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 های گوشتی تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروتکسین بر عملکرد جوجه
 

 2 و سعید حسنی2، بهروز دستار2محمود شمس شرق*، 1ن مهرمونا آزادگا

 ارشد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، آموخته کارشناسی دانش1
 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان2

 10/9/85: ؛ تاریخ پذیرش 19/3/83 :تاریخ دریافت
 

 

 چکیده
 42مـدت   های گوشـتی بـه   منظور استفاده از پروبیوتیک پروتکسین و سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد جوجه           مایشی به آز

 در قالـب طـرح   2×3صورت فاکتوریل  هآزمایش ب.  قطعه جوجه خروس استفاده شد360در این آزمایش از   . روز انجام گرفت  
 درصد مقادیر توصیه    90و  ) 1994(مقادیر توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات آمریکا         (ین  کامالً تصادفی با دو سطح پروتئ     

تمـام  . انجـام گرفـت   )  درصـد مقـدار توصـیه شـده        120بدون پروتکسین، مقدار توصیه شده و       ( و سه سطح پروتکسین      )شده
اقل مقادیر مواد مغـذی توصـیه شـده        جز پروتئین، حاوی حد   ه  های آزمایشی دارای انرژی قابل سوخت و ساز یکسان و ب           جیره
هـایی بـا    افزودن پروتکسین در جیره)  روزگی42صفر تا ( پرورش ه رشد و همچنین کل دورهنتایج نشان داد که در دور   . بودند

 120های تغذیه شده با      همچنین جوجه ). P>05/0(ها را بهبود داد      داری افزایش وزن جوجه    طور معنی  هسطح پروتئین متعادل، ب   
ـ    هبا گروه شاهد ضریب تبدیل غذایی در کل دور         د مقدار توصیه شده پروتکسین در مقایسه      درص داری  طـور معنـی    ه پـرورش ب

 شـکمی و  هافزودن پروتکسین به جیره بر مصرف خوراک، درصد الشه قابل طبخ، درصد چربی محوط  ). P>05/0(بهبود یافت   
هـای    پـروتئین جیـره، هزینـه خـوراک مصـرفی در طـول دوره              با کاهش سطح  . داری نداشت  هزینه خوراک مصرفی تأثیر معنی    

 به ازای   ک درصد مقدار توصیه شده پروتکسین، هزینه خورا       120همچنین با افزودن    ). P>05/0(مختلف پرورش کاهش یافت     
پـروتئین،   پروبیوتیک، پروتکسین،  :های کلیدی  واژه .)P>05/0( داری کاهش یافت   طور معنی  ههر کیلوگرم افزایش وزن زنده، ب     

 جوجه گوشتی
  

 مقدمه
امروزه یکی از ارکان اصلی در دامپروری مدرن و 1

صنعتی، ایجاد هماهنگی بین تغذیه و سالمتی حیوانات 
باشد، که رعایت اصول تغذیه علمی و سالمت  اهلی می

گله، راندمان تولیدی دام و طیور را در حد مطلوب 
طیور، در خوراک دام و ). 1973فولر، (کند  تضمین می

 های ناشی از یربرای حفظ سالمتی و جلوگیری از بیما
                                                 

 m_shams196@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*

 و همچنین های مضر موجود در دستگاه گوارش باکتری
شود  ها استفاده می  آنتی بیوتیک ازجهت تحریک رشد،

با توجه به خطرات ). 1380 ،افشار مازندران و رجب(
های گوشتی که  ها به جیره جوجه تیکوافزودن آنتی بی

های دستگاه گوارش  قاومت باکتریباعث افزایش م
تیکی در وشود و احتمال باقی ماندن بقایای آنتی بی می

محصوالت دام و طیور که عواقب ناگواری بر 
کنندگان این محصوالت خواهد داشت، استفاده از  مصرف
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تیک به جای وهای زنده یا پروبی مسمیکروارگانی
ن و ؛ جی1973فولر، (ها پیشنهاد شده است  تیکوبی آنتی

اعمال تنش بر پرنده زمینه را برای ). 1998همکاران، 
زا همانند اشرشیاکلی  های بیماری فعالیت بسیاری از باکتری

