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باریک، معدنی شدن و مقاومت  يهاي خوراکی بر مورفولوژي رودهاثر افزودنی
گذارهاي گوشتی و مرغان تخمنی جوجهاستخوان درشت

2سیدمحمد حسینی و *1مصیب شالیی

8/2/95: تاریخ پذیرش12/4/94:  تاریخ دریافت

چکیده
بیوتیک بر اسیدیته و بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پريهاي آنتیدو آزمایش جداگانه به منظور بررسی اثر استفاده از مکمل

گذار انجام هاي گوشتی و مرغان تخمنی و مقاومت آن در جوجهباریک و همچنین مواد معدنی استخوان درشت يمورفولوژي روده
با پنج تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه جوجه در هر  308س ار يگوشتی نر سویه يقطعه جوجه 160آزمایش اول تعداد  در.گرفت

با پنج تیمار، چهار تکرار و  )W-36(الین  -گذار لگهورن سویه هايقطعه مرغ تخم 160تعداد روز و در آزمایش دوم  42تکرار به مدت 
 يدر انتهاي دوره.مورد آزمایش قرار گرفتندتصادفی  هفتگی در قالب طرح کامالً 42تا  32تکرار از سن گذار در هر هشت قطعه مرغ تخم

باریک و خصوصیات استخوان  يشناسی رودهگذار به منظور بررسی بافتگوشتی و مرغ تخم يقطعه جوجه 2آزمایش از هر تکرار 
هاي گوشتی دئودنوم و ژژنوم در هر دو گروه جوجه pHدار مکمل اسید آلی باعث کاهش معنی ،نتایج نشان داد. نی کشتار گردیددرشت

ثیر مکمل پروبیوتیک أهاي گوشتی تحت تطول ویلی و نسبت طول ویلی به عمق کریپت در جوجه). >05/0P(گذار گردید و مرغان تخم
هاي گوشتی نی جوجهدرصد کلسیم استخوان درشت.داري پیدا کردگذار افزایش غیرمعنیو در مرغان تخم) >05/0P(دار افزایش معنی

دار گذار نیز مکمل اسید آلی باعث افزایش معنیدر مرغان تخم). >05/0P(داري پیدا کرد لی افزایش معنیآدر اثر مصرف مکمل اسید 
استفاده از مکمل پروبیوتیک باعث  که ن داددست آمده از این آزمایش نشاه نتایج ب ).>05/0P(نی شد درصد خاکستر استخوان درشت

-نی جوجههاي گوشتی و مکمل اسید آلی باعث بهبود خصوصیات استخوان درشتباریک جوجه يبهبود خصوصیات مورفولوژي روده
.دیگردگذار هاي گوشتی و مرغان تخم

غذایی، مورفولوژي رودههاي گذار، مکملهاي گوشتی، مرغان تخمنی، جوجهاستخوان درشت: کلمات کلیدي

مقدمه
یکی از اهداف اصلی پرورش علمی دام و طیور تولید .

ترین مقدار مصرف خوراك کم يترین محصول در ازابیش
ترین هزینه در صنعت که بیشباشد و با توجه به اینمی

استفاده از  ،باشد، بنابراینطیور مربوط به بخش تغذیه می
بتوانند باعث بهبود هضم و مواد افزودنی خوراك که 

دنبال آن عملکرد و ه جذب مواد خوراکی گردند و ب
هاي محرك. مورد توجه است ،سالمتی طیور بهبود یابد

اي از ترکیبات هاي خوراکی، مجموعهرشد و افزودنی
شیمیایی، بیولوژیکی یا طبیعی هستند که به خوراك افزوده 

ي کشاورزي، دانشگاه بیرجنددانشکده ي کارشناسی ارشد علوم دامی،آموختهدانش *1
دانشگاه بیرجند ي کشاورزي،، دانشکدهگروه علوم دامی استادیار2

ه خوراك و ب شده و با فرض بهبود رشد و بهبود کارایی
-ترین تولید استفاده میدست آوردن باالترین و اقتصادي

Platel(گردند and Srinivasan اهمیت  ،بنابراین)2001
ها در خوراك طیور و مشخص نمودن استفاده از افزودنی

ترین هزینه را ثیر با کمأترین تها که بیشبهترین افزودنی
عنوانبهبیوتیکآنتی.شودآشکار می کامالً ،داشته باشند

سراسردر1946سالازدامخوراكتولیددررشدمحرك
بهبودمنظوربهاین ترکیبات. شودمیاستفادهجهان

درثباتایجادها،بیمارياز گیري پیشودرمانعملکرد،

E-mail: Mosayeb_shalaey@yahoo.com)مسئول ينویسنده(
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عواملرشد برخیازجلوگیريورودهمیکروبیفلور
 Chowdhury(د نشومیاستفادهايرودهخاصزايبیماري

et al. علت امکانبهنگرانیافزایشدلیلبهاما).2009
انساندرهابیوتیکآنتیبهمقاومباکتریاییهايسویهایجاد

هايبافتدرهابیوتیکماندن آنتیباقیيواسطهه بنیزو
کنندگانمصرفسالمتکهگوشتخصوصبهحیوانی

رشدمحركهايبیوتیکآنتیازاستفاده،نمایدمیتهدیدرا
گردیدممنوعکلیبهاروپادر2006ي ژانویهابتداياز
)Garcia et al. یافتندنبالبه پژوهشگران،بنابراین).  2007

که بتواندهستند که عالوه بر اینمناسبیهايمکمل
هاآنمصرفشوند،محرك رشدهايبیوتیکآنتیجایگزین

عنوانبهگوناگونیمواد.باشدخطربیانسانودامبراي
کهاندشدهمعرفیرشدمحركهايبیوتیکجایگزین آنتی

وهاپروبیوتیکآلی،اسیدهايبهتوانمیهاآنجملهاز
.Yang et al(کرداشارههابیوتیکپري اسیدهاي).  2009
ها،میکروببرابردرخوراكازمحافظتمنظوربهآلی

