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 چکیذه

ضبیؼبت قبسچ غذفی ثِ ػٌَاى هحرش  سضرذ دس هیبیسرِ ثرب برشی ثیَتیر  ثرش        تأثیش سغَح هختلف  ثشسسی آصهبیطی ثشای هغبلؼِ

دس  308قغؼِ جَجِ ی  سٍصُ سَیِ ساس 280دس ایي آصهبیص اص. ػولکشد ٍ سیخت ضٌبسی سٍدُ جَجِ ّبی گَضتی اًجبم گشفت

گرشٍُ  : ّربی آصهبیطری ضربه    تیوبس. قغؼِ جَجِ دس ّش تکشاس اسرتفبدُ ضرذ   14تکشاس ٍ  5تیوبس دس  4قبلت عشح کبهالّ تػبدفی ثب 

جیشُ ّبی آصهبیطی دس عی دٍسُ ّبی آغربصیي، سضرذ ٍ ببیربًی دس    . دسغذ ضبیؼبت قبسچ غذفی 1ٍ2ضبّذ، بشی ثیَتی ، سغَح 

سٍصگری   28دسسري   .غفبت ػولکشدی دس دٍسُ ّبی هختلف ٍ ک  دٍسُ بشٍسش اًرذاصُ گیرشی ضرذ   . اختیبس جَجِ ّب قشاس گشفت

ًتبیج ًطبى داد کِ هػشف خَسا ، ٍصى ثذى، افضایص ٍصى سٍصاًِ ٍ ضشیت تجذی  خَسا  ثِ عرَس  . سیخت ضٌبسی سٍدُ اًجبم ضذ

دساستفبع بشص ٍ ًسجت استفبع برشص ثرِ ػور     (. P<05/0)هؼٌی داسی دس ک  دٍسُ بشٍسش تحت تأثیش تیوبسّبی آصهبیطی قشاسگشفتٌذ

ًتبیج حبغ  اص ایي . حیِ ایلئَم ثیي تیوبسّبتفبٍت هؼٌی داسًجَدکشیپت دس ًبحیِ ی ططًَم اختالف هؼٌی داس هطبّذُ ضذ، ٍلی دس ًب

دسغذ ثِ ػٌَاى هحش  سضرذ دس جیرشُ ّربی جَجرِ ّربی       1تحیی  ًطبى هی دّذ کِ هی تَاى اص ضبیؼبت قبسچ غذفی دس سغح 

 .گَضتی استفبدُ کشد

 .ضبیؼبت قبسچ غذفی، بشی ثیَتی ، ػولکشد، سیخت ضٌبسی سٍدُ، جَجِ ّبی گَضتی  :کلمات کلیذی 

 

 مقذمه

ثب دس ًظش گشفتي سضذ جوؼیت جْبى ٍ کبّص صهیي ّبی صیش کطت هحػَالت هَسد استفبدُ خرَسا  عیرَس، اسرتفبدُ اص ثشخری      

اُ ح  جْت ثش عرشف ًورَدى هطرکالت کوجرَد     فشآٍسدُ ّب ٍ ضبیؼبتی کِ قبثلیت هػشف دس تغزیِ عیَس سا داسًذ ثِ ػٌَاى ی  س

یکی اص ساُ ّبی ججشاى ایي کوجَد استفبدُ اص  ضبیؼبت غٌبیغ غزایی ثِ ػٌَاى ی  هٌجرغ غرزایی   . خَسا  دس غٌؼت عیَس هی ثبضذ

 هٌبست ٍ اسصاى قیوت دس تغزیِ دام ٍ عیَس هی ثبضذ کِ چبسُ ای ثشای ح  هؼض  بسوبًذ ّب ٍضربیؼبت اًجرَُ ثخرص کطربٍسصی،    

گیبّبى داسٍیی ٍ ثرِ تربصگی اًرَاػی اص قربسچ     . غٌؼتی ٍ ضْشی هی ثبضذ، ّن چٌیي ثبػث کبّص آلَدگی صیست هحیغی هی گشدد

ّبی خَساکی اص جولِ هٌبثؼی ّستٌذ کِ ثِ جْت داضتي خَاظ هتؼذد آًتی ثیَتیکی ٍ آًتی اکسیذاًی ثرِ ػٌرَاى جربیگضیي ثرشای     