علت  ها به این باکتری. کند در دستگاه گوارش فراهم می
تولید سموم در دستگاه گوارش تأثیر نامطلوبی بر پرنده 

فزودن ا). 1997 ، یو و کیم؛2000جین و همکاران، (دارند 
های مفید به شکل پروبیوتیک، منجر به افزایش  باکتری
کتیک در دستگاه گوارش شده و با کاهش  اسید الرمقدا
PHزا مانند اشرشیاکلی و  بیماریهای   از استقرار باکتری
کنند بنابراین موجب کاهش وقوع  ونال جلوگیری میسالم

اسهال شده و ضریب تبدیل خوراک و سرعت رشد در 
افشار مازندران و (یابد   گوشتی بهبود میهای جوجه

 ،؛ جین و همکاران1978؛ دیل ورت و دی، 1380رجب، 
گزارش کردند که در ) 2001(مدیلی و تانسر ). 1998

های  ها در جیره جوجه نتیجه استفاده از پروبیوتیک
همچنین کبیر و . گوشتی، عملکرد و تولید آنها بهبود یافت

صورت  یک پروتکسین بهاز پروبیوت) 2004(همکاران 
های گوشتی استفاده  آشامیدنی تا هفته ششم در جوجه

تیک پروتکسین، اضافه وکردند و در نتیجه مصرف پروبی
داری افزایش  طور معنی ه ب6 و 5، 4های  وزن در هفته

به این نتیجه رسید که ) 1973(تورتورو ). P>05/0(یافت 
بهبود استفاده از الکتوباسیلوس اسید و فیلوس سبب 

) 1998(جین و همکاران . شود عملکرد در طیور می
 درصد 5/0  و1/0 هایی که از گزارش کردند، جوجه

الکتوباسیلوس تغذیه شدند در مقایسه با گروه شاهد، 
داری  طور معنی ه روزگی ب42 و 21افزایش وزن در سن 

 .بهبود یافت
گزارش کردند که ) 1381(کفیل زاده و صفری پرور 

 تا 1( آزمایش هدر کل دور بیوتیک ایمنوباکافزودن پرو
ی را نسبت به گروه شاهد ی، ضریب تبدیل غذا) روزگی45
احتیاجات واقعی  ).P>05/0(داری بهبود داد  طور معنی هب

پروتئین، در حقیقت نیاز به اسیدهای آمینه ضروری و 
نیتروژن کافی برای ساخت اسیدهای آمینه غیر ضروری 

های کم پروتئین  نه استفاده از جیرهمطالعاتی در زمی. است
ازدیاد . های گوشتی صورت گرفته است در تغذیه جوجه

پروتئین، حتی هنگامی که جیره از لحاظ تمام اسیدهای 
آمینه ضروری متعادل باشد، منجر به کاهش رشد، کاهش 
در ذخیره چربی و افزایش مقدار اسید اوریک خون 

 دفع اسیداوریک منظور افزایش در مصرف آب به. شود می
ممکن است منجر به مرطوب شدن بستر شود د، مازا

کند  همچنین ازدیاد پروتئین در حیوان، ایجاد استرس می
که شواهد آن بزرگ شدن غدد فوق کلیوی و افزایش 

ان و همکاران، محر(وئیدهاست تولید آدرنوکورتیکوستر
گزارش داد که استفاده از ) 1979(ایشیکی ). 2002

وس کازئی باعث کاهش سطح آمونیاک در خون الکتوباسیل
او دریافت که استفاده از الکتوباسیلوس کازئی . شود می

باعث کاهش نیتروژن غیر پروتئینی در خون که شامل 
میکولک و . ودش اسیداوریک، اوره و آمونیاک است می

 درصد پروبیوتیک به 1/0با افزودن ) 1999(همکاران 
 42 تا 22(و پایانی ) زگی رو21 تا 1(های آغازین  جیره

ای که از نظر پروتئین متعادل  های نر و ماده جوجه) روزگی
دست  هداری در افزایش وزن ب بودند، هیچ گونه بهبود معنی
ای که از نظر پروتئین کمبود  نیاوردند در حالی که در جیره

بر اینکه  ها عالوه الکتوباسیل.  شدهشاهدمداشت این بهبود 
میکروبی در دستگاه گوارش طیور باعث تعادل فلور