موردخوراكنگهداريزمانمدتافزایشوهاقارچ
باعثآلیاسیدهايهمچنیند،نگیرمیقراراستفاده

.Ghazalah et al(دنشومیمعدنیموادافزایش جذب

اسیدهاي آلی به دلیل سهولت استفاده و دسترسی ). 2011
، عدم احتمال آلودگی مجدد دان، عدم مقاومت آسان

باکتریایی و جلوگیري از تخریب مواد مغذي خوراك 
ها براي طیور و انسان باشند و مصرف آنمناسب می

ها پروبیوتیک.)1386همکارانوقهري(خطري ندارد 
ستند که که باعث ایجاد تعادل در اي ههاي زندهمیکروب

شوند و از این جمعیت میکروبی دستگاه گوارش می
د نگردباعث بهبود وضعیت سالمتی میزبان می ،طریق

)Isolauri et al. 2004 .(ها به عنوان ترکیبات بیوتیکپري
شوند که تعادل جمعیت غیرمغذي جیره تعریف می

هاي سودمند باکتريوسیله تحریک رشد ه میکروفلور را ب
تري را اي سالممتعادل نموده و بدین وسیله محیط روده

هاي هضمی آنزیم يوسیلهه این ترکیبات ب.کنندایجاد می
.McDonald et al(شوند حیوان میزبان هضم نمی 2002(.

سالمتی دستگاه گوارش یکی از عوامل مهم و مؤثر در 
در تولید اقتصادي طیور،بنابراین . باشدعملکرد پرنده می

فلور روده نقش مهمی در سالمتی روده ساختار میکرو
.Samik et al(کندایفا می متعددتحقیقاتنتایج).  2007

گوارشدستگاهکنندهاسیديکه از عواملندادادهنشان
رشدمحركهايبیوتیکجایگزین آنتیعنوانبهتوانمی

از عواملی که باعث استفادههمچنین،. نموداستفاده
حفظبهزیاديکمکشونددستگاه گوارش میpHکاهش

 Antongiovanni(د نکنمیگوارشدستگاهتعادل میکروبی

et al. جمعیت میکروبی دستگاه  ،اسیدهاي آلی.)2007
به کند شدن سرعت pHگوارش را تغییر داده و با کاهش 

دفع مواد مغذي منجر شده، مدت ماندگاري پروتئین را 
افزایش داده و در نتیجه به کاهش دفع مواد مغذي 

Garcia et(د نشودار از طریق آمونیاك منجر مینیتروژن al. 

اند دست آمده از مطالعات متعدد نشان دادهه نتایج ب). 2007
موادي مانند روده از طریق افزودن pHکه با کاهش 

ه مواد مغذي ب اسیدهاي آلی، اثرات مفیدي در جذب
.Demigne et al(شود کلسیم مشاهده می خصوص

ها پروبیوتیکاستفاده از گزارش شده است که . )2008
باعث افزایش ارتفاع ویلی در ژژنوم و کاهش عمق کریپت 

Chichlowski(دوشمیدر مقایسه با تیمار شاهد  et al.

با بیان شده است که نیز هابیوتیکپريدر مورد ). 2007
دستگاه گوارش اثر ضد میکروبی خود را pHکاهش

.)1389فلکی و همکاران (ند نکاعمال می
تحقیقات  اگرچه ،فوقبا توجه به مطالب ،بنابراین

بیوتیک، اسید هاي آنتیمکمل در مورد استفاده ازمختلفی 
ولی صورت گرفته است،  بیوتیکو پري آلی، پروبیوتیک

ها بر خصوصیات ثیر این مکملأمطالعات اندکی در مورد ت
باریک و  يفیزیولوژیکی پرندگان مانند مورفولوژي روده

نی ها بر مینرالی شدن استخوان درشتثیر این مکملأت
پرندگان وجود دارد و اکثر مطالعات انجام شده فواید این 

. اندبررسی قرار دادهها را بر عملکرد طیور مورد مکمل
اثر  يو مقایسه بررسی ،بنابراین هدف از انجام این مطالعه

بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و هاي آنتیاستفاده از مکمل
بیوتیک بر برخی خصوصیات دستگاه گوارش مانند پري
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باریک و همچنین بررسی  يمورفولوژي روده ،اسیدیته آن
ر میزان مواد معدنی استخوان ها باثر استفاده از این مکمل

هاي گوشتی و مرغان نی و مقاومت آن در جوجهدرشت
.گذار بودتخم

کار مواد و روش
دو آزمایش مختلف به منظور بررسی اثرات استفاده از 

بیوتیک بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پريهاي آنتیمکمل
باریک و مواد معدنی استخوان  يبر مورفولوژي روده

گذار انجام هاي گوشتی و مرغان تخمنی جوجهدرشت
گوشتی نر  يقطعه جوجه 160آزمایش اول در . گرفت
در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج  308س ار يسویه

در هر  گوشتی يتیمار، چهار تکرار و هشت قطعه جوجه
.روز انجام شد 42تکرار با میانگین وزن مشابه به مدت 

يهاي آزمایشی بر پایههاي گوشتی جیرهبراي جوجه
 22-42روزگی و  7 -21سویا و در دو مرحله کنجاله -ذرت

س ار يروزگی مطابق با احتیاجات راهنماي پرورش سویه
تنظیم  UFFDAنویسی افزار جیرهنرم يو به وسیله 308
استاندارد  ياول آزمایش از یک نوع جیرهي در هفته. شد

هاي آزمایشی در به این دلیل جیره. تجاري استفاده شد
هاي گوشتی قرار اول آزمایش در اختیار جوجه يهفته

 ينگرفت که مکمل اسید آلی استفاده شده طبق توصیه
باعث  ،اول پرورش يشرکت سازنده ممکن است در هفته

 1در جدول . باریک گردد يب بافت مخاطی رودهآسی
دو آزمایشی پایه که براي  يدرصد مواد خوراکی جیره