ضبیؼبت قربسچ خرَساکی اص جولرِ    (. 2010گیبًٌبس ٍ ّوکبساى،)تَجِ قشاس گشفتِ اًذ افضٍدًی ّبی سٌتتی  دس خَسا  عیَس هَسد 

دس ٍاحذ ّبی بشٍسش قبسچ سٍصاًِ هیبدیش صیبدی اص قربسچ ّربی   . ایي هٌبثغ است کِ سبالًِ ثِ عَس ٍسیؼی دس جْبى تَلیذ هی ضَد

ایي ضربیؼبت ثرِ   . ثِ ػٌَاى ضبیؼبت ثِ دست هی آیذغذهِ دیذُ، سیض، ثذ ضک ، ببیِ ثلٌذ ٍ ببیِ ّبی قبسچ اص هحػَل ثشیذُ ضذُ 

 قبسچ غذفی ثب ًبم ػلوی بلَسٍتَس. عَس هؼوَل دس ی  هخضى جوغ آٍسی ضذُ ٍ ثِ خبسج اص کبسگبُ حو  هی گشدًذ
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قبسچ غذفی سشضربس اص اسریذ    .ثیطتشیي هیذاس تَلیذ سا ثؼذ اص قبسچ دکوِ ای دس جْبى داسد( Pleurotus ostreatus)استشیتَس 

غرذفی حربٍی ٍیتربهیي ّربی      ّرن چٌریي قربسچ    (.1385هتیری، )آهیٌِ ّبی ضشٍسی، ٍیتبهیي ّب، اهالح ٍ آًتی اکسیذاى هی ثبضذ 

ٍ  ّشًبًرذص )، اسیذ فَلی ، ًیبسیي، هَاد هؼذًی، لیپیذّب ٍ کشثَّیرذسات ّرب هری ثبضرذ    B12 ،C ،D، (B2)، سیجَفالٍیي(B1)تیبهیي

ّذف اص اًجبم ایي آصهبیص، ثشسسی تأثیش سغَح هختلف ضبیؼبت قبسچ غذفی ثش ػولکشد ٍ سیخت ضٌبسی سٍدُ  .(2004ّوکبساى،

 .جَجِ ّبی گَضتی هی ثبضذ

 

 مواد و روش ها

تبیی ثب هیبًگیي ّبی ٍصًی ثشاثرش تیسرین ٍ ّرش    14قفس  20ثِ  308قغؼِ جَجِ گَضتی ی  سٍصُ سَیِ ساس  280دسایي تحیی ، 

جَجِ ّب دس عَل دٍسُ آصهبیص ثرِ غرَست آصاد ثرِ    . تیوبس آصهبیطی اختػبظ دادُ ضذًذ 4بٌج قفس ثِ عَس تػبدفی ثِ یکی اص 

هَاد هغزی ثش اسربس جرذٍل احتیبجربت غرزایی سرَیِ ساس تؼیریي ٍ جیرشُ ّربی          ًیبص جَجِ ّب ثِ. آة ٍ غزا دستشسی داضتٌذ

تٌظین ٍ دس اختیبس جَجِ ّب قرشاس  ( سٍصگی 42-28)ٍ ببیبًی( سٍصگی28-14)، سضذ(سٍصگی14-1)دٍسُ آغبصیي  3آصهبیطی دس عی 

ُ جَجِ ّربی گَضرتی اص عرشح    ثِ هٌظَس هیبیسِ تأثیش سغَح هختلف ضبیؼبت قبسچ غذفی ثش ػولکشد ٍ هَسفَلَطی سٍد. گشفت

 1تیوبس ضبّذ، بشی ثیَتی  فشهکتَ، جیشُ ی ببیِ حبٍی: تیوبس ّبی آصهبیطی ضبه . تکشاس استفبدُ ضذ 5تیوبس ٍ  4کبهالً تػبدفی ثب 

دادُ ّبی هشثَط ثِ ػولکشد ثب اًذاصُ گیشی . دسغذ ضبیؼبت قبسچ غذفی ثَدًذ 2دسغذ ضبیؼبت قبسچ غذفی، جیشُ ی ببیِ حبٍی

ثشای تؼییي هَسفَلرَطی سٍدُ  .شف خَسا  سٍصاًِ، ٍصى ثذى، افضایص ٍصى سٍصاًِ ٍ تلفبت دس دٍسُ ّبی آصهبیطی ثِ دست آهذهػ

