
 

 

 درمقایسه با پری بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی( L. Chicorium-intybus)اثر سطوح مختلف ریشه کاسنی

 3، کیوان کرکودی2، مجیذ طغیانی*1محمذ زمانی

 داًص آهَختِ کبرضٌبسی ارضذ گزٍُ ػلَم داهی داًطکذُ کطبٍرسی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ سبٍُ* . 1
 (اصفْبى) داًطیبر گزٍُ ػلَم داهی داًطکذُ کطبٍرسی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ خَراسگبى . 2

 داًطیبر گزٍُ ػلَم داهی داًطکذُ کطبٍرسی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ سبٍُ. 3

 چکیذه

ثیَتیک ثِ ػٌَاى هحزک رضذ ثز ایي تحقیق ثِ هٌظَر ثزرسی تأثیز استفبدُ اس سطَح هختلف پَدر ریطِ کبسٌی در هقبیسِ ثب پزی 

( 308راس )قطؼِ جَجِ گَضتی  240تکزار ٍ تؼذاد  4تیوبر،  5ػولکزد جَجِ ّبی گَضتی در قبلت یک طزح کبهالً تصبدفی ثب 

در طَل . درصذ اس پَدر ریطِ کبسٌی ثَد 5/1، 1، 5/0تیوبرّبی آسهبیطی ضبهل گزٍُ ضبّذ، پزی ثیَتیک ٍ سطَح . اًجبم ضذ

بت ػولکزدی ٍسى ثذى، خَراک هصزفی، هیبًگیي اضبفِ ٍسى رٍساًِ، ضزیت تجذیل غذایی ٍ صفبت الضِ اًذاسُ آسهبیص، صف

. P)>05/0(استفبدُ اس سطَح هختلف ریطِ کبسٌی ثز هصزف خَراک در کل دٍرُ پزٍرش تبثیز هؼٌی داری ًذاضت.گیزی ضذ

درصذ ریطِ کبسٌی  1کل دٍرُ تحت تأثیز قزار گزفت ٍ تیوبر  هیبًگیي ٍسى ثذى ٍاضبفِ ٍسى رٍساًِ جَجِ ّب در دٍرُ پبیبًی ٍ

 1جَجِ ّبی تغذیِ ضذُ ثب تیوبر (. P<05/0(ثؼذ اس گزٍُ پزی ثیَتیک ًسجت ثِ گزٍُ کٌتزل ٍسى ثذى ٍاضبفِ ٍسى ثبالتزی داضت

جیل درصذ الضِ، سٌگذاى، اجشای الضِ اس ق.P)>05/0(در صذ پَدر ریطِ کبسٌی ثطَر غیز هؼٌی داری ضزیت تجذیل ثْتزی داضتٌذ

 (.P<05/0(قلت، ایلئَم ٍ ًسجت طَلی سکَم، صصًَم ٍ ایلئَم ًیش ثطَر هؼٌی دارتحت تبثیز تیوبر ّبی آسهبیص قزار گزفت

 ریطِ کبسٌی، ػولکزد، جَجِ ّبی گَضتی، پزی ثیَتیک :کلمات کلیذی

 

 مقذمه

هشرػِ ای هَجت تْذیذ سالهت هصزف کٌٌذگبى گزدیذُ هصزف ثی رٍیِ آًتی ثیَتیک ّب ثِ ػٌَاى هحزک رضذ در حیَاًبت 

است کِ ثِ دلیل ثبقی هبًذى اثز دارٍّبی آًتی ثیَتیکی در فزاٍردُ ّبی حیَاًی ٍ گستزش هقبٍهت هیکزٍثی، کِ هی تَاًذ اس 

ٍ در پی آى  طزیق هحصَالت ثِ اًسبى هٌتقل ضَدکِ ایي اهز درهبى ثیوبری ّب را در سهبى هصزف آًتی ثیَتیک ّب کبّص دادُ

کِ ایي اهز هَجت هٌغ هصزف آًتی ثیَتیک در ثسیبری اس کطَرّب گزدیذ کِ . هَجت خسبرت ثِ سالهت جبهؼِ اًسبًی هی گزدد

هصزف تزکیجبت هحزک رضذ آًتی ثیَتیک (. 2011َّم، )در پی آى ثبػث جبیگشیي آى ثب هحصَالت ثی خطز طجیؼی گزدیذُ است 

پزی ثیَتیک ّب . ص یبفتِ است ٍلی تؼذاد دیگزی اس هحزک ّبی رضذ در دستزس هی ثبضذثِ دلیل اثزات آًْب ثِ ضذت کبّ