روزگی تنظیم گردید، نشان داده  22-42و  7-21مرحله 
:T1: تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از. شده است

بیوتیک حاوي آنتی يجیره : T2،)تیمار شاهد(پایه يجیره
 يجیره :T3، )تن خوراك/گرم 150(تتراسایکلین اکسی

: T4،)خوراكتن /کیلوگرم 3(حاوي اسید آلی اورگاسید 
تن /گرم 150(حاوي پروبیوتیک پروتکسین  يجیره

 بیوتیک مانانحاوي پري يجیره:T5و ) خوراك
).تن خوراك/کیلوگرم 2(الیگوساکارید 

گذار لگهورن قطعه مرغ تخم 160در آزمایش دوم از 
 پنجدر قالب طرح کامالً تصادفی با  W36الین -سویه هاي

گذار در هر قطعه مرغ تخم هشتتکرار و  چهارتیمار، 
ها دو مرغ. هفتگی استفاده شد 42تا  32تکرار از سن 

طول مدت روشنایی سالن . شدندنوبت در روز تغذیه می
 .بودساعت  16در شبانه روز طبق دستور العمل پرورشی 

توجهو بااکنجاله سوی-ذرتي بر پایهآزمایشیهايجیره
توسط راهنماي پرورش شدهتوصیههاينیازمنديبه

نویسی افزار جیرهنرم يوسیلهه و ب W36الین سویه هاي
UFFDA ها از لحاظ جیره يهمه. تهیه و تنظیم گردید

در . انرژي، پروتئین و سایر مواد مغذي یکسان بودند
 يکار رفته براي تهیهه درصد مواد خوراکی ب 2ول جد

براي مرغان  آزمایشی پایه و مواد مغذي تأمین شده يجیره
هاي آزمایشی مورد جیره. نشان داده شده است گذارتخم

 يجیره:  T1: به صورت زیر بودند آزمایشاستفاده در این 
-بیوتیک اکسیحاوي آنتی يجیره:  T2، )تیمار شاهد(پایه 

حاوي  يجیره:  T3، )تن خوراك/گرم 150(تتراسایکلین 
يجیره:  T4، )تن خوراك/کیلوگرم 3(اسید آلی اورگاسید 

:T5و  )تن خوراك/گرم 50(حاوي پروبیوتیک پروتکسین 
 2(بیوتیک مانان الیگوساکارید حاوي پري يجیره

سطوح انتخاب شده بر اساس ).تن خوراك/کیلوگرم
شرکت سازنده و همچنین با بررسی مطالعات  يتوصیه

.انجام گرفته انتخاب گردید
اسید آلی مورد استفاده در این آزمایش با نام تجاري 

فرمیک، الکتیک،  هاياسید: شامل مخلوطی از(اورگاسید 
 38که حاوي ) مالیک، سیتریک، تارتاریک و ارتوفسفریک

ت به عنوان حامل درصد سیلیکا 62درصد اسیدهاي آلی و 
پروتکسین  مورد استفاده در این آزمایش پروبیوتیک. بود

هاي مفید دستگاه گونه از باکتري 7شامل  نام داشت که
هاي باکتریایی سویه. باشدگوارش و دو گونه قارچ می

الکتوباسیلوس ، الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسشامل 
ریوم بیفیدوباکت، الکتوباسیلوس پالنتاریوم، رامنوسوس

 استرپتوکوکوس ترموفیلوس، اینتروکوکوس فاسیوم، بیفیدوم
کاندیدا و  آسپرژیلوس اریزاهاي قارچی شامل و سویه

باشد و یک گرم از این فراورده حاوي حداقل می پنتولوپسی
بیوتیک مورد استفاده مانان پري .باکتري است 2×109

مانان الیگوساکاریدها از بخش . بود )MOS(الیگوساکارید 
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 -جدا شدهساکارومایسس سرویزیه بیرونی مخمر  يدیواره
هاي مورد استفاده در آزمایش با سایر اقالم مکمل. اند

.موجود در جیره به طور کامل مخلوط گردید
هر تکرار دو قطعه از ،هاآزمایش يدر انتهاي دوره

گذار به طور تصادفی انتخاب گوشتی و مرغ تخم يجوجه
ها خارج محتویات دستگاه گوارش آن. و کشتار گردید

. تفکیک شدند یکدیگرهاي مختلف آن از و قسمت گردید
و گرم از محتویات دئودنوم  pH ،1گیرياندازهبراي 

یونیزه ریخته لیتر آب ديمیلی 9و در  شده ژژنوم برداشته
گیري آن اندازه pHمتر،  pHيشد و سپس به وسیله

Al-Natour(گردید  and Alshawabkeh 2005.( براي
باریک  ياز قسمت ژژنوم روده کی،بررسی مورفولوژی

متر بریده شد و تا زمان سانتی 3يهایی به اندازهنمونه
درصد  10ارسال به آزمایشگاه در محلول فرمالین 

نیدرشتاستخوانکشتار،ازپسهچنین.گردیدنگهداري 
گذارتخممرغانوگوشتیهايجوجهچپوراستپاي

کردنجداوکردنتمیزازو پسکردهجداالشهازرا
میزانمانندآنخصوصیاتتعیینبرايها،بافتتمامی

قرارارزیابیمقاومت آن موردومعدنیموادخاکستر،
ها به مدت میزان خاکستر، استخوان سنجشبراي .گرفت

 . گراد خشک شدسانتی يدرجه 105دماي ساعت در  24
درچینیبوتهداخلدروشدندآسیابهانمونه،سپس
درصدوشدندقرار دادهگرادسانتیي درجه600کوره

ازاستخوانهاينمونهفسفرغلظت.  شدمحاسبهخاکستر
تعیینمولیبدوواناداتازاستفادهبافتومتریکروشطریق

تیتراسیونروشازاستفادهباهانمونهکلسیمغلظت.شد
براي بررسی استحکام  )AOAC, 1995(شدگیرياندازه

