمدر  پروبیوتیکسطوح مختلف 

نشان  یگوشت هايجوجهبر عملکرد ) پرنده در هر مترمربع
تريکمخوراك  مصرفزیادتحت تراکم  هايجوجهدادند، 
بهدانپیشيفقط در مرحله پروبیوتیکو افزودن  داشتند

 یشو افزا یخوراك مصرف یشسبب افزا توجهیقابلطور
پرورشهايجوجهابراز کردند که  ینمحقق ینا. دشوزن 
داشتندباالتريیخوراک یلتبد ضریبیادز در تراکم یافته

.نداردمطابقتحاضريمطالعهنتایجباکه
 خواصبهبودقیطرازیاهیگ یخوراکيهایافزودن

. گذارندیم ریتأثدیتول یبازدهبر  رهیجفیزیکی و شیمیایی
گیاهيعصارهازکاهش اثرات مضر تنش تراکم منظوربه

استفاده  یگوشت هايجوجهيیهتغذ در2بربرینو1زردیاس
 ینمحقق ینا يعملکرد یجنتا. )Zhang et al. 2013(شد

وزن روزانه، مصرف  یشافزا دانپیشينشان داد که در دوره
 تأثیرتحت خوراکییلتبد یبخوراك و ضر يروزانه

استفادهپرندگان بود که  یدر حال ینقرار نگرفت و ا یمارهات
 يدر دوره بربرین،زرد و  یاسيعصارهمخلوطاز  کننده 

وزن روزانه و  یشافزا یانی،وزن پااز رشد و کل دوره 
 28(مثبتشاهدبه گروه  نسبتتريبیشمصرف خوراك 

 46(منفیشاهدهاي گروهو ) مترمربعدر هر  یلوگرمک
یاهیگ هاي عصارهاز  کننده استفاده) مترمربعدر هر  یلوگرمک
.برخوردار بودندتنهایی،به

حاضر با سایر  يمطالعهنتایجبینموجود تناقض
عواملدلیلبهاستممکنتراکمبهپاسخمطالعات در

در سالن از قبیل  شده فراهمشرایط محیطی . باشدمختلف

1- Forsythia suspense
2- berberine

غذایی و تعداد پرنده در  يدما، رطوبت، تهویه، ترکیب جیره
در پاسخ  ،، طول دوره پرورش و وزن نهاییمترمربعهر 

.ندبود مؤثرهاي مختلف در پژوهش،پرندگان به تنش تراکم
حاضر با توجه به شرایط محیطی  يرسد در مطالعهبه نظر می

-و نیز نرسیدن وزن نهایی پرندگان به وزن پیش شدهفراهم
از واحد  مترمربع، تعداد پرنده در هر کیلوگرم 5/2بینی شده 

در . تا شرایط تنش تراکم ایجاد شودنبوده  اي اندازهبهسطح 
بهترین  تر،چنین شرایطی پرندگان با مصرف خوراك کم

.بازده را نشان دادند
کاهش وزن چربی ،دهندطور که نتایج نشان میهمان
خرفه یا پروبیوتیک به  يبطنی با دریافت عصاره يمحوطه

خرفه و پروبیوتیک نسبت  يتنهایی و استفاده توأم از عصاره
 1/43و  8/38و  1/38به ترتیب (به گروه شاهد منفی 

در نتایج این آزمایش، با مخالف .دار نبودمعنی)درصد
هاي جوجه ياي اضافه کردن گیاهان دارویی به جیرهمطالعه

بطنی نسبت  يچربی حفرهداري کاهش معنی باعثگوشتی 
 محققین.)Jamroz et al. 2005(شده است به گروه شاهد 

کاربرد گیاهان دارویی سبب کاهش جمعیت ندمعتقد
، لذا سرعت تجزیه شدهمضر در دستگاه گوارش هاي باکتري

ها توسط باکتريمواد گوارشی يآمینهاسیدهايو پروتئین
ها جذب و در بدن تري از آنو مقادیر بیش یافته کاهش

بهبود درصد الشه و به  این عامل باعث .دنشوذخیره می
 Lee et(دگردمیدنبال آن کاهش تبدیل پروتئین به چربی 

al. پرنده در هر  16(زیاد تراکمبادیگري در تحقیق.)2003
هاي گوشتی کاهش سینه جوجهيعضلهبازده،)مترمربع
محققین گزارش کردند برخی . )Sun et al. 2013(یافت 

شکمی تحت تأثیر تراکم  يران و چربی حفره ،بازده سینه
Zuowei et , Farhadi and Hosseini 2014(باال قرار نگرفتند 

al. 2011( که با نتایج تحقیق حاضر در یک راستا است.
در شرایط پرورشی با تراکم  فابریسیوسبورسوزن نسبی 

 )2و 1تیمارهاي  يمقایسه(نسبت به شاهد مثبتزیاد 
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آماري  نظرازدرصد کاهش یافت ولی این کاهش  21حدود 
هاي ایمنی شده است که وزن اندام گزارش.دار نبودمعنی

 )Ravindran et al. 2006(یابد با افزایش استرس کاهش می
تواند و تراکم باالي گله یکی از عوامل محیطی است که می

-گیري وزن بورساندازه. باعث تنش فیزیولوژیک گردد
عنوان شاخصی در مطالعات فابریسیوس، طحال و تیموس به

.باشدمیسیستم ایمنی پرنده بعد از کشتار بسیار معمول 
بهترین فابریسیوسشده است که وزن بورسگزارش 

و با تراکم  شاخص در بیان استرس در تراکم آشیانه است
. )Heckert et al. 2002(یابدکاهش می آن زیاد وزن نسبی