ها و تبدیل آنها به  شوند باعث کاهش شکستن پروتئین می
این آزمایش با توجه به  ).1973فولر، (ند گرد نیتروژن می

های گوشتی  اثرات مفید استفاده از پروبیوتیک در جوجه
منظور بررسی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک پروتکسین  به

 . های گوشتی انجام گرفت و پروتئین بر عملکرد جوجه
 

 ها مواد و روش
این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی طیور گروه علوم 
دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام 

وس یکروزه  قطعه جوجه خر360از تحقیق در این . شد
ها  جوجه.  استفاده شد308س أگوشتی از سویه تجاری ر

 صورت آزاد ه آب و خوراک بروی بستر پرورش یافته و بر
 24ها قرار گرفت و از یک برنامه نوری با  در اختیار جوجه

www.SID.ir
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برای انجام تحقیق از یک . ی استفاده شدیساعت روشنا
 گروه 6صورت فاکتوریل با  هطرح کامالً تصادفی ب

 15 تکرار استفاده گردید و هر تکرار شامل 4آزمایشی و 
ورد استفاده در این های آزمایشی م گروه. قطعه جوجه بود

 :صورت زیر بودند هطرح ب
 جیره با پروتئین توصیه شده انجمن ملی تحقیقات)1

 و بدون پروبیوتیک آمریکا
 درصد پروتئین توصیه شده انجمن ملی 90جیره حاوی )2

  و بدون پروبیوتیکآمریکا تحقیقات
مقدار توصیه شده +جیره با پروتئین توصیه شده)3

 پروتکسین
مقدار + درصد پروئین توصیه شده90 جیره حاوی)4

 توصیه شده پروتکسین
درصد مقدار توصیه 120+جیره با پروتئین توصیه شده)5

 شده پروتکسین
درصد 120+ درصد پروتئین توصیه شده90جیره حاوی )6

 مقدار توصیه شده پروتکسین
در تعیین ترکیبات مواد خوراکی از جدول انجمن ملی 

نظیم جیره با استفاده از نرم و ت) 1994 (آمریکا تحقیقات
 مشاهده 1انجام گرفت که در جدول  UFFDA1افزار 
کننده پروتکسین  مطابق دستورالعمل شرکت تهیه .شود می

های گوشتی در هفته اول  ن برای جوجهآاستفاده از 
صورت  هصورت آشامیدنی و بعد از این مدت ب هپرورش ب

 تا 1 سن باشد که بر این اساس از مخلوط در خوراک می
) یک گرم در لیتر (4 و 3های آزمایشی   روزگی به گروه7

پروبیوتیک )  گرم در لیتر2/1 (6 و 5های آزمایشی  و گروه
 تا 8از سن . ب اضافه شدآصورت آشامیدنی محلول در  هب

صورت مخلوط در   روزگی پروبیوتیک پروتکسین به21
ی  گرم در هر تن خوراک به تیمارها100خوراک به میزان 

 6 و 5 گرم در هر تن خوراک به تیمارهای 120 و 4 ،3
 و همچنین 4 و 3در مرحله رشد به تیمارهای . اضافه شد

 گرم پروبیوتیک در هر تن 180 و 150ترتیب  ه ب6 و 5
پروتکسین یک فرآورده پروبیوتیکی . گردیدخوراک اضافه 

                                                 
1- User Friendly Feed Formulation Done Again 

های مفید دستگاه گوارش   گونه از باکتری7مل ااست که ش
 شرکت پروبیوتیک توسطنه از قارچ است که و دو گو

ها و  اینترناسیونال انگلستان برای مصرف در مرغداری
: های باکتریایی شامل سویه. ها ساخته شده است دامداری

 الکتوباسیلوس رامنوسوس، الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،
 الکتوباسیلوس پالنتاریوم، الکتوباسیلوس بولگاریکوس،

وم، اینتروکوکوس فاسیوم، م بیفیدوبیفیدوباکتری
های قارچی شامل  استرپتوکوکوس ترموفیلوس و سویه