 Kocabagli(2001)از روش  نیز نیاستخوان درشت
.استفاده شد

SASافزار آمارينرم يدست آمده به وسیلهه هاي بداده

. قرار گرفت آماري مورد تجزیه و تحلیل GLMيو رویه
میانگین تیمارها از آزمون توکی کرامر  يمقایسهبراي 

:باشدمدل آماري طرح به صورت زیر می. استفاده شد
Yij= µ + Ti + Eij

Yij= مقدار هر یک از مشاهدات
µ= میانگین جمعیت

Ti =غذایی ياثر جیره
Eij =اثر خطاي آزمایش

آزمایشی و مواد مغذي تأمین شده  يترکیب جیره :1جدول 
هاي گوشتیبراي جوجه

7-21اجزاي خوراك
روزگی

42-22
روزگی

20/5068/52ذرت
69/3491/28کنجاله سویا

00/500/8گندم
00/300/3پودر ماهی

47/304/4روغن سویا
59/137/1دي کلسیم فسفات

11/102/1پودر صدف
20/020/0نمک طعام

25/025/0*مکمل مواد معدنی
25/025/0**مکمل ویتامینی

22/027/0متیونین -دي ال
02/001/0الیزین-ال

مواد مغذي تأمین شده
Kcal/kg(30003100(انرژي قابل سوخت و ساز

0/2200/20(%)پروتئین خام 
00/190/0(%)کلسیم 

50/045/0(%)فسفر قابل دسترس 
37/035/0(%)متیونین 

25/110/1(%)لیزین 
95/095/0(%)سیستین + متیونین 

31/028/0(%)تریپتوفان 
83/075/0(%)ترئونین 

گرم منگنز، میلی 39680هر کیلوگرم از مکمل مواد معدنی حاوي *
گرم مس، میلی 4000گرم روي، میلی 33880گرم آهن، میلی 20000

. گرم سلنیوم بودمیلی80گرم ید و میلی 396
المللی واحد بین 3600000هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی حاوي **

-واحد بین D3 ،14400المللی ویتامین واحد بین A ،800000ویتامین 

گرم ویتامین میلی K3 ،700گرم ویتامین میلی E ،800المللی ویتامین 
B1 ،2640 گرم ویتامین میلیB2 ،3920 گرم ویتامین میلیB3 ،11880 

گرم میلی B6 ،400گرم ویتامین میلی B5 ،1176گرم ویتامین میلی
 400000گرم بیوتین، میلی B12 ،40ویتامین  گرممیلی B9 ،6ویتامین 

.بود .B.H.Tگرم میلی 400گرم کولین کلراید و میلی
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ي آزمایشی و مواد مغذي تأمین شده ترکیب جیره: 2جدول 
هفتگی 32-42گذار در سن تخمبراي مرغان 

درصداجزاي خوراك
75/58ذرت

70/25کنجاله سویا
32/3روغن سویا

07/5پوسته صدف
00/4سنگ آهک

13/2دي کلسیم فسفات
25/0*مکمل ویتامینی

25/0**مکمل مواد معدنی
30/0نمک

21/0متیونین -دي ال
02/0الیزین –ال 

مواد مغذي تأمین شده
kcal/kg2840)(انرژي قابل متابولیسم 

3/16%پروتئین خام 
00/4%کلسیم 

50/0% فسفر قابل دسترس 
27/0%متیونین 

86/0%لیزین 
75/0%سیستین + متیونین

60/0%ترئونین 
22/0%تریپتوفان 

 A ،591/0گرم ویتامین  04/7هر کیلوگرم مکمل ویتامینی داراي *
، B3گرم ویتامین  B2 ،136/3گرم ویتامین  B1 ،6/1گرم ویتامین 

گرم ویتامین  B6 ،192/0گرم ویتامین  B5 ،985/0گرم ویتامین  86/13
B9 ،004/0  گرم ویتامینB12 ،2  گرم ویتامینD3 ،8/8  گرم ویتامینE ،
گرم کولین کلراید،  H2 ،80گرم ویتامین  K3 ،06/0گرم ویتامین  88/0
.گرم آنتی اکسیدان 4/0

گرم  30گرم منگنز،  76/29هر کیلوگرم مکمل مواد معدنی داراي **
گرم  08/0گرم ید،  347/0گرم مس،  4/2گرم روي،  87/25آهن، 

.گرم کولین کلراید 80سلنیوم، 

نتایج
اثر تیمارهاي آزمایشی بر اسیدیته قسمت دئودنوم و 

-و مرغان تخمهاي گوشتی باریک جوجه يژژنوم روده

د ندهنتایج نشان می. آورده شده است 3گذار در جدول 

دئودنوم و  يتیمارهاي آزمایشی توانستند اسیدیتهکه 
هاي گوشتی و مرغان باریک در جوجه يژژنوم روده

داري تحت تأثیر قرار دهند طور معنیه گذار را بتخم
)05/0P< .(هاي گوشتی، بدین صورت که در جوجه

داري اسید آلی و پروبیوتیک باعث کاهش معنی هايمکمل
pH  05/0(دئودنوم و ژژنوم گردیدP< .(در مرغان تخم-

هر دو قسمت دئودنوم و ژژنوم تحت تأثیر  pHگذار نیز 
-مکمل اسید آلی کاهش یافت که نسبت به تیمار دریافت

).>05/0P(دار بود بیوتیک معنیپري يکننده
بر مورفولوژي قسمت ژژنوم اثر تیمارهاي آزمایشی 

گذار در هاي گوشتی و مرغان تخمباریک جوجه يروده
هاي در رابطه با جوجه. آورده شده است 4جدول 

دهد طول ویلی در قسمت ژژنوم گوشتی نتایج نشان می
-طور معنیه باریک تحت تأثیر مکمل پروبیوتیک ب يروده

