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چکیده
این .بودهاي گوشتیهاي خونی جوجهبر صفات الشه و برخی فراسنجه تغذیه مرطوبمخمر نان و اثر بررسی مطالعهاین هدف از 
با دو سطح )2*2طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل (در قالب ) 308(سویه راسیکروزهقطعه جوجه نر گوشتی160باآزمایش

قطعه 10تکرار و 4تیمار، 4در ) بود1:1خوراك به (نسبت آب درصد) و دو نوع خوراك خشک و مرطوب2/0مخمر نان (صفر و 
داري را به طور معنیHDLتغذیه مرطوب میزان کلسترول کل و نشان داد که مطالعهنتایج این .شدانجام در هر تکرارجوجه گوشتی

. )P>05/0(دار چربی محوطه شکمی گردیدهاي گوشتی منجر به افزایش معنیافزودن مخمر به جیره جوجه.)P>05/0(افزایش داد
پالسما وHDLمیزان کلسترول کل و سویا سبب افزایش- پایه ذرتجیرهبهبه طور کلی نتیجه گیري می شود که افزودن آب 

. گردیدمیزان چربی محوطه شکمی باعث افزایشمخمرافزودن 

، مخمر نانعملکردجوجه گوشتی، تغذیه مرطوب،کلیدي: هايواژه

مقدمه
همراه بوده است. (سالمتی پرنده) نیزهاي اخیر با مشکالتیهاي گوشتی در طی دههبهبود پتانسیل رشد جوجه

). 6به حداقل برسانند (این مشکالت را ،اند تا با تعدیل خصوصیات خوراك و مدیریت تغذیهازاینرو، پژوهشگران سعی کرده
هاي پژوهشگران نشان یافته).2و 3، 9، 10(اما فواید تغذیه مرطوب توسط پژوهشگران زیادي مورد بررسی واقع شده است

هاي گوشتی شوند، اما در جوجهروزانهتوانند سبب بهبود افزایش وزن و مصرف خوراكطوب میهاي مرخوراكدهد که می
هاي تخمیري براي تغذیه مرطوب ها و روشیک دامنه وسیعی از خوراك). 2و3، 5اثرات متغیري یر ضریب تبدیل دارند (

هاي هاي پایه گندم مرطوب در مقایسه با جیرهجیرهنان به نشان دادند که افزودن مخمرپژوهشگران). 8اند (استفاده شده
هاي مرطوب اي خوراكاما هنوز اطالعات کمی در مورد ارزش تغذیه. )2(ها گردیدخشک سبب تحریک رشد جوجه

هاي گوشتی وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر مخمر نان و تغذیه مرطوب بر عملکرد، تخمیرشده به جوجه
سویا است.- هاي گوشتی تغذیه شده با جیره پایه ذرتهاي خونی جوجهبرخی فراسنجهصفات الشه و

امواد و روش ه
) در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل 308قطعه جوجه نر گوشتی (سویه راس160این آزمایش بر روي

) در 1:1ب (نسبت مخلوط آب و خوراك درصد) و دو نوع خوراك خشک و مرطو2/0) با دو سطح مخمر نان (صفر و 2*2(
هاي روز انجام گرفت. در این مطالعه، فراسنجه49قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار، به مدت 10تکرار و 4تیمار، 4
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یک پرنده از هر قفس ،دورهگیري شدند. در پایان عملکرد (مصرف خوراك روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل) اندازه
هاي خونی به وسیله سانترفیوژ جدا پالسماي نمونهالشه انجام گرفت.تجزیهو خونازپس از کشتار، نمونه گیريانتخاب و

درجه سانتیگراد تا زمان آنالیز آزمایشگاهی نگهاري شد. اجزاي الشه به صورت نسبتی از وزن بدن گزارش -20و در دماي 
اي دانکن مورد تجزیه و تحلیل و آزمون چنددامنهGLMو رویه SASهاي آزمایش به وسیله نرم افزار گردیدند. داده

آماري قرارگرفتند. 