سٍصگی ی  قغؼِ جَجِ کِ هیبًگیي ٍصى آى ّب ًضدی  ثِ هیبًگیي گشٍُ خَد ثَد اص ّش تکشاس اًتخبة ٍ ثب ًػت ضوبسُ  28دسسي 

شسٌگی، تَصیي ٍرثح، اص ًبحیِ ططًَم ٍ ایلئَم ًوًَِ گیشی اًجبم ٍ  ثرِ آصهبیطرگبُ جْرت    بال  ثش سٍی ببی آى ّب، بس اص دادى گ

سپس استفبع بشص ٍ ػو  کشیپرت ّرش الم، تَسرظ    . ثشش، هیغغ گیشی ٍ سًگ آهیضی ثِ سٍش ّوبتَکسیلیي ٍ ائَصیي اسسبل گشدیذ

س هیکشٍى دستِ ثٌذی ضذ ٍ هَسد آًربلیض آهربسی   دادُ ّب ثش اسب. هیکشٍسکَح هذسج دس آصهبیطگبُ اًذاصُ گیشی ٍ هطخع گشدیذ

. اًجربم ضرذ   SAS( 2008)تجضیِ آهبسی دادُ ّبی ثِ دست آهذُ ثشای ػولکشد ٍ هَسفَلَطی سٍُ ثِ کو  ًرشم افرضاس  . قشاس گشفت

 .دسغذ اًجبم ضذ 5دس سغح احتوبل ( LSD)هیبیسِ ثیي هیبًگیي ّب ًیض ثب استفبدُ اص کوتشیي اختالف هؼٌی داس

 

 و بحث نتایج

کوتشیي هیرذاس  . دسغذ ضبیؼبت قبسچ غذفی ًطبى داد 1سٍصگی افضایص هؼٌی داسی دس تیوبس  42هیبیسِ هیبًگیي ٍصى ثذى دس سي 

دسغرذ   1ّرن چٌریي  دس کر  دٍسُ آصهبیطری تیوربس      (. P<05/0) دسغذ ضبیؼبت قبسچ غذفی هطبّذُ ضرذ  2ٍصى ثذى دس تیوبس 

هػرشف خرَسا     (.P<05/0)ثیطتشیي افضایص ٍصى سٍصاًرِ سا ثرِ خرَد اختػربظ داد    ضبیؼبت قبسچ غذفی  ثِ عَس هؼٌی داسی 

دسغذ ضبیؼبت قبسچ غرذفی   1سٍصاًِ جَجِ ّب تحت تأثیش تیوبس ّبی آصهبیطی قشاس گشفت کِ ثبالتشیي هػشف خَسا  دس تیوبس 

ثربالتشیي ضرشیت   . قرشاس گشفرت   ضشیت تجذی  غزایی دس ک  دٍسُ بشٍسضی تحت تأثیش تیوبسّبی آصهبیطی(. P<05/0)هطبّذُ ضذ

دادُ ّبی هشثَط ثِ ػولکرشد دس  (. P<05/0)دسغذ ضبیؼبت قبسچ غذفی ٍ بشی ثیَتی  هطبّذُ ضذ 2تجذی  غزایی دس تیوبس ّبی 

 دسغذ ضبیؼبت قبسچ غذفی سا هی تَاى ثِ هیضاى فیجش ثبالی آى 2کبّص ٍصى ثذى ثب استفبدُ اصهیذاس . آهذُ است 1جذٍل ضوبسُ 



 

 

افرضایص  ( 2013)ٍیلریس ٍ ّوکربساى  .کِ ثبػث هی ضَد دستشسی هَاد هغزی ثشای جَجِ ّبی گَضتی کبّص بیذا کٌرذ ًسجت داد 

سٍصگی سا ًطبى دادًذ کرِ   49دسغذ قبسچ غذفی دس جیشُ جَجِ ّبی گَضتی دس سي  5هؼٌی داسی دس ٍصى ثذى ثب هػشف سغح 

ایص دس هیبًگیي ٍصى ثذى دس تیوبس ضبیؼبت قبسچ غرذفی احتوربالً ثرِ    افض. یبفتِ ّبی ایي تحیی  ثب ًتبیج ایي هحیییي هغبیشت داسد

