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چكیده
اي آزمايش به منظور مطالعه اجرات استفاده از سطوح مختلف ترخون بر عملکرد جوجه هاي گوشتي ماده در دوره رشد
انجام شد .در اي آزمايش  253قطعه جوجه گوشتي ماده  22روزه سويه راس  ،338با  5تيمار شامل چهار سطح پودر
ترخون(  )1 ، 3275 ، 325 ، 3225و تيمار شاهد و  5تکرار براي هر تيمار و  13قطعه جوجه گوشتي در هر تکرار در قالب
طرح كامال تصادفي مورد استفاده قرار گرفت .صفات مورد بررسي عبارت بودند از :خوراک مصرفي و ضريب تبديل
خوراک .نتايج آزمايش نشان داد استفاده از سطوح متفاوت ترخون باعث افزايش مصرف خوراک در دوره
رشد )P<0.05).همچني وزن جوجه ها در پايان دوره رشد تحت تاجير ترخون قرار گرفته است ) P<0.05).افزودن
پودر ترخون به جيره جوجه هاي گوشتي ماده در دوره رشد هيچ تاجير معني داري روي ضريب تبديل خوراک نداشت.
بنابراي توصيه مي شود 1333گرم در ت ترخون به عنوان محرک مصرف خوراک به جوجه هاي گوشتي در دوره رشد به
جيره هاب غذايي اضافه شود.
کلمات کلیدی :ترخون  ،عملكرد ،،جوجه های گوشتی ماده ،دوره رشد

مقدمه
امروزه با استقبال بيش از حد مصرف كنندگان گوشت مرغ نسبت به گوشت دام و همچني تقاضاي باالي بازار
جهاني به اي فرآوردهي پروتئيني و كمك شايان اي فرآورده به تغذيه انسان ،پيشرفت كيفي و كمي اي صنعت بيش از
پيش مورد توجه قرار گرفته اس). (Jutzi, 2006

در سال هاي اخير مصرف بيش از اندازه و متداول از آنتي بيوتيك ها و داروهاي ضد ميکروبي و ضد انگلي در
دوره رشد جوجه ها موجب ايجاد پديدهي مقاومت آنتي بيوتيکي و بروز عوارض جبران ناپذير آن نهايتا در انسان شده
است و براي سالمت انسان تهديدي جدي تلقي مي شود. (Stafseth, 1958 ).

محدوديت هاي اخير در استفاده از محركهاي رشد آنتي بيوتيکي ،تمايل به جستجو در موارد مواد افزودني
جايگزي را افزايش داده است.(Bogard, et al., 2001( .

بنابراي نگراني هاي عمومي درباره افزايش خطرهاي عوامل بيماري زاي مقاوم به آنتي بيوتيك ،صنعت طيور را
ناچار به جايگزي هايي كرده است كه به لحاظ زيستي مطمئ تر باشند .مبره است صنعت پرورش دام و طيور بايد به
دنبال استفاده از جايگزي هايي براي آنتي بيوتيك هاي محرک رشد باشد تا مصرف اي مواد را كاهش دهد و باعث
افزايش كميت ،كيفيت و سالمت توليدات شود .در اغلب نقا دنيا آزمايش هايي باافزودني هاي خوراكي متنوع صورت
ميگيرد تا راهي براي كنار گذاشت

آنتيبيوتيكها از خوراک حيوانات پيدا شود .از جمله اي

پريبيوتيكها و گياهان دارويي مي باشند(.(Fritts et al., 2000
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با توجه به اهميت پيدا كردن جايگزي هاي مناسب براي آنتي بيوتيك ها در اي آزمايش از پودر ترخون استفاده
شد و تاجير آن بر عملکرد جوجه هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روشها
در اي پژوهش تجربي از  253قطعه جوجهي گوشتي جنس ماده  22روزه از نژاد راس به كوار موي روددر انتهواي
روز  ،21براي خالي شدن دستگاه گوارش و افزايش دقت در توزي به جوجه ها مدت  1ساعت گرسنگي داده موي شوود.
سپس به طور انفرادي توزي و در گروه هاي گونواگون بوا ميوانگي وزن برابور و بوا اخوتالف توا  13گورم از يکوديگر در
جايگاههاي آزمايشي به ابعاد  2متر مربع وداراي يك آبخوري و يك دانخوري و بستري از كارت رول تقسويم موي شووند.
در اي آزمايش  5تيمار به كار مي رود كه هر تيمار  5تکرار خواهد داشت و  13قطعه جوجه گوشتي ماده در هر تکرار بوه
كار مي رود .از ميان تيمارهاي آزمايشي يك تيمار به عنوان شاهد انتخاب مي شود و با جيوره غوذايي متوداول تغذيوه موي
شود .در جيره هاي غذايي تيمارهاي آزمايشي به ترتيب داراي مقادير  ،3/75 ،3/5 ،3/25و درصد پودر ترخون به كوار موي
رود .تيمار  1تيمار كنترل بدون ترخون مي باشد .آب و خوراک در تمام دوره آزمايش در حد اشوتها در اختيوار جوجوههوا
قرار خواهد گرفت .در طول دوره ي آزمايشي هيچ دارويي به جوجهها داده نمي شود .از نظر انرژي و مقدار پروتئي  ،همه
ي جيرهها ارزش يکسان خواهند داشت و محاسبات جيرهها براساس جداول تركيبهاي مواد غذايي و احتياجوات غوذايي
طيور نژاد راس بکار گرفته شده انجام مي گيرد .ميزان مصرف خوراک و افزايش وزن جوجه هاي گوشتي ماده در پايان هر
هفته براي هر تکرار (واحد آزمايشي) اندازه گيري ميشود.
داده هاي به دست آمده از آزمايش تيمارها و شاهد با رايانه و آزمون هاي آماري مورد بررسي قرار مي گيرد ,
دادهها توسط نرم افزار  SASو آناليز واريانس دادهها با استفاده از رويه  ANOVAو مقايسه ميانگي ها با استفاده از
آزمون دانک و در سطح  3/35انجام ميپذيرد.

