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 1395 بانآتاریخ پذیرش:           1395 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

یره بر عملکرد بلدرچین تحت تنش گرمایی انجام گرفت. بدین منظور های مختلف مس و روی در جاین آزمایش جهت بررسی اثر نسبت            

 4تیمار و  6صورت طرح کامالً تصادفی و شامل این آزمایش به روز پرورش داده شدند. 47مدت روزه از نژاد ژاپنی به 10قطعه جوجه  144تعداد 

تر از روی(، مس کم88به  5/1)مس های شاهد نرمال وتحت تنشتیمارهای این تحقیق شامل گروه شد.را شامل می جوجه 6تکرار که هر کدام 

( بودند. نتایج نشان 176و  5/1تر از شاهد )(، روی بیش44و  5/1تر از شاهد )(، روی کم88و  3تر از شاهد )(، مس بیش88و  75/0شاهد )

نسبت به گروه شاهد نرمال بوده است و البته از میان این دو ترین افزایش وزن تر از شاهد دارای بیشهای شاهد تحت تنش و روی کمداده که گروه

تر از ترین مصرف خوراک مربوط به گروه مس بیش(.کم>01/0pگروه، شاهد تحت تنش دارای اثر بهتر یا همان افزایش وزن باالتر بوده است )

ت به گروه شاهد تر از شاهد نسببوط به گروه مس بیش(. بهترین راندمان مصرف خوراک مر>05/0pبه گروه شاهد نرمال بوده است ) شاهد نسبت

تر از شاهد ( بوده است وگروه روی بیش>05/0p) دارمعنی  (. از میان صفات بازده الشه تنها صفت قلب دارای اختالف>01/0pباشد )نرمال می

تر از شاهد دارای اثرات بهتر گروه مس بیشگرفت که توان نتیجه باشد. در کل نتیجه میترین وزن قلب نسبت به گروه شاهد نرمال میدارای کم

 عنوان بهترین تیمار شناخته شد.بوده و به
 

 

 تنش گرمایی، بلدرچین، مس و روی کلمات کلیدی:

 fereshteh.madani217@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه

 گراددرجه سانتی 25 تا 23 يهاارتحر جهدر در گوشتی يجوجهها       

 یندر ا و میشوند گرمایی تنش رچاد تیارحر سایشآ منطقهاز  باالتر

 تغییر .دمیگیر رتصو نبد یکیژفیزیولو يسیستمهادر  تغییر حالت

 ینا ترینمهماز  نخودر  تغییرو  نخو يلیتهاولکترا ارمقد pHدر 

 يماد (.Ait-Boulahsen، 1989 ؛Sturkie، 2000) میباشد اتتغییر

 تولید دعملکر بر كه ستا ملیاعو ترینيجد جملهاز  ،باال محیطی

 كاهش لیلدبهو  اردمیگذ تاثیر يگرمسیر مناطقدر  گوشتی جوجه

 راتخسا ،هاآن میرو  گمر یشافزو ا گوشتی يهاجوجه دعملکر

 یشافزا با باال محیطی يماد یطاشردر  دارد. لنبادبه نیاوافر ديقتصاا

 فصر مصرفی ژينراز ا توجهی قابل بخش( زدن له )له تنفس ادتعد

 گوشتی يهاجوجه بر ییگرما تنش تاثیر. دشومی هپرند نشد خنك

 كاهش ن،خوآن در  كاهشو  كسیدكربندي ا فعد یشافزا شامل

 زلکالوآ وزبر ز،با - سیدا ازنتودر  لختالا دیجاا روژن،هید نیو غلظت

 كاهش  ،شدر كاهش ا،غذ فمصر كاهش ،قلیایی يپالسما یا تنفسی

 ،چربی زيساهخیرذ یشافزاي، اماهیچه تئینوپر كاهش ،بقا رتقد

 ت،بیکربنا ،هنآ ،فسفر ،منیزیم  ،كلسیم ،پتاسیم ،سدیم لظتغ كاهش

 نشد ترقیقو ر هماتوكریت كاهش ن،خودر  مسو  نمولیبدروي، 

دماي باالي محیطی عملکرد  .(Sarwar ، 2006وAhmed ) ستا نخو

و تولید را از طریق كاهش مصرف خوراک و كاهش استفاده از مواد 

تخم و بازدهی خوراک را كاهش مغذي، نرخ رشد، تولید تخم، كیفیت 

 شود. استرسهاي اقتصادي در طیور میدهد كه منجر به خسارتمی

چنین منجر به استرس اكسیداتیو مرتبط با كاهش محیطی هم

اكسیدانی است كه از طریق افزایش آسیب اكسیداتیو و وضعیت آنتی

 قبیل )از اكسیدانیآنتی هايویتامین پالسمایی غلظت كاهش

شود. ( و مواد معدنی از قبیل روي منعکس میCو  A ،Eهاي ینویتام

گان هاي پرندروي نقش مهمی در چندین فعالیت بیولوژیکی در گونه

 عملکرد جهت روي .)Kucuk ، 2003و (Sahin دارد پستانداران و

ترین متابولیکی و فعالیت سیصد آنزیم در بدن الزم است و از مهم

یدانی آن است و كمبود آن در جیره اكسویژگی روي خاصیت آنتی

دلیل وجود غشا سلول به تیوغذایی موجب افزایش خسارت اكسیدا

گردد گرچه مکانیسمی كه چگونه روي عمل هاي آزاد میرادیکال

دهد هنوز ناشناخته مانده است اما نقش اكسیدانی را انجام میآنتی

ین در سنتز چنمشهود است. روي هم آن كامالً آنتی اكسیدان كنندگی

 و  (Sahinآالنتیئونین و سنتز پروتین غنی از سیستین نقش دارد مت

Kucuk، 2003.( كه بر روي بلدرچین در شرایط تنش گرمایی جا از آن

تري نسبت به سایر ماكیان انجام شده است، در زمینه تحقیقات كم

مس و  كاهش اثرات تنش گرمایی با استفاده از عناصر معدنی روي و

بنابراین هدف  كنون گزارشی نشده است.ها در جیره تاآن يهانسبت

هاي عنوان افزودنیمس، به این تحقیق استفاده از دو عنصر روي و

باشد و ضمن معدنی در جیره در جهت كاهش اثرات تنش گرمایی می

هاي تحت تنش گرمایی كه اثرات این عناصر بر عملکرد بلدرچیناین

 گرفت.دمورد بررسی قرار خواه
 

 هامواد و روش
از تاریخ  ورامین در خیرآباد یك مزرعه شخصی واقع این تحقیق در       

روز )طول دوره آزمایش( جهت بررسی تأثیر روي  47 مدتبه 10/3/95

 و مس در جیره بر عملکرد بلدرچین تحت تنش گرمایی انجام شد.

 ل ومتر طو 4متر عرض و 4ساختمان محل آزمایش داراي مشخصات

وسیله بخاري تأمین شد. سیستم متر ارتفاع بود. گرمایش این اتاق به 3

متري از زمین قرار  2ارتفاع  وسیله یك هواكش كه درتهویه اتاق به

اي شد. سیستم نوري اتاق نیز توسط یك المپ رشتهداشت انجام می

هاي آزمایشی متراز كف تأمین شد. بلدرچین 5/2وات با فاصله  100

متر بود سانتی )طول در عرض( 25×30 هایی كه اندازه هر كدامدر قفس

روز اول انجام آزمایش در قفس دماي اتاق در  5قرار داده شدند. در 

گراد و بعد از آن تحت تنش گرمایی درجه سانتی 23الی  19محدوده 

گراد و میانگین رطوبت درجه سانتی 32الی  28كف سالن در محدوده 

)براساس رطوبت محیط( حفظ شد. كل زمان انجام  %35 الی 30 نیز بین

منظور عادت روز ابتدایی به 17 كه از این مدت زمان روز بود 47 آزمایش

كوچك  دلیلبه و نشد( انجام هاآن روي خاصی اعمالی آزمایشی )كار پذیري

انتقال  روزه مرحله 17 از این مدت پس شدند. دارينگه بستر در جثه بودن

 تقسیم شد.  روزه 10 دوره 3 در قفس به روز پایانی 30م شد. به قفس انجا

هاي گروه تمام براي استفاده مورد خوراک :استفاده مورد هایجیره      

صورت جداگانه تهیه )به شکل مش( و مصرف آن نیز براي آزمایشی به

پرندگان به شکل خوراک آزاد انجام شد. خوراک در نظر گرفته شده 

گرم  35یی براي هر پرنده در طی دوره آزمایش، روزانه صورت ابتدابه

بود كه طی دو نوبت )نوبت اول بعد از روشنایی صبح و نوبت دوم در 

شد. در ابتدا خوري ریخته میهاي دانبعد ازظهر( در كانال 4ساعت 

ریزي عمل توزین خوراک هر تکرار و ثبت این خوراک و انتهاي هر بار

آورده  1اجزا و تركیبات شیمیایی جیره در جدول  پذیرفت. انجام ها داده

 شده است.
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 اجزا و ترکیبات شیمیایی جیره:  1جدول 

