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 چكیده 
ده از سطوح مختلف ترخون بر خصوصيات الشه جوجه هاي گوشتي اي  آزمايش به منظور مطالعه اجرات استفا

تيمار شامل  5، با 338روزه سويه راس  22قطعه جوجه گوشتي ماده  253در اي  آزمايش . ماده در دوره رشد انجام شد

شتي در قطعه جوجه گو 13تکرار براي هر تيمار و  5و تيمار شاهد و ( 1،  3275،  325،  3225) چهار سطح پودر ترخون

صفت مورد بررسي در اي  آزمايش خصوصيات الشه . هر تکرار در قالب طرح كامال تصادفي مورد استفاده قرار گرفت

با افزودن پودر ترخون به جيره جوجه هاي گوشتي ماده در دوره رشد . هاي قابل پخت جوجه هاي گوشتي مي باشد

همچني   طبق نتايج  (P<0.05. )ن نسبت به تيمار شاهد بوديمشاهد افزايش معنادار وزن الشه  در تيمارهاي حاوي ترخو

بدست آمده شاهد افزايش معنادار وزن ران را در جوجه هاي مصرف كننده ترخون نسبت به تيمار شاهد در پايان دوره 

وي فزودن پودر ترخون به جيره جوجه هاي گوشتي ماده در دوره رشد هيچ تاجير معناداري را( P<0.05. )رشد بوديم

 .وزن سينه، بال و كتف و گردن ايجاد نکرد

 

 ترخون ، خصوصیات الشه، جوجه های گوشتی ماده، دوره رشد: کلمات کلیدی

 مقدمه 
در پرورش طيور تغذيه از اهميت خاصي برخوردار است و عدم توجه به اي  امر مهم مي تواند مسبب ضررهاي 

افزايش توليد و كاهش عوارض  عالوه بر اينکه باعث بهبود رشد،تغذيه اصولي و علمي جوجه ها . اقتصادي زيادي گردد

همچني  مصرف روز افزون طيور باعث توجه بيش  .سوء مي گردد، سبب كاهش هزينه هاي پرورش دهندگان نيز مي شود

پيدايش  از پيش مراكز علمي و پژوهش به اي  صنعت شده است كه همي  امر سبب افزايش تحقيقات و در نتيجه

امروزه با استقبال بيش از حد مصرف Corzo (2009) , .رهاي جديدي براي بهره وري بهتر از اي  صعت شده استراهکا

ي پروتئيني و كمك شايان كنندگان گوشت مرغ نسبت به گوشت دام و همچني  تقاضاي باالي بازار جهاني به اي  فرآورده

 .(Jutzi 2006) از پيش مورد توجه قرار گرفته است ت بيشاي  فرآورده به تغذيه انسان، پيشرفت كيفي و كمي اي  صنع

در سال هاي اخير مصرف بيش از اندازه و متداول از آنتي بيوتيك ها و داروهاي ضد ميکروبي و ضد انگلي در 

ي مقاومت آنتي بيوتيکي و بروز عوارض جبران ناپذير آن نهايتا در انسان شده دوره رشد جوجه ها موجب ايجاد پديده

 ( Stafseth 1958) .          .ت و براي سالمت انسان تهديدي جدي تلقي مي شوداس
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محدوديت هاي اخير در استفاده از محركهاي رشد آنتي بيوتيکي، تمايل به جستجو در موارد مواد افزودني 

 . Bogard, et al., 2001). )جايگزي  را افزايش داده است
ايش خطرهاي عوامل بيماري زاي مقاوم به آنتي بيوتيك، صنعت طيور را بنابراي  نگراني هاي عمومي درباره افز

مبره  است صنعت پرورش دام و طيور بايد به . هايي كرده است كه به لحاظ زيستي مطمئ  تر باشند ناچار به جايگزي 

دهد و باعث  دنبال استفاده از جايگزي  هايي براي آنتي بيوتيك هاي محرک رشد باشد تا مصرف اي  مواد را كاهش

