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يمرفولوژعملکرد و بر یآليهادیاسه ویزیسروسسیساکاروماکیوتیپروباثر
یگوشتيهاجوجهدر کوچکروده

2قشالقآقجهفرزاد میرزائیو 1محمدرضا مالیی کندلوسی

دهیکچ
ـ یزیسس سرویک ساکارومایوتیاثر پروبیبه منظور بررسق ین تحقیا ـ يهـا دیه و اس یبـازده بـر  یآل

ـ یآزمايپرنده ها. گرفتمانجایگوشتيهاجوجهرودهيمرفولوژو صفات يدیتول ـ یش 42تـا  1دوره یط
ـ د فرمیاسيحاويب تجاریترک(یآليدهایک، مخلوط اسیوتیپروبيحاویشیآزمايره هایج،یروزگ ک، ی

هر دو نـوع  خلوطا میو )کید ارتوفسفریک و اسید تارتاریک، اسیترید سیک، اسید مالیک، اسید الکتیاس
یگوشـت يجوجه هايدیبر صفات توليق اثریمورد استفاده در تحقینوع افزودن.افت نمودندیمکمل را در

وم، کاهش تعداد یتلی، کاهش ضخامت اپیلیش ارتفاع ویافزاید آلیو اسپروبیوتیکاستفاده توام از . نداشت
اثـرات مثبـت   ق حاضر نشـان دهنـده  یج تحقیتان.داشتیپت را در پیش عمق کریگابلت و افزايهاسلول

ـ تلیدر کـاهش قطـر اپ  فوقیو اثر مثبت مصرف توام دو نوع افزودنیلیبر ارتفاع ویآليدهایاس وم روده ی
.جاد ننمودیایگوشتيدر عملکرد جوجه هایمذکور تفاوتیکیمورفولوژي، اما تفاوتهابودکوچک 

رودهيمرفولوژه، یزیسس سرویاروما، ساکیجوجه گوشت،یدآلیاس: يدیکلواژه هاي

مقدمه
بـه  یکیوتیـ بیبـات آنتـ  یهـا ترک سالیط

ش عملکرد یافزاو یده سالمتعنوان بهبود دهن
ت یح جمعیا تصحیق کاهش یرور از طیرشد ط

مـورد اسـتفاده قـرار    دستگاه گوارش ییایباکتر
اسـتفاده تیـ ممنوعبهتوجهبا). 6(گرفتندیم
مانـدن  يبـر جـا  ل یـ هـا بـه دل  کیوتیبیآنتاز

ــبقا ــا در يای ــهآنه ــحالش ــتفاده از ، وانی اس
بههاکیوتیو پروبیآليدهایاسر ینظیباتیترک

به طور گسـترده خطریبییهانیگزیعنوان جا
ه اسـت ور مورد توجه قـرار گرفتـ  یطهیتغذدر
هستندزندهییهاسمیاُرگانها کیوتیپروب).13(

یکروبـ یت میـ جـاد تعـادل در جمع  یکه باعث ا
یآلـ يهـا دیاسـ . )9(د نشویدستگاه گوارش م

ق اردبیلی دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه محق-1
mirzaei_f@yahoo.com:نویسنده مسوولق اردبیلیمحقدانشگاه استادیار -2

16/9/91: تاریخ پذیرش22/12/90: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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مـورد  وان یـ حرشـد  بهبود دهندهبه عنوان زین
ا هـ يکنتـرل بـاکتر  باعثو گرفتهاستفاده قرار 

. )27(ندشویم) زایماریر بیا غیزا یماریباعم از (
ــاران ــال و همکـ ــوتیپروباثـــر)8(گونـ ک یـ

ک یـــوتیبیو آنتـــ) درصـــد1/0ن یپروتکســـ(
ید آلـــیو اســـ) درصـــد1/0نیســـیفالووما(
ــ( ــد2/0کس یجنـ ــرد و ) درصـ ــر عملکـ را بـ

یگوشـت يهـا کوچـک جوجـه  رودهيمرفولوژ
کـه  نمودنـد مشـاهده  و هقرار دادیمورد بررس

موجبک یوتیپروببا یگوشتيهاه جوجهیتغذ
سـن  لئـوم در  یش ارتفاع پرز در ژوژنوم و ایافزا
) 17(ل و همکـاران  پـائو .شدیروزگ42و 21

ـ یاز اسدو سطح  لـوگرم  یگـرم در ک 5/1(ید آل
ــارات ــات، یپروپ+فوم ــرم در ک1ون ــوگرم یگ ل
سـه  یرا در مقا) الکتات+وناتیپروپ+فومارات

) لـوگرم یدر کگـرم 5/0(ن یسـ یا ماینیرجیبا و
يهـا ره جوجهیجدریلیارتفاع ویجهت بررس

و مشــاهده مــورد اســتفاده قــرار دادهیگوشــت
+فومـارات ره بـا یـ جيکردند که مکمل سـاز 