 درصد اقالم
 51/57 ذرت

 32/37 كنجاله سویا
 31/1 روغن سویا

 20/1 كربنات كلسیم
 48/1 دي كلسیم فسفات

 17/0 دي ال متیونین
 04/0 ال لیزین
 15/0 ترئونین

 25/0 مکمل ویتامینه
 25/0 مکمل معدنی
 04/0 جوش شیرین

 29/0 نمك
 A ،2000المللی ویتامین واحد بین 9000كننده گرم این مکمل تأمیندر هر كیلو -1

  K3گرم ویتامین میلی E ،4المللی ویتامینواحد بین D3 ،18المللی ویتامینواحد بین

گرم میلی 25نیاسین،  گرممیلی 30گرم فوالسین، میلی 1گرم بیوتین، میلی 015/0

گرم میلی 8/1گرم ریبوفالوین، میلی 6/6گرم پیریدوكسین، میلی 9/2پانتوتنیك، اسید

 تیامین بود.

گرم  5گرم سولفات منگنز،  200گرم سلنیوم،  20در هر تن خوراک این مکمل  -2

گرم سولفات آهن، )اكسید روي و سولفات  20گرم اكسید منیزیم،  720یدات كلسیم، 

 ها در متن آمده است(.باشد كه مقدارهاي آنس نیز براي هر گروه متفاوت میم
 

قطعه بلدرچین ژاپنی ماده و نر  144 تعداد: آزمایشی تیمارهای       

جثه یکسان بودند براي این آزمایش  و وزن روزگی كه از لحاظ 10 به سن

اهده مش 6 تکرار هر تکرار و 4 گروه و هر گروه 6 بهها انتخاب شدند. آن

هاي آزمایشی در این . گروهشدندصورت بلوک كامالً تصادفی تقسیم به

به  5/1)مس وتحت تنش نرمال شاهد يهاگروه :قرار زیر بودندتحقیق به

و  3از شاهد ) تریش(، مس ب88و  75/0تر از شاهد )كم (، مسيرو88

 (.176و  5/1از شاهد ) تریشب يرو (،44 و 5/1) تر از شاهدكم يرو (،88

هاي هر واحد آزمایشی افزایش وزن جوجه: ارزیابی مورد صفات       

شدند. میزان صورت گروهی در اول و آخر هر دوره پرورش توزین میبه

ها ها در هر دوره با استفاده از تفاضل وزن جوجهافزایش وزن جوجه

ها، زمان با توزین جوجهدر ابتدا و انتهاي هر دوره مشخص گردید. هم

هاي اول، دوم و سوم مانده در ظروف در پایان دورهاقیمقدار خوراک ب

راندمان وكل دوره محاسبه و از مقدار كل خوراک داده شده كسر شد. 

هاي ترین پارامترها در محاسبه عملکرد گروهمهم یکی از خوراک مصرف

هاي خاص پرورشی بوده و در هاي مختلف و رژیمآزمایشی با جیره

باشد كه براي تولید نده این مسئله میدهتغذیه طیور گوشتی نشان

حدود یك واحد گوشت چه مقدار خوراک به مصرف مرغ رسیده است. 

شد. پس از ها گرسنگی داده میكشی به جوجهساعت قبل از وزن 6

روزگی از هر واحد آزمایشی یك قطعه  47پایان دوره در سن  كشیوزن

شه و خصوصیات طور تصادفی انتخاب و جهت تعیین بازده الجوجه به

ها توزین گردید. پس از كشتار شدند. قبل از كشتار وزن زنده آن الشه

گیري، پركنی و جدا نمودن سر و پا، محتویات شکم با دقت تخلیه خون

 گیري شد.اندازه گرم 01/0 دقت با مخصوص ترازوي ها بااندام كدام ازو هر

 

 نتایج 
یانگین افزایش وزن تیمارهاي به م مربوط نتایج بدن: وزن افزایش       

نشان داده شده  2 هاي پرورش برحسب گرم در جدولآزمایش در دوره

تر از شاهد نسبت به بقیه در دوره اول تیمار داراي مس كم است.