یک گرم . باشد ریزا و کاندیدا پنتولوپسی میآسپرژیلوس اُ
 .باشد  باکتری می2×109 از این فرآورده حاوی حداقل

در طول دورۀ آزمایش سعی گردید درجه حرارت، 
رطوبت و تهویه براساس استانداردهای پرورش 

 42(در پایان آزمایش . های گوشتی اجرا شود جوجه
از هر واحد آزمایشی ( قطعه خروس 24، تعداد )روزگی

 گروه که وزن آنها به میانگین وزنی هر) یک خروس
نزدیک بود، کشتار شدند و وزن زنده، وزن الشه قابل 

های ران، سینه، کبد و چربی محوطۀ شکمی  طبخ، و وزن
با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت یک هزارم گرم 

معیارهای ). 1992پریولت و لیسون، (گیری شد  اندازه
گیری شده در این آزمایش شامل افزایش وزن، مقدار  اندازه
اک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، راندمان الشه، خور

 شکمی، هدرصد سینه، درصد ران، درصد چربی محوط
درصد کبد، هزینه خوراک مصرفی و هزینه خوراک به 

های صفر تا  ازای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده در دوره
 42صفر تا ( روزگی و کل دوره 42 تا 22 روزگی، 21

صله با استفاده از نرم های حا داده. محاسبه شد) روزگی
تجزیه واریانس شد و مقایسه ) 2SAS) 1998افزار آماری 

ها برای هر یک از صفات از آزمون دانکن در  میانگین
 ).1955دانکن، ( درصد انجام گرفت 5دار  سطح معنی

                                                 
2- Statistical Analysis systems. 1998. SAS Users 
Guide, Version 6.1, SAS Institute Inc. Carry, NC. 
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 ).برحسب درصد( مواد خوراکی و ترکیب جیره های آزمایشی -1جدول 
 ) روزگی42 تا 22(دورۀ رشد  ) روزگی21صفر تا (دورۀ آغازین 

 ی جیرهاجزا
 کم پروتئین پروتئین متعادل کم پروتئین پروتئین متعادل

 27/65 30/59 50/55 50/48 ذرت
 cp(  37/40 24/34 08/32 77/26=47(کنجاله سویا 

 24/4 07/5 95/5 95/6 روغن خام سویا
 21/1 15/1 67/1 62/1 دی کلسیم فسفات

 43/1 42/1 37/1 36/1 کربنات کلسیم
 34/0 34/0 47/0 47/0 نمک

 5/0 5/0 5/0 5/0 1مکمل ویتامینی و معدنی
 05/0 - - - لیزین

ِDL-12/0 06/0 23/0 17/0  متیونین 
 03/0 03/0 03/0 03/0 نتی اکسیدانآ

 05/0 05/0 05/0 05/0 سالینومایسین
 100 100 100 100 جمع

 )درصد(اد مغذی محاسبه شده رکیب موت
 3200 3200 3200 3200 )کیلوگرم/ کیلوکالری (انرژی قابل سوخت و ساز 

 18 20 7/20 23 پروتئین
 9/0 9/0 1 1 کلسیم

 35/0 35/0 45/0 45/0 فسفر قابل جذب
 15/0 15/0 2/0 2/0 سدیم
 1 1/1 16/1 32/1 لیزین

 41/0 38/0 55/0 52/0 ونینمتی
 72/0 72/0 9/0 9/0 سیستین+ ونین متی

 IU:  کیلوگرم از مکمل ویتامینی شامل5/2هر .  درصد مکمل معدنی کیمیا رشد است25/0 درصد مکمل ویتامینی کیمیا رشد و 25/0شامل  -1
 ویتامین B1 ،mg 600/6 ویتامین K3 ،mg 1800 ویتامین E ،mg 000/2 ویتامین D3  ،IU 000/18 ویتامین A ،IU 000/000/2 ویتامین 000/000/9
B2،mg  000/10 ویتامین B3 ،mg 000/30 ویتامین B5 ،mg 000/3 ویتامین B6 ،mg 1000 ویتامین B9 ،mg 15 ویتامین B12 ،mg 100 ویتامین 
H2 ،mg 000/500کیلوگرم مکمل معدنی شامل5/2کلراید و هر   کولین  :mg 000/100 ،منگنز mg 000/50 ،آهن mg 000/100 ،روی mg 000/10 