بیوتیک افزایش پیدا کرد داري نسبت به تیمار شاهد و آنتی
)05/0P<.(  عرض ویلی در تیمار شاهد نسبت به سایر

ترین عمق کریپت در تیمار کم. تیمارها افزایش نشان داد
بیوتیک مشاهده شد که نسبت به تیمار آنتی يکنندهدریافت
). >05/0P(دار بود پروبیوتیک معنی يکنندهدریافت

-تیمارهاي دریافتبه عمق کریپت در نسبت طول ویلی 

-بیوتیک و پروبیوتیک نسبت به تیمار دریافتآنتی يکننده

). >05/0P(داري پیدا کرد اسید آلی افزایش معنی يکننده
اسید  يکنندههاي گابلت نیز در تیمار دریافتتعداد سلول

-بیوتیک بیشپري يکنندهترین و در تیمار دریافتآلی کم

دار بود لحاظ آماري معنیترین بود و این اختالف به 
)05/0P<.(

در رابطه با اثر تیمارهاي آزمایشی بر مورفولوژي 
گذار نتایج نشان باریک مرغان تخم يقسمت ژژنوم روده

چه تحت تأثیر مکمل پروبیوتیک داد طول ویلی اگر
عرض ویلی نیز . دار نبودافزایش نشان داد ولی معنی

-کم. آزمایشی قرار نگرفتدار تیمارهاي تحت تأثیر معنی

-پري يکنندهترین میزان عمق کریپت در تیمار دریافت

 يکنندهبیوتیک مشاهده شد که نسبت به تیمار دریافت
نسبت طول ویلی به ). >05/0P(دار بود بیوتیک معنیآنتی
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پروبیوتیک  يکنندهچه در تیمار دریافتعمق کریپت اگر
تعداد  .دار نبودعنیبیوتیک افزایش یافت ولی مو پري

هاي گابلت نیز تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار سلول
.نگرفت

گذارهاي گوشتی و مرغان تخمي باریک در جوجهدئودنوم و ژژنوم روده pHهاي غذایی براثر مکمل:  3جدول 

تیمار
گذارمرغان تخمهاي گوشتیجوجه
ژژنومدئودنومژژنومدئودنوم

ab37/4a37/5ac67/5ab81/5شاهد
1a21/5a30/5b45/5ac81/5بیوتیکجیره حاوي آنتی

2b99/3b39/4b42/5b56/5جیره حاوي اسید آلی
3b03/4b48/4bc55/5bc61/5جیره حاوي پروبیوتیک

4ab31/4ab14/5a75/5a91/5بیوتیکجیره حاوي پري
SEM237/0182/0034/0057/0

P value****
.هاستدار آماري بین میانگیني تفاوت معنیدهندهحروف التین غیر همسان در هر ستون نشان

.بیوتیک مانان الیگوساکاریدپري  -4. پروبیوتیک پروتکسین -3. آلی اورگاسیداسید  -2. بیوتیک اکسی تتراسایکلینآنتی  -1

* =)05/0P<.(

گذارهاي گوشتی و مرغان تخمي باریک جوجهاثر تیمارهاي آزمایشی بر مورفولوژي قسمت ژژنوم روده: 4جدول 

4بیوتیکپري3پروبیوتیک2اسید آلی1بیوتیکآنتیشاهد
SEMP

جوجه 
گوشتی

*b29/999b12/1022ab28/1115a82/1403ab26/1245758/70طول ویلی
*a04/294b78/246c38/159b33/231b89/240934/10عرض ویلی
*ab75/392b84/337ab81/418a18/470ab37/438274/25عمق کریپت

طول ویلی به 
عمق کریپت

ab69/2a17/3b26/2a99/2ab93/2209/0*

*b75/5ab76/6b00/5ab25/6a33/9697/0هاي گابلتسلول

مرغ 
گذارتخم

00/69000/88000/57500/91500/765818/109NSطول ویلی

37/9825/10550/9725/8550/94438/7NSعرض ویلی

*ab00/350a00/440ab00/300ab00/385b00/275472/34عمق کریپت
طول ویلی به 
عمق کریپت

98/102/200/239/273/2275/0NS

00/1250/1100/1100/1250/12816/0NSهاي گابلتسلول

.هاستدار آماري بین میانگیني تفاوت معنیدهندهحروف التین غیرهمسان در هر ردیف نشان
.بیوتیک مانان الیگوساکاریدپري -4. پروبیوتیک پروتکسین  -3. آلی اورگاسیداسید  -2. بیوتیک اکسی تتراسایکلینآنتی  -1

* =)05/0P<.(
NS :دارغیر معنی.
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اثر تیمارهاي آزمایش بر درصد خاکستر، کلسیم و 
هاي گوشتی و مرغان نی جوجهفسفر استخوان درشت

.آورده شده است 2و  1در نمودارهاي  به ترتیب گذارتخم
دهد درصد نتایج نشان می :هاي گوشتیجوجه

ثیر أهاي گوشتی تحت تنی جوجهخاکستر استخوان درشت
 .مکمل اسید آلی نسبت به سایر تیمارها افزایش پیدا کرد

دار تیمارهاي آزمایشی قرار ثیر معنیأدرصد کلسیم تحت ت
بدین صورت که تیمار دریافت اسید آلی باعث  .گرفت

نی گردید دار درصد کلسیم استخوان درشتافزایش معنی
)05/0P< .(چه نی نیز اگردرصد فسفر استخوان درشت

لی افزایش پیدا کرد ولی به لحاظ آثیر مکمل اسید أت تحت
.دار نبودآماري معنی

درصد خاکستر  نتایج نشان داد: گذارمرغان تخم
دار ثیر معنیأگذار تحت تنی مرغان تخماستخوان درشت

صورت که تیمار بدین.تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت
دار درصد اسید آلی باعث افزایش معنی يکنندهدریافت

نی نسبت به تیمار شاهد شد خاکستر استخوان درشت
)05/0P<.( درصد کلسیم و فسفر نیز تحت تأثیر مکمل