داري با چنین اختالف معنیتیمارها افزایش وزن باالتري داشته و هم

تر یمار روي بیشدارتري با تتر از شاهد و اختالف معنیتیمار مس بیش

داري با تر از شاهد اختالف معنیاز شاهد دارد. تیمار داراي روي بیش

تر از شاهد و روي تیمارهاي شاهد نرمال، شاهد تحت تنش، مس كم

تر از شاهد اختالف تر از شاهد دارد. در دوره كل روي بیشكم

تر از تر از شاهد، مس بیشداري با شاهد تحت تنش، مس كممعنی

ترتیب شاهد تر از شاهد دارد و از نظر افزایش وزن بهي كمشاهد و رو

تر از شاهد داراي وزن باالتري نسبت به بقیه تحت تنش و روي كم

تر در نهایت نتایج نشان داد كه افزودن روي بیش باشند. درتیمارها می

ها كمکی نکرده وزن آن افزایش به گرمایی تنش تحت هايبلدرچین جیره

شد باعث شد كه هاي شاهد داده میارد كه به گروهبلکه جیره استاند

گروه شاهد تحت تنش داراي افزایش وزن باالتري نسبت به شاهد 

( >05/0pدار در سطح )نرمال داشته باشد. در دوره اول اختالف معنی

 باشد. ( می>01/0pدار در سطح )و در دوره كل اختالف معنی

پایان دوره اول، دوم، میانگین مصرف خوراک در  خوراک: مصرف       

آورده شده  3 آماري مربوط در جدول مقایسه چنینكل دوره و هم سوم و

صورت یکسان جیره كه در دوره اول همه تیمارها بهدلیل ایناست. به

( در جدول لحاظ نشده است. مقایسه آماري 667/21توزین شده )

تالف مربوطه نشان داد تیمارها در دوره رشد و كل دوره داراي اخ

داري در دوره دوم شاهد نرمال داراي اختالف معنیباشند. دار میمعنی

تر از باشد و در كل دوره تیمار داراي مس بیشبا بقیه تیمارها می

 باشد.دار با شاهد تحت تنش میشاهد داراي اختالف معنی

حاصله در آزمایش حاضر از صفت  نتایج خوراک: مصرف راندمان       

كه یك صفت وابسته به مصرف خوراک و خوراک  راندمان مصرف

باشد در دوره اول، دوم، سوم و كل دوره نشان داد كه افزایش وزن می
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باشند. در دار میدر دوره اول و كل دوره تیمارها داراي اختالف معنی

دارتري نسبت به تر از شاهد داراي اختالف معنیدوره اول روي بیش

یمارهاي شاهد تحت تنش، مس باشد و در كل دوره تبقیه تیمارها می

داري با تیمارهاي تر از شاهد اختالف معنیتر از شاهد و روي كمبیش

 دست آمده براي هتر از شاهد دارند. نتایج بشاهد نرمال و تیمار مس كم

 آورده شده است. 4ر جدول صفت ضریب تبدیل غذایی د

د صفت درص نتایج حاصل مقایسه میانگینها: و اندام الشه بازده       

یمارها اثر كدام از تدهد كه هیچالشه به وزن زنده را نشان می

هاي سینه، داري بر این صفت نداشتند. این نتایج درصد وزنمعنی

دهد ها به وزن زنده را نشان میمعده، كبد، سنگدان و رودهران، پیش

 داري بر این صفات نداشتند. كدام از تیمارها اثر معنیكه هیچ

 

 های مختلف روی و مس بر افزایش وزن تیمارهای: اثر نسبت 2جدول

 های پرورش )گرم(آزمایش در دوره

 
:SEM خطاي استاندارد میانگین              abc:  حروف غیرمشابه در هر ستون از نظر

 باشد.هاي مربوطه میدار بین میانگینآماري بیانگر اختالف معنی

 

 

های مختلف روی و مس بر مقدارمصرف خوراک : اثر نسبت 3جدول

 های پرورش)گرم(تیمارهای آزمایش در دوره

 
 