نتایج و بحث
جدول  1نتايج حاصل از مصرف سطوح متفاوت ترخون در دوره رشد  22تا  12روزگي بر ميانگي مصرف
خوراک جوجه هاي گوشتي را نشان مي دهد .در هفته چهارم (  22-28روزگي) از دوره پرورش بيشتري ميانگي مصرف
خوراک مربو به جوجه هاي گوشتي مصرف كننده 1333گرم ترخون در خوراک بوده است كه با تيمار شاهد و ساير
جوجههاي گوشتي مصرف كننده ترخون يعني تيمارهاي  253گرم  533 ،گرم و  753گرم ترخون تفاوت معنيداري
داشته است ( . )P>3/35كمتري ميانگي مصرف خوراک نيز مربو به تيمار شاهد بود كه با تمام تيمارها اختالف معني
دار داشت(.)P<3/35
در هفته پنجم( 29-35روزگي) از دوره پرورش بيشتري ميانگي مصرف خوراک مربو

به تيمارهاي  753و

 1333گرم ترخون بوده كه با تيمار شاهد تفاوت معنيداري داشت ( )P>3/35ولي با تيمار  253گرم و  533گرم ترخون
تفاوت معنيداري نداشت( .)P<3/35در هفته چهارم و پنجم ( 22-35روزگي) بيشتري ميانگي مصرف خوراک مربو
به تيمار  1333گرم ترخون بوده كه با تمام تيمارها اختالف معنيداري داشت ( .)P>3/35كمتري ميزان مصرف خوراک
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در هفته چهارم و پنجم متعلق به تيمار شاهد بود كه با تمام تيمارهاي مصرف كننده ترخون اختالف معني داري داشت.
()P>3/35
در هفته ششم ( )36-12دوره پرورش بيشتري ميانگي مصرف خوراک متعلق به تيمار  1333گرم بوده كه با بقيه
تيمارها اختالف معنيدار داشت ( .)P<3/35كمتري ميزان مصرف خوراک در اي دوره مربو به تيمارهاي 253گرم
ترخون بود كه با تيمارهاي  1333گرم  753 ،گرم و  533گرم ترخون اختالف معناداري دارد )P>3/35( .در هفته چهارم
و پنجم و ششم ( 22-12روزگي) كمتري ميانگي مصرف خوراک متعلق به تيمار شاهد بود كه با تمام تيمارهاي مصرف
كننده ترخون اختالف معني داري دارد )P>3/35( .بيشتري ميانگي مصرف خوراک نيز متعلق به تيمار  1333گرم بوده كه
با تيمار شاهد و ساير تيمارهاي مصرف كننده ترخون اختالف معناداري دارد .در مجموع ميتوان نتيجه گرفت در پايان
دوره پرورش در بي گروههاي حاوي ترخون تيمار  1333گرم ترخون داراي بيشتري ميانگي مصرف خوراک بوده و
تيمار شاهد كمتري اجر در ميزان مصرف خوراک را در هفتههاي چهارم ،پنجم و ششم دارد)P>3/35( .
جدول  2نتايج حاصل از مصرف سطوح مختلف ترخون در دوره رشد  22تا  12روزگي بر ضريب تبديل غذا را
نشان مي دهد.در هفته چهارم (  22-28روزگي) از دوره پرورش بيشتري ميانگي ضريب تبديل خوراک مربو به جوجه
هاي گوشتي مصرف كننده  253گرم ترخون بوده و كمتري ميانگي ضريب تبديل خوراک مربو به تيمار  1333گرم
بود هر چند كه اي تفاوت ها معني دار نبوده است.
در هفته پنجم ( 29-35روزگي) از دوره پرورش بيشتري ضريب تبديل خوراک مربو به جوجه هاي گوشتي
مصرف كننده  533گرم بوده است ولي با تيمارهاي  253گرم 753 ،گرم و  1333گرم ترخون تفاوت معناداري ندارد و
كمتري ميزان ضريب تبديل خوراک در هفته پنجم از دوره پرورش متعلق به تيمار شاهد بوده است .در هفته چهارم و
پنجم () 22-35روزگي تفاوت بي تيمارها معني دار نبوده است (.)P<3/35
در هفته ششم ( )36-12نيز تفاوت بي تيمارها معني دار نبوده است( . )P<3/35در هفته چهارم و پنجم و ششم
( 22-12روزگي) هم تفاوت بي تيمارها معني دار نبوده است ( .)P<3/35بنا بر نتايج ،در كل دوره پرورش (22-12
روزگي) از نظر ضريب تبديل غذايي مربو