.دار نبوداسید آلی افزایش پیدا کرد ولی معنی
نی اثر تیمارهاي آزمایشی بر مقاومت استخوان درشت

آورده  3گذار در نمودار هاي گوشتی و مرغان تخمجوجه
طور که در نمودار مشخص است همان .شده است

هاي در هر دو گروه جوجهنی مقاومت استخوان درشت

ثیر استفاده از مکمل أگذار تحت تگوشتی و مرغان تخم
.اسید آلی و پروبیوتیک افزایش خطی نشان داد

هاي غذایی بر درصد خاکستر، کلسیم و اثر مکمل :1نمودار 
(%)گوشتیهاي نی جوجهفسفر استخوان درشت

هاي غذایی بر درصد خاکستر، کلسیم و اثر مکمل :2نمودار 
(%)گذار نی مرغان تخمفسفر استخوان درشت

abc :دار تفاوت معنی يدهندهحروف غیرهمسان در هر ستون نشان
)2و  1مربوط به نمودارهاي (.آماري بین تیمارهاست

(N/mm2)گذارهاي گوشتی و مرغان تخمنی جوجههاي غذایی بر مقاومت استخوان درشتاثر مکمل :3نمودار 
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بحث
اسیدیتهشده،انجامهايپژوهشنتایجاساسبر

مینأتدرمهمیعاملعنوانبهگوارشدستگاهمحتویات
وضعیتارزیابیبرايشاخصیوپرندگانسالمت
گرفتهقرارکیدأتموردعلمیمنابعدرهاجوجهسالمتی

Griggs(است and Jacob 2005, Grashorn 2010 .(
بایدآلایدهpHیکدرکهنداهمحققین گزارش کرد

منفیگرمومثبتگرممیکروفلورايجمعیتبینتعادلی
pHکهشودمختل میزمانیتعادلاین.باشدداشتهوجود

کهیابدتغییرجیرهخوراکیموادترکیباتتغییراثربر
افتادنخطربهوگوارشیبروز اختالالتایجادآننتیجه

کهنداهگرفتنتیجهمحققیناین.باشدمیمیزبانسالمت
باکتریاییجمعیتتعادلحفظبرايآلایدهpHیک

قهري ).  Liopis et al. 2005(استالزمگوارشدستگاه
استفاده از  که نداهبیان کرد 1386در سال و همکاران

در قسمت pHدار مکمل اسید آلی باعث کاهش معنی
. د که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داردوشمیدوازدهه 

Abdel-Fattah با افزودن  2008در سال و همکاران
 يبه جیره) درصد 3و  5/1(سطوح مختلف اسید سیتریک 

 pH، مشاهده کردند که سطح هاي گوشتیجوجه غذایی
شاهد کاهش  يدئودنوم، ژژنوم و ایلئوم در مقایسه با جیره

 Shalaei.دار نبودپیدا کرد در حالی که این اختالف معنی
نیز مطابق با آزمایش حاضر  2014در سال و همکاران

 يگزارش کردند که استفاده از مکمل اسید آلی در جیره
گذار باعث کاهش اسیدیته دئودنوم و ژژنوم مرغان تخم

اثرات  ،گوارش يدر سراسر لوله pHکاهش.گرددمی
سودمندي در دریافت مواد مغذي در دسترس توسط پرنده 

آمونیوم و  ددارد و ممکن است سمیت باکتریایی مانن
سبب بهبود افزایش وزن  ،بنابراین . ها را کاهش دهدآمین

گزارش ).Viveros et al. 2002(شود پرنده میزبان می
نظیر (کوتاه  يشده است که تولید اسیدهاي چرب زنجیره

و اسید الکتیک ناشی از ) پروپیونات و بوتیرات ،استات
شود که شرایط روده می pHتخمیر اینولین منجر به کاهش 

کندهاي اسید الکتیک فراهم میبراي رشد باکتري را مناسب
)Schley and Field همچنین بیان شده است که ).  2002

هاي مفید به شکل پروبیوتیک و افزودن باکتري
دستگاه گوارش را  pH،الیگوساکاریدهاي غیرقابل هضم

کاهش داده و محیط را براي فعالیت سالمونال و کلی 
ها مطلوب براي فعالیت آن pHها و انتروباکتریاسه که باسیل

.Angel et al(کنداست نامناسب می 7حدود  2005( ،
از طرف .کندبنابراین به بهبود سالمتی پرندگان کمک می

هاي مضر از خود روده در برابر باکتري يدیواره ،دیگر
 يکند که دیوارهدفاع کرده و گلیکوپروتئینی ترشح می

روده را احاطه کرده و در نتیجه جذب مواد مغذي تا 
کم  دستگاه گوارش تا حديpHاگر.شودحدودي کم می

این  ،کاهش یابدهاي مضر شود که جمعیت باکتري
و جذب مواد مغذي  نخواهد شدگلیکوپروتئین ترشح 

تر ها بهتر و مناسبشود و در نتیجه رشد جوجهتر میبیش
هاي اسید از آنجا که استفاده از مکمل،بنابراین.دگردمی

هاي گوشتی و آلی و پروبیوتیک در هر دو گروه جوجه
،دستگاه گوارش گردیدpHگذار باعث کاهش مرغان تخم

توان گفت که اثرات مفید تري میبا احتمال بیش در نتیجه
به تغییرات  طیور احتماالً يها در تغذیهکاربرد این مکمل

تحت .باشددستگاه گوارش مربوط میpHایجاد شده در 
 يهاي مختلف رودهبخش pHکاهش  ،شرایط این آزمایش

تواند ابزار مفیدي باریک توسط اسید آلی و پروبیوتیک می
در نگهداري از وضعیت سالمتی دستگاه گوارش طیور 

.باشد
باریک از  يبررسی ساختار بافتی قسمت ژژنوم روده

انجام  ياهتواند مهم باشد که طبق گزارشاین نظر می
-عمده يعنوان ناحیهه باریک ب يشده این قسمت از روده