در اغلب نقا  دنيا آزمايش هايي باافزودني هاي خوراكي متنوع صورت . افزايش كميت، كيفيت و سالمت توليدات شود

ها ،  جمله اي  مواد پروبيوتيك از. ها از خوراک حيوانات پيدا شود بيوتيك گيرد تا راهي براي كنار گذاشت  آنتي مي

 .Fritts et al., 2000))شندها و گياهان دارويي مي با بيوتيك پري

هاي مناسب براي آنتي بيوتيك ها به عنوان محرک رشد در اي  آزمايش از  توجه به اهميت پيدا كردن جايگزي  با

 . پودر ترخون استفاده شد و تاجير آن بر خصوصيات الشه جوجه هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت

 ها مواد و روش
 يدر انتهوا . رود يمو  به كار راسروزه از نژاد  22 مادهجنس  يگوشت ي عه جوجهقط 253از  يپژوهش تجرب  يدر ا

. شوود  يداده مو  يساعت گرسنگ 1به جوجه ها مدت   يدقت در توز شيگوارش و افزا ستگاهشدن د يخال ي، برا21روز 

در  گريکود يرم از گو  13و بوا اخوتالف توا     برابور  وزن  يانگيو گونواگون بوا م   يو در گروه ها  يتوز يسپس به طور انفراد

. شووند  يمو  ميتقسو  كارت  رولاز  يو بستر يدانخور كيو  يآبخور كي يمتر مربع ودارا 2به ابعاد  يشيآزما يها گاهيجا

در هر تکرار بوه   ماده يقطعه جوجه گوشت 13تکرار خواهد داشت و  5 ماريت رود كه هر يبه كار م ماريت 5 شيآزما  يدر ا

 يمو  هيو متوداول تغذ  ييغوذا  رهيو شود و با ج يبه عنوان شاهد انتخاب م ماريت كي يشيآزما يمارهايت انياز م. رود يكار م

 يبه كوار مو   ترخونپودر  ، و درصد75/3، 5/3، 25/3 ريمقاد يدارا بيبه ترت يشيآزما يها ماريت ييغذا يها رهيدر ج. شود

هوا   جوجوه  اريو در حد اشوتها در اخت  شيآزماآب و خوراک در تمام دوره . تيمار كنترل بدون ترخون مي باشد 1تيمار  .رود

همه   ،ئيوتو مقدار پر ياز نظر انرژ. شود يها داده نم به جوجه ييدارو چيه يشيآزما يدر طول دوره . قرار خواهد گرفت

 ييغوذا  اجوات يو احت ييمواد غذا يها بيها براساس جداول ترك رهيداشت و محاسبات ج خواهند کسانيها ارزش  رهيج ي

افزايش وزن جوجه هاي گوشتي ماده در پايان هر ک و مصرف خوراميزان . رديگ يانجام م د راس بکار گرفته شدهنژا وريط

 .اندازه گيري ميشود (واحد آزمايشي)هفته براي هر تکرار 

كوه متوسوط وزن آن بوه     يشو يپرنوده از هرواحود آزما   كيو   ،يپس از توز( يروزگ 12) شيآزما ي دوره انيدر پا

 يسپس پارامترها. شوند يم  يشده و توز يانتخاب شده، كشتار شده، قطعه بند يپرنده ها. تر باشد كينزد گروه  يانگيم

 28در روزهواي   .شوود  يم يبررس يگوشت يجوجه هاوزن الشه هاي قابل پخت  الشه و قطعات شامل وزن، ، وزن الشه، 

 .شود يم به ازمايشگاه ارسال  بادي نيوكاسلروزگي خون گيري انجام مي شود براي اندازه گيري تيتر آنتي  35و  

و آزمون  انهيو شاهد با را مارهايت شيبه دست آمده از آزما يداده ها. تکرار انجام خواهد شد 5 ماريهر ت يبرا

قطعه جوجه  13تکرار و  5تيمار ،  5اي  طرح در قالب طرح كامالً تصادفي با  رديگ يقرار م يمورد بررس يآمار يها