تزکیجبت غیز قبثل ّضن ٍ جذة در خَراک ّستٌذ کِ ثبػث تحزیک رضذ در ثبکتزی ّبی هفیذ سبکي در رٍدُ هی ضًَذ ثذٍى 

کِ ریطِ کبسٌی ثِ دلیل داضتي . تَجِ هی ثبضذ گیبُ دارٍیی کبسٌی ثب داضتي هبدُ هؤثزُ ایٌَلیي هَرد. ایٌکِ ایجبد ثیوبری کٌٌذ

خبصیت فیجزی ٍ پزی ثیَتیکی ثِ طَر اًتخبثی ثبػث رضذ ثبکتزی ّبی هفیذ در رٍدُ هی ضَد کِ هی تَاًذ اثزات هثجتی رٍی 

ول ریطِ ثٌبثزایي ّذف اس اًجبم ایي تحقیق ثزرسی اثزات هک(. 1390اهیذ ثیگی، )سیستن ّبی ّضوی دستگبُ گَارش داضتِ ثبضذ 

 .کبسٌی ٍ پزی ثیَتیک ثز ػولکزد جَجِ ّبی گَضتی ثَد

 



 

 

 مواد و روش ها

. در ّز تکزار اًجبم ضذ( 308راس  )قطؼِ جَجِ سَیِ  240تکزار ٍ  4تیوبر،  5ایي آسهبیص در قبلت یک طزح کبهالً تصبدفی ثب 

درصذ اس پَدر ریطِ کبسٌی ثَد ٍ جیزُ ّب ثز  5/1ٍ 1، 5/0تیوبرّبی آسهبیطی ضبهل گزٍُ ضبّذ، پزی ثیَتیک ٍ سطَح هختلف  

سبػت  1سبػت رٍضٌبیی ٍ 23ًَر سبلي ثِ صَرت .اسبس تَصیِ راٌّوبی سَیِ راس ثز اسبس آًبلیش هَاد خَراکی تٌظین گزدیذ

ب صفبت ٍسًی ضبهل خَراک هصزفی، افشایص ٍسى رٍساًِ، هیبًگیي ٍسى ثذًی، ضزیت تجذیل غذایی ث. خبهَضی در ًظز گزفتِ ضذ

در پبیبى ّز دٍرُ خَراک . احتسبة تلفبت در پبیبى ّز دٍرُ ٍ خصَصیبت الضِ ًیش در پبیبى دٍرُ هَرد ثزرسی قزار گزفت

دٍرُ پزٍرش  42قجل اس ٍسى کطی در رٍس .هصزفی ٍ افشایص ٍسى جَجِ ّب ثِ صَرت هیبًگیٌی اس ّز ٍاحذ آسهبیطی هحبسجِ ضذ

ػذد پزًذُ کِ ٍسى  2تؼذاد ( ثزای اطویٌبى اسخبلی ثَدى دستگبُ گَارش آى ّب)ّب  سبػت گزسٌگی دادى ثِ جَجِ 4تب  3پس اس 

ّبیی کِ فزاسٌجِ . آى ّب ثیبًگز هیبًگیي ٍسى ٍاحذ آسهبیطی ثَداًتخبة ٍ پس اس تَسیي ٍ کطتبر، هَرد تفکیک الضِ قزار گزفتٌذ

قلت، سٌگذاى، سکَم، دئَدًَم، صصًَم، ایلئَم ٍ رٍدُ ٍ ًیش طَل اٍساى الضِ، : در تفکیک الضِ هَرد ارسیبثی قزار گزفتٌذ ضبهل

هقبیسِ هیبًگیي تیوبرّب ثزای صفبت هَرد ثزرسی ثب استفبدُ اس آسهَى چٌذ داهٌِ ای . سکَم، دئَدًَم، صصًَم، ایلئَم ٍ رٍدُ ثَد

 . درصذ اًجبم ضذ 5داًکي در سطح 

 

 نتایج وبحث

، ٍلی P)>05/0(داری در هیبًگیي هصزف خَراک رٍساًِ در کل دٍرُ پزٍرش هطبّذُ ًطذثب تَجِ ثِ ًتبیج جذٍل، اختالف هؼٌی 

در صذ اس ریطِ کبسٌی هقذارهصزف خَراک رٍساًِ دارای کوتزیي هقذار هی ثبضذ، ریطِ کبسٌی ثِ دلیل  5/1اس لحبظ ػذدی در 