نتایج و بحث
پالسما را به طور HDL، میزان کلسترول کل و سویا-پایه ذرتاضافه کردن آب به جیرهاین مطالعه نشان داد که 

افزودن آب . )1(جدولهاي خونی نداشتفراسنجهداري بر برخی ، اما مخمر نان اثر معنیافزایش داد)P>05/0(معنی داري
که می تواند غلظت متابولیت هاي پالسما را تحت تأثیر قرار دهد به جیره سبب افزایش هضم و جذب مواد غذایی شده 

). 2010(افشارمنش و همکاران، 

خونیفراسنجه هايبرخی روش تغذیه (مرطوب ، خشک) بر ودرصد)2/0(صفر و نان اثر مخمر - -1دول ج

SEM1انحراف استاندارد از میانگین :
a,bدار دارندهاي با حروف غیرمشابه در هر ستون با هم اختالف معنی میانگین
*:05/0<P

دار چربی هاي گوشتی سبب افزایش معنیاستفاده از مخمر نان در جیره جوجهکهنتایج این تحقیق نشان دادهمچنین، 
.. مکانیسم (هاي) این عمل هنوز مشخص نیست)2(جدولگردیدمحوطه شکمی 

1 Standard error of mean

گرم در دسی لیتر)(میلیفراسنجه
گلوکز HDL کلسترول تیمار

مخمر
33/200 00/.50 67/90 درصد2/0
50/218 00/63 50/90 صفر درصد

04/16 71/4 73/7 SEM

- - - معنی داري
روش تغذیه

00/208 68/17a 106/83a مرطوب
83/210 50/83b 79/33b خشک

04/16 71/4 73/7 SEM

- * * معنی داري
)مخمر× اثر متقابل (روش تغذیه

00/191 67/67 111/33 مخمردار×مرطوب
67/209 44/33 70/00 مخمردار× خشک 
00/225 68/67 102/33 بدون مخمر× مرطوب
00/212 57/33 88/67 بدون مخمر× خشک 
69/22 67/6 94/10 SEM

- - - معنی داري
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بر وزن روش تغذیھ (مرطوب،خشک) و درصد، صفر درصد)٢/٠(ناناثر مخمر-٢جدول 
۴٩در سن سویا-ھاي گوشتي تغذیھ شده با جیره پایھ ذرتجوجھالشھ دراجزاینسبی 

روزگي
اجزاي الشه

)هنسبتی از وزن زند(
طحال کبد چربی شکمی سنگدان پانکراس قلب الشه تیمار

مخمر
14/0 20/2 1/54a 38/1 20/0 61/0 55/63 درصد2/0
12/0 16/2 1/20b 25/1 20/0 64/0 47/64 صفر درصد
01/0 12/0 10/0 04/0 01/0 04/0 62/0 SEM

- - * - - - - معنی داري
روش تغذیه

12/0 08/2 38/1 28/1 21/0 60/0 90/63 مرطوب
14/0 29/2 38/1 35/1 19/0 65/0 11/64 خشک
01/0 12/0 10/0 04/0 01/0 04/0 62/0 SEM

- - - - - - - معنی داري
)مخمر×اثر متقابل(روش تغذیه

12/0 20/2 48/1 32/1 21/0 64/0 78/62 مخمردار×مرطوب
16/0 20/2 60/1 42/1 19/0 58/0 32/64 مخمردار× خشک 
11/0 96/1 24/1 23/1 21/0 65/0 03/65 بدون مخمر× مرطوب
14/0 37/2 16/1 27/1 19/0 62/0 91/63 بدون مخمر× خشک 
02/0 16/0 14/0 06/0 02/0 06/0 88/0 SEM

- - - - - - - معنی داري

SEMانحراف استاندارد از میانگین :
a,bدار دارندهاي با حروف غیرمشابه در هر ستون با هم اختالف معنی میانگین
*:05/0<P

گیرينتیجه
چربی ها افزودن مخمر به این جیرهپالسما و HDLمیزان کلسترول کل و سویا - تغذیه مرطوب جیره پایه ذرت

.دهدمیمحوطه شکمی را به طور معنی داري افزایش 
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Abstract

The objective of this study was to investigate effect of baker’s yeast and wet feeding on carcass
traits and some of the blood parameters in broiler chicks. This experiment was conducted with 160
one-day old male broiler chicks (Ross 308), as completely randomized design, with factorial
arrangement (2*2), two levels of yeast (0 and 0.2%) and two forms of feeds (dry and wet)
(water:feed ratio was 1:1), 4treatments, 4 replicates and 10 broilers in each. The results of this
study showed that wet feeding significantly increased plasma total cholesterol and HDL extent
(P<0.05). Adding yeast inti broiler chicks diet resulted to increasing abdominal fat (P<0.05). In
conclusion, adding water into diet based on corn-soybean increased plasma total cholesterol and
HDL and adding yeast increased abdominal fat.

Key words: wet feeding, broiler, performance, yeast
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