 . سلینوم بودmg 200 ید و mg 1000مس، 
   

 نتایج و بحث
ها برای هـر یـک از        نتایج حاصل از اضافه وزن جوجه     

ی مختلـف پـرورش در      هـا  اثرات اصلی و متقابل در دوره     
ــدول  ــده اســت2ج ــازین .  آم ــا (در دوره آغ  21صــفر ت
داری بــین ســطوح مختلــف  ، اثــر متقابــل معنــی)روزگــی

اثـر  . پروتئین و پروتکسین بر افزایش وزن وجود نداشـت        
 22(متقابل بین سطح پروتئین و پروتکسین در دوره رشـد        

 42صـفر تـا     (و همچنین کل دوره آزمایش      )  روزگی 42تا  
 ).P>05/0(دار بود  معنی) روزگی

هایی که با جیره حاوی سـطح        در دوره آغازین، جوجه   
پروتئین متعادل تعذیه شـده بودنـد، اضـافه وزن بیشـتری            

های تغذیـه شـده بـا جیـره کـم پـروتئین              نسبت به جوجه  
که تأثیر سطح پروتکسـین در       حالی در). P>05/0(داشتند  

و ) 2000(ان  فانگیـان و همکـار    . دار نبـود   این دوره معنـی   
گزارش کردند که با کـاهش      ) 1998(فرگوسن و همکاران    

داری کاهش   طور معنی  هسطح پروتئین جیره، افزایش وزن ب     
با اسـتفاده از    ) 2002(همچنین رحمان و همکاران     . یابد می
های   درصد پروتئین خام در جیره جوجه17 و 19، 21،  23
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ره، گوشتی گزارش کردند که با کاهش سطح پـروتئین جیـ          
. یابــد داری کــاهش مــی طــور معنــی هافــزایش وزن نیــز بــ

 هفتگی برای سـطوح مختلـف       8که وزن زنده در      طوری هب
ــ  و 26/1270، 01/1358، 03/1396ترتیـــب  هپـــروتئین بـ

ـ        .بود گرم   95/1175  ،ندا یش نتایج نشان داد که در دوره پ
رشد و همچنین کل دوره آزمایش، افزودن پروتکسـین در          

ـ   هایی با سطح پـروتئین       جیره داری  طـور معنـی    همتعـادل، ب
کبیـر و   ). P>05/0(هـا را بهبـود داد        افزایش وزن جوجـه   

صــورت  از پروبیوتیــک پروتکســین بــه) 2004(همکــاران 
هـای گوشـتی اسـتفاده       آشامیدنی تا هفته ششم در جوجـه      

کردند بـا مصـرف پروبیوتیـک پروتکسـین ایـن محققـان             
 6 و 5،  4هـای    در هفتـه  گزارش کردنـد کـه افـزایش وزن         

) 2001(مـدیلی و تانسـر      . داری افزایش یافت   طور معنی  هب
هـا در    گزارش کردند که در نتیجـه اسـتفاده از پروبیوتیـک          

 عملکـرد و تولیـد آنهـا بهبـود          ،های گوشـتی   جیره جوجه 
 .یابد می

داری  ، هیچگونه اثـر متقابـل معنـی      2طبق نتایج جدول    
کسـین بـر خـوراک      بین سطوح مختلـف پـروتئین و پروت       

همچنـین  . های مختلف پـرورش نداشـت      مصرفی در دوره  
هایی که از جیـره حـاوی پـروتئین          مصرف خوراک جوجه  

متعادل استفاده کرده بودند، نسبت بـه جیـره کـم پـروتئین      
ســطوح مختلــف پروتکســین بــر ). P>05/0(بیشــتر بــود 

 .داری نداشت مصرف خوراک تأثیر معنی
یافتنـد کـه بـا کـاهش        در) 2004(رضایی و همکـاران     

داری در   طور معنی  هسطح پروتئین جیره، خوراک مصرفی ب     
همچنـین فانگیـان و     . یابـد  طول دوره پرورش کاهش مـی     

بیان نمودند که با کاهش سطح پـروتئین        ) 2000(همکاران  
ـ         داری کـاهش    طـور معنـی    هجیره، مصـرف خـوراک نیـز ب