زار دادُ ٍ ثبػث ثْجَد ّضن ٍ جذة هَاد داضتي خبصیت پزی ثیَتیکی هی تَاًذ هیکزٍ فلَر دستگبُ گَارش را تحت تأثیز ق

در ایي تحقیق هصزف ثبالتز خَراک در گزٍُ ضبّذ ّوزاُ ثب اضبفِ ٍسى ّوزاُ ًجَدُ ثِ طَری کِ تیوبرّبی ریطِ . هغذی ضذ

ذًی ٍ ثب تَجِ ثِ ًتبیج هیبًگیي ٍسى ث(. 2003سٍ ٍ ّوکبراى، ) کبسٌی هصزف خَراک کوتز ثب اضبفِ ٍسى ثیص تزی ّوزاُ ثَدُ اًذ

در صذ اس ریطِ کبسٌی ًسجت ثِ گزٍُ ضبّذ در سطح  1اضبفِ ٍسى رٍساًِ در کل دٍرُ پزٍرش تحت تبثیز قزار گزفتِ ٍ در تیوبر 

ٍلی اس  ،P)>05/0(ًتبیج ًطبى داد کِ ضزیت تجذیل غذایی تحت تبثیز تیوبرّبی آسهبیطی قزار ًگزفت(.P<05/0(ثبالتزی قزار داضتٌذ

د، در  1لحبظ ػذدی تیوبر تیک َث ریطِ کبسٌی ثِ دلیل خبصیت صذ اس ریطِ کبسٌی دارای هقذارکوتزی ًسجت ثِ گزٍُ ضبّذٍ پزی ثَی

گس ثَدى در هقبدیز سیبد ثبػث کن تز ضذى هصزف خَراک هی ضَد ٍلی در هجوَع خبصیت پزی ثیَتیکی آى ثبػث ثْجَد 

در هَرد صفبت اجشای .(2010ٍالسکَ ٍ ّوکبراى، ) قبثلیت ّضوی ضذُ کِ ایي اهز کن تز هصزف ضذى آى را تَجیِ هی کٌذ 

الضِ، سٌگذاى، قلت، ایلئَم ٍ ًیش طَل سکَم، صصًَم ٍ ایلئَم تحت تأثیز قزار : الضِ ًطبى دادُ ضذ کِ ثزای درصذ ٍسى صفبت

دلیل داضتي ،صفبت اجشای الضِ،ثب تَجِ ثِ ثْجَد درصذ الضِ ٍ اًذام ّب، هطخص گزدیذ کِ ریطِ کبسٌی ثِ (P<05/0)گزفتٌذ

خبصیت پزی ثیَتیکی ٍ طجیؼت فیجزی ثَدى ثبػث ثْجَد در ّضن هَاد هغذی ٍآساد ضذى اًزصی ضذُ، کِ ایي اهز ثبػث ثْجَد در 

، ٍ ًیشایي خبصیت فیجزی ٍ پزی ثیَتیکی در کبسٌی ثبػث ثِ دام اًذاختي ٍ (2003کزسپَ ٍ ّوکبراى ، ) ٍسى اًذام گزدیذُ است

در سکَم ٍ قسوت ّبی رٍدُ ای ضذُ کِ ایي اهز ثبػث ثْجَد در جذة ٍ ثِ طجغ ثْجَد ًسجی افشایص  ثْجَد ثبکتزی ّبی هفیذ

 (.2011کبلوٌذاى ٍ ّوکبراى، )اًزصی در ایي قسوت ّب هی ضَد
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 (روزگی 0-42)اثرات اصلی تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجه های گوشتی -جذول

تیوبر ّبی    

 آسهبیطی

   

دٍرُ ّبی 

 پزٍرش

ریطِ % 5/0 پزی ثیَتیک  گزٍُ ضبّذ

 کبسٌی

ریطِ % 1

 کبسٌی

ریطِ % 5/1

 کبسٌی

SEM 

 87/2 1/93 2/97 6/95 8/101 9/100 هصزف خَراک

اضبفِ ٍسى 

 رٍساًِ

b3/52 
a99/55 b1/49 

a89/54 b5/49 81/2 

هیبًگیي ٍسى 

 ثذًی

b2243 
a4/2396 

b6/2105 
a2347 

b4/2122 76/117 

ضزیت تجذیل 

 غذایی

92/1 82/1 94/1 77/1 88/1 0916/0 

 .حزٍف هتفبٍت در ّز ردیف ًطبى دٌّذُ اختالف هؼٌی دار است

 