 Horn(شود جذب از دستگاه گوارش در نظر گرفته می ي

et al. 2009(1384در سال تشفام و همکاران  يبه عقیده،
باشد هر گونه تغییر در طول پرز به معنی تغییر در جذب می
.باشدو افزایش طول پرز به معنی جذب مواد هضم شده می
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Bradleyپرز که گزارش کردند 1994در سال همکاران و
رطوبتکاهشتر،سریععبورممانعت ازسبببلندتر

. گرددمیغذاییتبدیلضریبکاهشومحتویات
جذبیظرفیتباشد،تربیشپرزهاچه ارتفاعبنابراین هر

-در آزمایش حاضر نیز بیش. استتربیشکوچکيهرود

هاي گوشتی و پرزها در هر دو گروه جوجه طولترین 
پروبیوتیک  يکنندهدر تیمار دریافت گذارمرغان تخم

Chichlowski،مطابق با آزمایش حاضر. مشاهده گردید

ها گزارش کردند که پروبیوتیک 2007در سال و همکاران 
ویلی در ژژنوم و کاهش عمق کریپت  طولباعث افزایش 

-دیوارهدرتغییرمحققین .در مقایسه با تیمار شاهد گردید

حضوربهرامغذيموادجذبسطحورودهي 
افزایشهاآن. نداهدادربطزابیماريهايمیکروارگانیسم

شدنکوتاهسببرارودهدرزابیماريهايباکتريتعداد
همچنین .دانندمیپوششیهايالیهکاهشوپرزها

بودندشدهترعمیقموجودهايکریپتکه  شدهگزارش 
)Cooke and Bird  ،نظر این محققینبا توجه به .)1973

استفاده از مکمل پروبیوتیک در تحقیق حاضر جا که از آن
 ،بنابراین باریک گردید يباعث کاهش اسیدیته روده

-باکتري احتمالی کاهش توان بهافزایش طول ویلی را می

همچنین نسبت طول ویلی به .نسبت دادزا هاي بیماري
-تخمهاي گوشتی و مرغان عمق کریپت در ژژنوم جوجه

ل پروبیوتیک نسبت به تیمار مگذار در اثر استفاده از مک
 ،باشد بیشترشاهد افزایش پیدا کرد که هر چه این نسبت 
یابد و از آنظرفیت هضم و جذب مواد مغذي بهبود می

جا که افزایش این نسبت در ژژنوم که محل اصلی هضم و 
جذب مواد مغذي در پرندگان است اتفاق افتاد، بنابراین 

استفاده از پروبیوتیک  توان نتیجه گرفت که احتماالًیم
تواند اثرات مفیدي بر هضم و جذب مواد غذایی در می

.پرندگان داشته باشد
نیدرشتاستخوانفسفروکلسیمخاکستر،میزان

معدنیموادذخایرارزیابیموردمهمپارامترهاي معموالً
درصد خاکستر، در آزمایش حاضر . هستنداستخواندر

ثیر مکمل اسید أنی تحت تکلسیم و فسفر استخوان درشت

اسیدافزودنکهشدهگزارش. آلی افزایش پیدا کرد
استخوانخاکسترگوشتیهايجوجهي جیرهبهسیتریک
یاهدفوزنکهاینبدونبخشدمیبهبودرانیدرشت
).  Snow et al. 2004(دهدکاهشراخوراكجذب

افزایشموجبهابیوتیکپريکهنداهدادنشانمحققین
با. شوندمیمنیزیموکلسیممانندمعدنیعناصرجذب
کهرسدمینظربهشدهذکرهايگزارشنتایجبهتوجه

کلسیممانندعناصريجذبافزایشموجبهابیوتیکيپر
وخونسرمکلسیمدرتغییراتبهمنجرنهایتاًوشده

دشونمیمعدنیعناصري ذخیرهوجذببازافزایش
)Roberfroid 2000, Scholz-Ahrens et al. 2001( .ه ب

اد معدنی از دستگاه گوارش تحت جذب مو ،رسدنظر می
 Soltanچنانچه. گیرددستگاه گوارش قرار میpHثیر تأ

گزارش کرد که افزودن سطوح مختلف  2008در سال 
گذار مقدار کلسیم غذایی مرغان تخم يلی به جیرهآاسید 

همچنین . دهدداري افزایش میطور معنیه سرم را ب
افزایش غلظت کلسیم و فسفر خون گزارش شده است که 

پایین  يدهندهبا افزودن اسیدهاي آلی ممکن است نشان
دستگاه گوارش توسط این اسیدها باشد که  pHآمدن 

يهموجب افزایش جذب برخی از مواد معدنی از لول
 Abdel-Fattah(گرددبه داخل جریان خون میگوارش 

et al. 2008  .(آلیاسیدهايگزارش شده است که 
کاهش باودادهتغییرراگوارشدستگاهمیکروبیجمعیت

pHیابدمغذي کاهش میمواددفع، سرعت)Garcia et al.

با افزایش مدت ماندگاري رسد به نظر می. )2007
کربنات  يمیزان تجزیه ،خوراك در محیط اسیدي معده

کلسیم موجود در سنگ آهک به شکل یونی کلسیم 
(Ca2+) هاي افزایش یافته و توانایی جذب کلسیم در قسمت

آن  يیابد که نتیجهمیپایینی دستگاه گوارش افزایش 
-نی جوجهدار درصد کلسیم استخوان درشتافزایش معنی

شده چنانچه بیان . هاي گوشتی در آزمایش حاضر بود
بیوتیک به است که استفاده از مکمل اسید آلی و پري

دار هاي گوشتی باعث افزایش معنیغذایی جوجه يجیره
شالیی و (نی گردید درصد کلسیم استخوان درشت
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چه استفاده گذار نیز اگردر مرغان تخم). 1392همکاران 
از مکمل اسید آلی باعث افزایش درصد کلسیم و فسفر 