گـزارش کردنـد کـه      ) 2004(هومـا و سـینوهارا      . یابـد  می
هـای گوشـتی، تـأثیر       رف باسیلوس سرئوس در جوجه    مص

نتـایج مربـوط بـه    . داری برخـوراک مصـرفی نـدارد    معنـی 
ضریب تبدیل غـذایی بـرای هـر یـک از اثـرات اصـلی و                

 گـزارش   2های مختلف پرورش در جدول       متقابل در دوره  
 روزگی در   21ضریب تبدیل غذایی در صفر تا       . شده است 

 متعـادل اسـتفاده     تئینهایی که از جیره حـاوی پـرو        جوجه
هـای کـم      بـه جیـره    تداری نسـب   طور معنی  هب کرده بودند، 
بــا وجــود ایــن ســطوح  ).P>05/0(  کمتــر بــودپــروتئین

مختلف پروتئین بر ضریب تبدیل غذایی در دوره رشـد و           
رضــایی و . داری نداشــت کــل دوره پــرورش تــأثیر معنــی

دریافتند که کاهش سطح پـرتئین جیـره        ) 2004(همکاران  
در سـن   . داری بر ضریب تبـدیل غـذایی نـدارد         ثیر معنی تأ

 روزگی اسـتفاده از پروتکسـین در        42 تا   22 و   21صفر تا   
بدیل غذایی نسبت    درصد سبب بهبود ضریب ت     120سطح  

شد ولی این اثـر فقـط بـرای کـل دوره            به دو سطح دیگر     
 ).P>05/0( دار شد معنی)  روزگی42صفر تا (

 120وتکسـین در سـطح      در این آزمایش استفاده از پر     
موجـب بهبـود ضـریب تبـدیل        ،  درصد مقدار توصیه شده   

غذایی گردید که این امر احتماالً در اثر فراهم شدن برخی           
هـای موجـود     ها از طریق باکتری    مواد مغذی مانند ویتامین   

ها برای میزبان، افزایش هضم غذای خـورده         در پروبیوتیک 
 کننـده و نیـز      هـای هضـم      برخی آنزیم  شده به واسطه تولید   

زا و خنثی کردن سموم حاصـله        های بیماری  مهار میکروب 
هـا   ها به واسطه تولید اسـیدهای آلـی و باکتریوسـین           از آن 

بر طبق  ). 2000 جین و همکاران،     ؛2001،  فولر( بوده است 
، بین سطوح مختلـف پـروتئین و پروتکسـین بـر     3جدول  

 داردداری وجـود     وزن زنده و وزن الشه اثر متقابـل معنـی         
)05/0<P .(که بیشترین وزن زنده مربوط به گروه        طوری هب

 درصد توصـیه شـده      120مصرف کننده پروتئین متعادل و      
پروتئین و کمترین وزن زنده مربوط به جیره کم پروتئین و  

نتـایج نشـان داد کـه    . سطح توصیه شـده پروتکسـین بـود       
ه هایی با پروتئین متعادل، اضـاف      افزودن پروبیوتیک به جیره   

ـ              طـور   هوزن و همچنین وزن زنـده را در طیـور گوشـتی ب
کبیـر و همکـاران     ). P>05/0(بخشـد    داری بهبود می   معنی

 10 گـرم در     2از پروبیوتیک پروتکسین به میـزان       ) 2004(
های گوشتی استفاده کردنـد و    لیتر آب آشامیدنی در جوجه    

داری در نتیجه مصـرف پروتکسـین        طور معنی  هوزن زنده ب  
طبق نتایج جـدول    .  با گروه شاهد افزایش یافت     در مقایسه 

، بین سطوح مختلف پروتئین و پروتکسـین اثـر متقابـل            3
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. داری بـر درصـد الشـه قابـل طـبخ وجـود نداشـت               معنی
همچنین سطوح مختلف پروتئین و پروتکسین بـر درصـد          

نتـایج حاصـل از     . داری نداشتند  الشه قابل طبخ تأثیر معنی    
ده از جیره کم پروتئین، درصد       نشان داد که استفا    3جدول  
همچنـین  ). P >0 /05(داری کاهش داد     طور معنی  هکبد را ب  