مان مصرف خوراک های مختلف روی و مس بر راند: اثر نسبت 4جدول

 گرم جیره( 100های پرورش )گرم افزایش وزن در اثر مصرف در دوره

 
:SEM خطاي استاندارد میانگین              abc:  حروف غیرمشابه در هر ستون از نظر

 باشد.هاي مربوطه میدار بین میانگینآماري بیانگر اختالف معنی
 

یسه میانگین صفت درصد وزن قلب به وزن زنده نتایج حاصل مقا       

تر از دهد كه تیمار شاهد تحت تنش و تیمار روي بیشرا نشان می

دست هباشد. نتایج بداري با بقیه تیمارها میشاهد داراي اختالف معنی

 آورده شده است. 5آمده در جدول 
 

 )درصد( های تیمارهای آزمایش در پایان دوره پرورشهای مختلف روی و مس بر بازده الشه ونسبت اندام: اثر نسبت5جدول 

 
:SEM خطاي استاندارد میانگین              abc: باشد.هاي مربوطه میدار بین میانگینحروف غیرمشابه در هر ستون از نظر آماري بیانگر اختالف معنی 
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   بحث

ترین تر از شاهد داراي بیشتحت تنش و روي كم هاي شاهدگروه       

افزایش وزن نسبت به گروه شاهد نرمال بوده است و البته از میان این 

دو گروه، شاهد تحت تنش داراي اثر بهتر یا همان افزایش وزن باالتر 

ترین مصرف خوراک مربوط به گروه مس كم (.>01/0pبوده است )

(. >05/0pه شاهد نرمال بوده است )تر از شاهد نسبت به گروبیش

تر از شاهد بهترین راندمان مصرف خوراک مربوط به گروه مس بیش

(. از میان صفات بازده >01/0pباشد )نسبت به گروه شاهد نرمال می

 ( بوده است و>05/0p) دارمعنی  الشه تنها صفت قلب داراي اختالف

نسبت به گروه ترین وزن قلب تر از شاهد داراي كمگروه روي بیش

( 1390دار و همکاران )تحقیقاتی چون شریت باشد.شاهد نرمال می

گرم میلی 120 حاوي هاينتیجه گرفتند پرندگان تغذیه شده با جیره

ترین ترین و كمترتیب داراي بیشگرم روي و جیره شاهد بهدر كیلو

كلی نتایج حاصل از این آزمایش طور(. به>05/0pافزایش وزن بودند )

گرم میلی 120 هاي گوشتی با جیره حاوينشان داد كه تغذیه جوجه

شود. گرم روي باعث بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی میدر كیلو

گرم گرم در كیلومیلی 120هاي حاوي پرندگان تغذیه شده با جیره

ترین افزایش وزن ترین و كمترتیب داراي بیشي و جیره شاهد بهرو

نشان داد افزایش ( 1393ساالري و همکاران )مطالعه نتایج بودند. 

تر از كلرید آمونیوم بیش7/0كلرید پتاسیم و  9/0وزن در تیمارهاي 

ها باعث كاهش اثرات (. در كل افزودن الکترولیت>05/0pشاهد بود )

درصد كلرید پتاسیم  9/0و 8/0شود و مقدار منفی تنش گرمایی می

نتیجه ( 1393واشان و همکاران )حسینی بهترین نتایج را دادند.

گرفتند نوع روغن یا سطح تفاله گوجه تأثیري بر میانگین وزن بدنی، 

مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، راندمان مصرف انرژي، پروتئین 

داشت. با وجودي كه تفاله ها نو شاخص تولید و سیستم ایمنی جوجه

دلیل باشد، اما بهاكسیدانی میگوجه فرنگی داراي تركیبات فعال ضد

داشتن درصد باالي فیبرخام اثرات مثبت آن بر صفات عملکردي بروز 

نیافت. روغن كانوال باعث كاهش درصد وزنی كبد و چربی بطنی نسبت 

 به پیه حیوانی قبل از تنش گرمایی شد.