 دتواندار بودن آن میولی عدم معنینی شد استخوان درشت
گذار مرغان تخم،حاضراین دلیل باشد که در آزمایش  به

مرغ قرار داشتند که نیاز باالیی به مواد در پیک تولید تخم
. مرغ وجود داردتخم يمعدنی براي ساخت پوسته

بنابراین کلسیم و فسفر جذب شده جهت ساخت پوسته 
ها در استخوان است و غلظت آنمرغ استفاده شده تخم

.داري بهبود نیافتطور معنیه نی بدرشت
Orbanگزارش کردند که  1993در سال و همکاران

هايجوجهياضافه کردن اسکوربیک اسید به جیره
گوشتی باعث افزایش قدرت شکنندگی استخوان ران 

گزارش 1998در سال و همکاران Radcliffe.شودمی
قدرت شکنندگی سیتریک اثري بر مکمل اسیدکردند که 

ولی تمایل به افزایش خطی در مقدار  استخوان ندارد
Mutus.خاکستر با اضافه شدن اسید به جیره مشاهده شد

بیان کردند که استحکام  نیز 2006در سال و همکاران 
طور عددي ه نی با استفاده از پروبیوتیک باستخوان درشت

که روي خرگوش  ی دیگرآزمایشدر .افزایش یافت
گرم در کیلوگرم 4و2هاي حاوي، گروههصورت گرفت

کشت مخمري نتوانست مقدار وزن، طول و استحکام 
نی را در مقایسه با گروه شاهد تحت تأثیر استخوان درشت

گزارش شده است که کلسیم ). Arican 2012(قرار دهد 
دارداستخوان و مقاومت آن  ينقش مهمی در توسعه

)Rath et al. 1999 .( رسد هر عاملی بنابراین به نظر می
، دستگاه گوارش گرددمحتویات  pHکاهش که باعث 

پذیري مواد معدنی را افزایش داده و احتماالً میزان انحالل
ه ها اثر گذاشته و باز این طریق بر افزایش قابلیت هضم آن

نی دنبال آن رسوب مواد معدنی در استخوان درشت
. یابدمت آن افزایش میوافزایش یافته و مقا

جا که این آزمایش روي هر دو گروه از آندر مجموع     
 ،گذار انجام گرفتهاي گوشتی و مرغان تخمجوجه

دست آمده ه توان نتایج بتري میبنابراین با قاطعیت بیش
باتوجه به نتایج . از این آزمایش را به پرندگان تعمیم داد

توان نتیجه گرفت که استفاده از مکمل آمده میدست ه ب
تواند اثرات مفیدي بر خصوصیات پروبیوتیک می

دنبال آن بهبود ه باریک پرندگان و ب يمورفولوژیکی روده
همچنین با . هضم و جذب مواد خوراکی داشته باشد

که استفاده از مکمل اسید آلی باعث بهبود توجه به این
مرغان  هاي گوشتی وی جوجهنخصوصیات استخوان درشت

توان از تري میبیش اطمینانگذار گردید، بنابراین با تخم
مکمل اسید آلی در بهبود وضعیت اسکلتی طیور و 

هاي مربوطه جلوگیري از مشکالت استخوانی و شکستگی
.استفاده کرد

منابع
). 1384(اظمک ،و کریمی عبانش ،رحیمی ؛سعودم ،تشفام

تأثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر مورفولوژي مخاط 
مجله دامپزشکی دانشگاه  .هاي گوشتیروده جوجه

.205-211فحاتص، 3شماره  ،60دوره  ،تهران

 ،و شعبان ظرن ،افضلی ؛یدمحمدس ،حسینی ؛مصیب،شالیی
بررسی برخی خصوصیات . )1392(محمدولی

هاي نی و مینرالی شدن آن در جوجهاستخوان درشت
بیوتیک، اسید هاي آنتیگوشتی تغذیه شده با مکمل

بیوتیک تحت شرایط تنش آلی، پروبیوتیک و پري
دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و . گرمایی

شهریور، دانشگاه شهید باهنر کرمان،  16طیور، 
.28- 32فحاتص

-زرهو هروزب ،دستار ؛حمودم ،شرقشمس ؛رضیهم ،فلکی

ثیر سطوح مختلف پریبیوتیک أت. )1389(عیدس ،داران
و پروبیوتیک بر عملکرد، نسبت راندمان پروتئین، 
انرژي قابل سوخت و ساز مصرفی و راندمان انرژي 

مجله . هاي گوشتیقابل متابولیسم مصرفی جوجه
نامه الکترونیک کشاورزي و منابع طبیعی گلستان، ویژه

.79-100ات، صفح1ارهشم
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Abstract
Two experiments were conducted to evaluate the effects of using antibiotic, organic acid, 

probiotic and prebiotic on acidity and morphology of the small intestine and tibia bone 
minerals and strength in broilers and laying hens. In 1st experiment 160 Ross-308 broilers in 
5 treatments, 4 replicates and 8 birds in each replicate for 42 days and in 2th experiment 160
Hy- line (W36) laying hens in 5 treatments, 4 replicates and 8 hens in each replicate from 32-
42 weeks of age were used in completely randomized design. At the end of each experimental 
period, 2 broilers and laying hens to investigate the histological of the small intestine and tibia 
characteristics were slaughtered. The results showed that organic acid supplementation 
significantly decreased pH of duodenum and jejunum in both broilers and laying hens 
(P<0.05). Villus height and villus height to crypt depth ratio by use of probiotic in broilers 
significantly increased (P<0.05) but in laying hens a non-significant elevation was observed. 
Tibia calcium percentage of broilers by use of organic acid significantly increased (P<0.05). 
In laying hens, tibia ash was significantly increased by using of organic acid supplementation 
(P<0.05). The results of this experiment showed that probiotic improves the characteristics of 
the small intestine morphology of broiler chickens and organic acid supplementation 
improves the characteristics of tibia in broilers and laying hens.
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