تحت تأثیر فابریسیوسدر این آزمایش وزن بورس
تیمارهاي مختلف قرار نگرفت که با نتایج برخی محققین 

و با نتایج برخی  )Farhadi and Hosseini 2014(موافق 
با محققین . است )Zhang et al. 2013(دیگر مخالف 

هاي بررسی اثر پروبیوتیک بر خصوصیات الشه جوجه
والشهنسبیيبازدهبرگوشتی بیان کردند که پروبیوتیک

 در شرایط پرورشی با تراکم باال تأثیرلنفاويهايانداموزن
.)Cengiz et al. 2015(گذارد  ینم

خشک و خاکستر استخوان  يوزن، طول، ضخامت، ماده
هاي ثیر تراکم و نیز استفاده از افزودنیأتحت تدرشت نی 

رسد در این به نظر می.غذایی در تراکم باال قرار نگرفت
-مطالعه با توجه به شرایط محیطی فراهم شده و وزن جوجه

قطعه جوجه  15به  10در اواخر پرورش، ازدیاد تراکم از  ها
هاي استخوان درشت نی در هر متر مربع اثر منفی بر ویژگی

م أفیز دیستال به هنگام استفاده توتنها قطر اپی. نداشته است
هاي پرورش یافته خرفه و پروبیوتیک در گروه ياز عصاره

هاي محققین، بر اساس یافته.در تراکم زیاد افزایش یافت
محتواي خاکستر استخوان درشت نی و مقاومت آن به 

) Buijs et al. 2012(یابدمیشکستن با افزایش تراکم کاهش 
و این نتایج حاکی از اثرات منفی افزایش تراکم بر برخی از 

 Sun et al. 2013 .(Hall(هاي کیفی استخوان است ویژگی
زایش تراکم بر نشان داد که اثرات منفی اف 2001در سال 

هاي گوشتی ممکن است ناشی از کاهش سالمت پاي جوجه
.ها باشدفعالیت آن

هاي انتخاب ژنتیکی براي رشد سریع ماهیچه در جوجه
گوشتی باعث ایجاد عدم تعادل بین رشد اسکلتی و تولید 

و غیرطبیعی اسکلت  يآن توسعه يگوشت شده که نتیجه
-Oviedo(است هاي اسکلتیمشکالت پا و ناهنجاريبروز 

Rondon et al. 2006.( ضعف و اختالالت پا دردناك بوده
و باعث کاهش توانایی راه رفتن و مشکالت آسایشی براي 

که  دهند مینشان  مطالعات.)Bessei 2006(شودپرنده می
رفتنراهصرفهاکه جوجه زمانی مدتبرگله،زیادتراکم 

یحرکت یتو باعث کاهش فعال گذاشتهتأثیرکنندمی
)Simitzis et al. 2012 (کاهش فعالیت حرکتی در .گرددیم

تراکم زیاد باعث افزایش مدت زمان نشستن پرنده بر روي 
بستر خیس شده که ممکن است باعث سوختگی سینه و 

).Bessei 2006(کف پا گردد
Sunتراکمدرکهدادندنشان2013در سالهمکارانو

بنديدرجهوکاهشنی درشتاستخوانيتوسعهباال
آسیبومفصل زانوپا،کفسوختگیرفتن،راهارزیابی
. یافتافزایشبازارسندرشکمپرهاي

 15تراکم گله تا افزایشدهد نتایج این آزمایش نشان می
با  و روز پرورش 42زمان مدتدر  مترمربعقطعه در هر 

-ثیر منفی بر عملکرد جوجهأت کیلوگرم دووزن زنده متوسط 
کاهش با هاي غذاییاستفاده از افزودنی هاي گوشتی ندارد و

نسبت  ضریب تبدیل خوراك باعث بهبودمصرف خوراك 
استفاده از در شرایط متراکم .به گروه شاهد مثبت گردید

خرفه  ينظیر پروبیوتیک و عصاره خوراکیهاي افزودنی
.ندنداشت عملکردچندانی بر  تأثیر
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قدردانیوتشکر
 يهاکمک خاطربهخوزستانطبیعیمنابعوکشاورزيمعاونت پژوهشی دانشگاه علومازتادانندمیالزمخودبرنویسندگان

.یندنما یتشکر و قدردان یقتحق ینجهت انجام ا یمال
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Abstract
The aim of present study was to evaluate the effect of feed additives on performance, 

carcass traits, immune organs and tibia characteristics of broiler chickens reared in high 
stocking density. Two hundred and eighty, one-d old broiler chicks (Ross 308) of both sex 
were used in a completely randomized design with five treatments and four replicates for 42
days. Dietary treatments included; 1- positive control (PC) (10 chicks/m 2), 2- negative control 
(NC) (15 chicks/m 2), 3-NC + 500 ppm Purslane extract (PE), 4- NC + 200 ppm probiotic (P) 
and 5- NC + 500 ppm PE +200ppm P. The results of this experiment showed that feed intake 
was not affected by stocking density (between PC and NC), however, chicks in NC+PE, 
NC+P and NC+PE+P groups consumed significantly less than PC in growing and total period 
(P < 0.05). Body weight gain did not differ among treatments.In grower and overall periods, 
birds in NC+PE, NC+P and NC+PE+P groups had lower feed conversion ratio rather than PC 
(P < 0.05).  Distal epiphysis diameter of birds in NC+PE+P treatment was significantly higher 
than NC and PC (P < 0.05). In conclusion, rearing broiler in high stocking density (15
chicks/m2, until 2kg for final body weight) had not adverse effect on performance and use of 
purslane extract and probiotic can improved feed conversion ratio by reducing feed intake in 
grower and overall periods.
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