دار درصـد کبـد      استفاده از پروتکسین باعث کاهش معنـی      
). P > 05/0( های گوشتی نسبت به گروه شاهد شـد        جوجه

توان  ها را می   کاهش وزن کبد در نتیجه مصرف پروبیوتیک      
ها و   الکتوباسیل. سبت داد ها ن  زدایی باکتری  به خاصیت سم  

 مفید، طی پدیده حذف رقابتی از تشکیل        یها سایر باکتری 
کنند و بنابراین کبد در      ها جلوگیری می   کلنی توسط پاتوژن  

های مفید، متحمل فشـار کمتـری        نتیجه حضور این باکتری   
گـزارش کـرد کـه      ) 2001(فـولر   . شود میزدایی   در اثر سم  
ت از فعالیت سموم حاصل از      ها از طریق ممانع    الکتوباسیل

اشرشیا کلی از رشـد آنهـا جلـوگیری نمـوده و همچنـین              
 .شود ها به نیتروژن می باعث کاهش شکستن پروتئین

گزارش نمودند که استفاده از ) 1988(موهان و آنجیمز 
های گوشتی منجـر بـه کـاهش         پروبیوتیک در جیره جوجه   

. شـود  یدار درصد کبد در مقایسه با گـروه شـاهد مـ             معنی
داری بـین سـطوح      نتایج نشـان داد کـه اثـر متقابـل معنـی           

مختلف پـروتئین و پروتکسـین بـر قیمـت جیـره وجـود              
 42 تـا    21، در   4همچنین با توجه به نتایج جدول       ت،  نداش

 روزگی با جیره کم پروتئین، هزینه خـوراک         42و صفر تا    
). P > 05/0(طور قابـل تـوجهی کـاهش یافـت           همصرفی ب 

مشاهده کردنـد کـه هزینـه       ) 1377(مکاران  خواجعلی و ه  
هـای   خوراک برای هر کیلوگرم افزایش وزن، برای جوجـه        

تغذیه شده با جیره کم پروتئین، کمتر از گروه شـاهد بـود             
)05/0 < P .(    رضایی و همکاران)نشان دادند که بـا     ) 2004

. یابـد  کاهش سطح پروتئین جیره، قیمت جیره کاهش مـی        
با استفاده از سـطوح     ) 2002(ن  همچنین رحمان و همکارا   

هـای گوشـتی، نتیجـه       مختلف پـروتئین در جیـره جوجـه       
گرفتند که با کاهش سطح پروتئین جیـره، قیمـت جیـره و             

داری کـاهش   طـور معنـی    ههزینه هر کیلو گوشت تولیدی ب     
 روزگی،  42دهد که در صفر تا        نشان می  4جدول  . یابد می

تکسین هزینه   درصد سطح توصیه شده پرو     120استفاده از   
ــ داری کــاهش داد  طــور معنــی هگوشــت تولیــد شــده را ب

)05/0<P ( هـا بـر     توان به اثرات مثبـت پروبیوتیـک       که می
های اقتصادی اشاره کـرد هرچنـد تحقیقـات در ایـن             جنبه
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Abstract 

An experiment was conducted using 360 male chicks for 42 days, and the effect of Protein and 
Protexin levels on broiler Performance were studied. The experiment was done in a completely 
randomized design with 2×3 factorial arrangements with two Protein levels (NRC and 90% of NRC) 
and three levels of Protexin (without Protexin, recommended level and 120% of recommended level). 
All of the rations were Isocaloric except for Protein and were consisted of NRC recommended levels 
of nutrients. The results indicated that, Protexin significantly increased weight gain of chicks in 
growing as well as the whole Production period. (0-42 days) (P<0.05). Feed conversion ratio of chicks 
fed with 120% of recommended protexin level was significantly better than the control group in the 
whole Period (P<0.05). Protexin had no significant effect on feed consumption, carcass Percent, 
abdominal fat Percent and feed consumption cost. Feed cost decreased with decreasing Protein levels 
(P<0.05). 120% recommended level of Protexin reduced feed cost Per Kg of live body weight gain, 
significantly (P<0.05).  
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