ها با استفاده از رويه آناليز واريانس دادهو  SASها توسط نرم افزار داده. شودانجام مي 338از نژاد راس ه مادگوشتي 

ANOVA پذيردانجام مي  35/3ها با استفاده از آزمون دانک  و در سطح مقايسه ميانگي  و. 
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 نتایج و بحث 
را نشان مي ( روزگي 12)يان دوره پرورشي وزن نسبي اجزاي الشه در گروه هاي آزمايشي مختلف درپا 1جدول 

اما اجزاي الشه همگي تحت تاجير افزودني ( P>35/3)هاي آزمايشي قرار نگرفتدرصد وزن الشه تحت تاجير جيره. دهد

 (. P<35/3)گياهي به خوراک قرار گرفتند 

و كتف به وزن كل بدن در نسبت سينه، گردن و بال ( روزگي 12)بر اساس نتايج ارائه شده در پايان دوره پرورش 

ولي نسبت ران به وزن كل بدن در ( P<35/3)داري دارداختالف معني 1333تيمار شاهد حداكثر است كه تنها با تيمار 

 (.P<35/3)داري داردحداكثر است كه با ساير تيمار ها اختالف معني 1333و  753تيمار 

روزگي بر وزن قسمت هاي  22-12وره رشد نتايج حاصل از مصرف سطوح مختلف ترخون در د 2در جدول 

گرم ترخون مي باشد كه  1333براساس اي  نتايج بيشتري  وزن الشه مربو  به تيمار . مختلف الشه نشان داده شده است

 (P<35/3). با ساير تيمارها و تيمار شاهد اختالف معناداري دارد

كمتري  وزن ران متعلق به تيمار شاهد مي باشد و گرم ترخون و  1333همچني  بيشتري  وزن ران متعلق به تيمار 

 (P<35/3). گرم ترخون با تيمار شاهد و ساير تيمارها مي باشد 1333اختالف معناداري بي  تيمار 

 

 در دوره رشدهاي گوشتي ماده  جوجه( درصد)ت الشه بر خصوصيا ترخوناجرات سطوح متفاوت .  -1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطوح ترخون

 (گرم در كيلوگرم)

 بال و كتف گردن ران سينه الشه

52/72 صفر  83/29 a 99/28 b 51/5 a 86/6 a 

253 5/71  22/29 ab 29b 1/5 a 75/6 a 

533 38/71  26/29 ab 37/29 b 29/5 ab 6/6 ab 

753 32/71  35/28 ab 89/29 a 27/5 ab 6/6 ab 

1333 69/73  95/27 b 28/33 a 35/5 b 11/6 b 

616/3 سطح احتمال  132/3  336/3  366/3  331/3  

863/3 ميانگي  خطاي معيار  531/3  271/3  136/3  388/3  
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e-a درصد مي باشند 5ميانگي  هاي با حروف متفاوت داراي اختالف معني دار در سطح 

 

 

 

 

 

 

 

 در دوره رشدهاي گوشتي ماده  جوجه( گرم)جرات سطوح متفاوت ترخون بر خصوصيات الشه ا. 2-جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a-e درصد مي باشند 5ت داراي اختالف معني دار در سطح .ميانگي  هايي با حروف متفا. 

 :نتیجه گیری کلی

 سطوح ترخون

 (گرم در كيلوگرم)

 بال و كتف گردن ران سينه الشه

63/1715 صفر c 23/717  698e 83/132  23/165  

253 13/1771 c 13/721  1/718 d 93/133  13/167  

533 63/1832 b 712 63/737 c 16/131  58/167  

753 63/1825 b 83/725  13/765 b 13/135  16/168  

1333 63/1856 a 23/731  13/795 a 83/132  36/169  

 

333/3 سطح احتمال  231/3  333/3  933/3  156/3  

333/9 ميانگي  خطاي معيار  763/7  531/1  936/1  723/1  
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جوجه  ن الشه و وزن ران دروزباعث بهبود  مي تواند ترخونطبق يافته هاي اي  آزمايش بطوركلي استفاده از  (2

 . هاي گوشتي در دوره رشد باشد
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