ّرن چٌریي ٍجرَد    .ػلت ٍجَد تشکیجبت الیگَسبکبسیذی دیَاسُ سلَلی قبسچ ٍ ًیص هحش  سضذ ثِ ػٌَاى بشی ثیَتی  هری ثبضرذ  

عغیربًی ٍ  . ذ تأثیشگرزاس ثبضرذ  بشٍتئیي ثبالی قبث  ّضن، ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هؼذًی ٍ سبیش هَاد هغزی اسصضوٌذ دسٍى قبسچ هی تَاً

دسغذ جیشُ ثِ غَست هؼٌی داسی افضایص  2گضاسش کشدًذ کِ دس ثیي سغَح قبسچ غذفی هَسداستفبدُ دس سغح ( 2012)ّوکبساى

دسغذ داضتِ است کِ ًتبیج حبغ  اص ایي تحیی  ثب یبفترِ ّربی عغیربًی ٍ ّوکربساى      1ٍصى ثذى سٍصاًِ ببییي تشی ًسجت ثِ سغح 

دس ایي تحیی  استفبدُ اص بشی ثیَتی  ٍ ضبیؼبت قبسچ غذفی ثبػث افضایص استفربع برشص سٍدُ ٍ دس ًتیجرِ افرضایص     . هغبثیت داسد

اهب دس ایلئَم تغییش هؼٌی داسی دس ایي غفبت ایجبد ًکرشد ٍلری اص ًظرش ػرذدی     . ًسجت استفبع بشص ثِ ػو  کشیپت دس ططًَم گشدیذ

گضاسش ًوَدًذ کِ افضٍدى بشی ( 2001)ًبٍا ٍّوکبساى . . ثِ ػو  کشیپت سا ًطبى داد تیوبس بشی ثیَتی  ثیطتشیي ًسجت استفبع بشص

آًْب . سٍصُ ضذ21ثیَتی  فشهکتَ دس جیشُ جَجِ ّبی گَضتی ثبػث تأثیش هؼٌی داسی ثش اًذاصُ بشصّبی سٍدُ دس ایلئَم جَجِ ّبی 

فؼبلیت هیکشٍفلرَسای سٍدُ ٍ تَلیرذ هتبثَلیرت ّربی     ػٌَاى کشدًذ کِ افضٍدى بشی ثیَتی  دس جیشُ جَجِ ّبی جَاى هوکي است 

استفبدُ اص قبسچ غذفی دس . سٍصُ ثْجَد ثخطذ 21سا ثب افضایص عَل بشصّبی ایلئَم دس جَجِ ّبی ( اسیذّبی چشة فشاس)ثبکتشیبیی 

ایي تحیی  ًطبى داد کرِ   ًتبیج حبغ  اص. جیشُ جَجِ ّبی گَضتی ثِ دلی  فیجش ثبال هی تَاًذ ثبػث افضایص استفبع بشص ططًَم گشدد

 .دسغذ ثِ ػٌَاى هحش  سضذ دس جیشُ ی جَجِ ّبی گَضتی استفبدُ کشد 1هی تَاى اص ضبیؼبت قبسچ غذفی دس سغح 
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-22)تأثیرپری بیوتیک وسطوح مختلف ضایعات قارچ صذفی بر عملکرد جوجه های گوشتی در کل دوره پرورش: 1جذول 

 (روزگی0

  تیوبسّبی آصهبیطی 

بشی  ضبّذ خػَغیبت

 ثیَتی 

ضبیؼبت قبسچ  1٪

 غذفی

ضبیؼبت قبسچ  2٪

 غذفی

SEM 

 ab (سٍصگی 42)ٍصى ثذى 
2339 

b4/2238 
a4/2411 c6/2045 21/49 

ab6/54 b7/52 a0/56 b1/51 23/1 (سٍصگی 42-0)افضایص ٍصى ثذى  

 ِ  42-0)هػرررشف خرررَسا  سٍصاًررر

 (سٍصگی

b1/95 ab9/96 a7/97 ab5/96 103/1  

b74/1 a84/1 b74/1 a88/1 028/0 (سٍصگی 42-0)تجذی  غزایی ضشیت   

 (.>05/0P)دس ّش سدیف ًطبى دٌّذُ اختالف هؼٌی داس هی ثبضذ( a-c)حشٍف غیش هطتش 

 