به جوجههاي گوشتي مصرف كننده ترخون تفاوت معنيداري وجود

ندارد(.)P<3/35
جدول  3نشان دهنده ميزان تاجير پودر ترخون روي وزن جوجه هاي گوشتي در پايان دوره رشد است ،طبق نتايج
بدست آمده باالتري وزن جوجه ها مربو به تيمار  1333گرم ترخون است كه با تيمار شاهد تفاوت معني داري دارد.
))P<0.05
با توجه به جداول ذيل نتايج بدست آمده از اي آزمايش نشان ميدهد ،در كل دوره رشد تيماري كه بيشتري ميزان
ترخون را مصرف كردند يعني تيمار  1333گرم ترخون داراي بيشتري ميزان مصرف خوراک بوده است كه با تيمار شاهد
اختالف معني داري نشان مي دهد .همچني در كل دوره رشد نتايج نشان داد كه مصرف پودر ترخون بي تيمارهاي مورد
آزمايش هيچ تاجير معني داري روي ضريب تبديل خوراک نداشته است
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جدول . 1-اجرات سطوح متفاوت ترخون بر خوراک مصرفي (گرم) جوجههاي گوشتي ماده در دوره رشد
a-

سطوح ترخون
(گرم در كيلوگرم)
صفر
253
533
753
1333

22-28
199/83e

531/13d
538/33c

512/23b
515/13a

29-35
1232/12c

1231/33bc

1236/71ab
1239/33a
1213/51a

22-35
1732/12e
1738/11d
1711/73c

1751/21b
1765/33a

36-12
1128/96d
1129/53d
1132/36c

1136/31b
1139/96a

22-12
3161/38e
3167/91d
3176/76c

3187/28b
3195/96a

سطح احتمال

3/333

3/332

3/333

3/333

3/333

ميانگي خطاي معيار

1/358

1/331

1/556

3/612

1/831

eميانگي هاي با حروف متفاوت داراي اختالف معني دار در سطح  5درصد مي باشند

جدول. 2-اجرات سطوح متفاوت ترخون بر ضريب تبديل خوراک جوجههاي گوشتي ماده در دوره رشد
-a-

سطوح ترخون

22-28

(گرم در كيلوگرم)

صفر

1/98

253

2/31

533

1/99

753

1/98

1333

1/9

22-35

29-35
1/97b

1/97

2/11

2/33

2/35

2/13

2/39

2/11

2/11

2/13

2/15ab

2/38

2/25

2/15

2/35

2/37

2/36

سطح احتمال

3/663

3/238

3/337

3/582

3/122

ميانگي خطاي معيار

3/365

3/385

3/351

3/38

3/351

2/36ab
2/25 a

2/18ab

eميانگي هاي با حروف متفاوت داراي اختالف معني دار در سطح  5درصد مي باشند
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 اجرات سطوح متفاوت ترخون بر وزن جوجههاي گوشتي در پايان دوره رشد-3جدول

1333
2667a

753
2633/83b

533

253

2612/13c

2586/23d

صفر
2583/13d

سطوح ترخون
)(گرم در كيلوگرم
 روزگي12

:نتیجه گیری کلی
گرم در ت ترخون به عنوان محرک مصرف خوراک به جوجه هاي گوشتي در1333 ) بنابراي توصيه مي شود1
.دوره رشد به جيره هاب غذايي اضافه شود
 استفاده از ترخون مي تواند جايگزي مناسبي براي آنتي بيوتيك ها به، ) با توجه به نتايج حاصله از اي مطالعه2
 همچني استفاده از ترخون مي تواند باعث بهبود عملکرد جوجه هاي گوشتي در دوره،عنوان محرک رشد باشد
.رشد باشد
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