نتیجه گرفتند سطح پروتئین بر ( 1393ان )هاشمی و همکار       

(. سطح >05/0pدار بود )ها در دوره رشد معنیافزایش وزن جوجه

هاي گوشتی هداري بر افزایش وزن جوجگالیسین اثر معنیمتیلتري

هاي (. مصرف خوراک جوجه>05/0pروزگی نداشت ) 42تا  21 دوره در

(. مصرف >05/0pگوشتی تحت تأثیر سطح پروتئین قرار گرفت )

خوراک پرندگان تغذیه شده با جیره حاوي سطح پروتئین متعادل 

گالیسین اثر متیلتر بود. افزودن ترينسبت به جیره كم پروتئین بیش

افزودن  .(>05/0pمقدار خوراک مصرفی نداشت ) داري برمعنی

هاي قبل هاي خون در زمانداري بر لیپیدگالیسین اثر معنیمتیلتري

و پس از اعمال تنش نداشتند و اعمال تنش گرمایی سبب كاهش 

واالن در لیتر و افزایش اكیمیلی 56/3به  34/4غلظت پتاسیم خون از 

، كلسترول از  46/80به  01/64گلیسرید از چشمگیر غلظت تري

گرم در میلی 49/74به  75/67خون از  HDLو 57/135به  69/112

در هنگام تنش گرمایی مصرف خوراک  (.>05/0pلیتر شد )دسی

همین دلیل برخی محققین گزارش كردند كه باید یابد. بهكاهش می

 سطح پروتئین جیره افزایش یابد تا پرنده بتواند میزان كافی پروتئین

( 1388زینلی و همکاران ) .(2000 ،همکاران وTemim) دریافت نماید

هاي نتیجه گرفتند تنش گرمایی مصرف خوراک افزایش وزن جوجه

( >05/0pداري )طور معنییسه با دیگر تیمارها بهشاهد را در مقا گروه

زمان سلنیوم و زردچوبه سرعت رشد كلی مصرف همطوركاهش داد. به

هاي گوشتی را بهبود بخشیده و براي مقابله و مصرف خوراک جوجه

هاي گرمایی مفید است. استفاده از سلنیت با اثرات نامطلوب تنش

ها جوجه ثیري بر بازده الشهسدیم و یا زردچوبه در جیره غذایی تأ

گرم در كیلوگرم زردچوبه درصد چربی حفره  10و با مصرف  نداشت

هاي كاهش یافت. غلظت آنزیم (>05/0p) داريطور معنیهشکمی ب

ها سوپراكسیددیسموتاز در پالسماي خون جوجه و پراكسیدازگلوتاتیون

جیره غذایی سدیم  ( تحت تاثیر سلنیت>05/0pداري )طور معنیبه

قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد كه در شرایط تنش گرمایی استفاده 

 قناتهاي معدنی و آلی اثر بهتري دارد. امیرياكسیدانزمان از آنتیهم

ترین افزایش وزن بیش نشان دادند كه( 1395سامان و همکاران )

هاي تغذیه شده با یك درصد روزانه و بهترین ضریب تبدیل در جوجه

نعناع فلفلی مشاهده شد. صفات بیوشیمیاي خون تحت تأثیر سطوح 

گوناگون پودر نعناع فلفلی و با درنجبویه قرار نگرفت. براساس نتایج 

درصد جیره در شرایط  1میزان حاصل، مصرف پودر نعناع فلفلی به

دهد و عملکرد رشد تنش گرمایی، قابلیت هضم پروتئین را افزایش می

كالنترنیستانکی و همکاران  بخشد.هاي گوشتی را بهبود میجوجه

ها و مشتقات گیاهی بر عملکرد را دالیل تأثیر مثبت فرآورده( 1390)

بر دستگاه گوارش و فرایند  هابه مواردي چون اثر تحریکی این فرآورده

هاي گوارشی، افزایش كارایی هضم، تحریك و تشدید ترشح آنزیم

استفاده از مواد مغذي خوراک، افزایش كارایی كبد، و خواص تركیبات 

  اند.هاي گیاهی نسبت دادهفعال در افزودنی
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نتیجه گرفتند اثر سطوح گوناگون ( 1394سلطانی و همکاران )       

دار نبود، اما پرندگانی هاي داخلی معنیپروبیوتیك بر وزن نسبی اندام

تري درصد پروبیوتیك تغذیه شدند كبد بزرگ 2/0كه با جیره حاوي 

یزان آنزیم مصرف سطوح گوناگون پروبیوتیك، م .(>05/0pداشتند )

( بنابراین در شرایط تنش >05/0pپراكسیداز را افزایش داد )گلوتاتیون

درصد جیره عملکرد  1/0میزان كلوستات بهگرمایی افزودن پروبیوتیك

 دهد.پاسخ ایمنی پرنده را بهبود می رشد و
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