يداریش معنیالکتات موجب افزا+وناتیپروپ
ن یـ در ا. دنـوم شـد  لئوم و دئویایلیدر ارتفاع و

ه پرنـده  یـ هنگام تغذژژنومیلیمطالعه ارتفاع و
ج ینتـا . افـت یش یونـات افـزا  یپروپ+ ارات با فوم

دهنده اثر مثبت مخلـوط  نشان مذکور ق یتحق
زا يماریبيهايباکتردر کنترلیآليدهایاس

در يادیـ قات زیتحق.روده بودیدر حفره داخل
استفاده توام از یشیا افزایمورد اثرات متقابل و 

انجـام نگرفتـه   یآلـ يدهایها و اسـ کیوتیپروب
اثـر یق حاضـر بررسـ  یدف از تحقاست و لذا ه

یعنــیییغــذایافزودنــتــوام دو نــوع مصــرف
و مخمـــــر یآلـــــيهادیاســـــمخلـــــوط 

و يدیـ صـفات تول ره بـ یزیسس سرویاساکاروم
یگوشـت يروده کوچک جوجه هـا يمورفولوژ

.بود

مواد و روشها
ــرا قطعــه192ازشیآزمــانیــاياجــرايب
راسیتجـارت هیسـو روزةکیـ یگوشتجوجه
308)Ross308( مار یتسه استفاده شد که در

قطعه جوجـه در هـر   16و چهار تکرار و تعداد 
م یتقسیطرح کامال تصادفک ی، در قالب تکرار
باشیآزمادورهطولدرهاجوجهیتمام. شدند

. ه شـدند یـ ا تغذیه ذرت و سـو یبر پايهارهیج
ــاریت ــام ــايه ــامل جشیآزم ــش ــاوی يره ح

مخمــر (ه  یســس ســروزیک ساکارومایــوتیپروب
يره حـاو یـ ج، درصـد 5/1زان یـ بـه م )یینانوا

درصـد و  15/0زانیبه میآليهادیاسمخلوط
مـذکور  يهـا یافزودناز یمخلوطياوحره یج
سـس  یمخمـر ساکاروما .بوداد شدهیریمقاددر

ج در یراییانواناز مخمره مورد استفاده یزیسرو
نام با (ياز شرکت سانزن مالزید آلیاسوبازار
یمصـرف ید آلـ یاس.دشه یته) دیارگاسيتجار

د یاســ، شــامل ید آلــینــوع اســ6از یمخلــوط
د یک، اسـ یـ د مالیاسـ ک،یـ کتد الیک، اسیفرم
ک ید ارتو فسفریک و اسید تارتاریاسک، یتریس

ار یـ تاز روز اول در اخیشـ یآزمايهارهیج.بود
ــرار داده شـــد    ــه هـــا قـ م یتنظـــ.ندجوجـ

ن یآغـاز يهـا دورهيبـرا یشـ یآزمايهـا رهیج
يهاهیبراساس توص،)42-22(و رشد ) 1-21(

NRC)15( با استفاده از نرم افـزارUFFDA1

ییایمیز شــیب و آنــالیــترک. گرفــتانجــام
نشـان داده 1در جـدول  یشـ یآزمايهـا رهیج

1- User Friendly Feed Formulation Done Again
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.شده است

)روزگی22-42(رشدو) روزگی1-21(آغازینهايدوراستفاده درموردپایههايجیرهدهندهتشکیلاجزاي- 1جدول 
جیره رشد جیره آغازین )درصد(اجزاي جیره 

99/64 09/56 ذرت
64/29 06/37 کنجاله سویا

70/1 70/2 روغن سویا
44/1 34/1 پودر صدف
17/1 55/1 دي کلسیم فسفات
33/0 43/0 نمک
50/0 50/0 1معدنیوهمکمل ویتامین

10/0 23/0 متیونین-دي ال
13/0 10/0 لیزین هیدروکلراید-ال

3000 2960 )Kcal/Kg(متابولیسم قابل انرژي )محاسبه شده(شیمیایی ترکیب

75/18 29/21 (%)پروتئین خام 
86/2 42/2 (%)چربی خام 
46/1 81/2 (%)لینولئیک اسید 
9/0 97/0 (%)کلسیم 
35/0 43/0 (%)فسفر قابل دسترس 
15/0 19/0 (%)سدیم 
07/1 21/1 (%)لیزین 
33/0 42/0 (%)متیونین 
71/0 90/0 (%)           سیستئین + متیونین 

، k3 :mg4، ویتامین E :mg72، ویتامین D3:IU4000، ویتامین A :IU18000ویتامین : شده به ازاي هر کیلوگرم جیرهفراهم-1
، B9:mg2، ویتامینB6:mg88/5، ویتامینmg4/59: ، نیاسینmg6/19: ، پانتوتنات کلسیمB2 :mg2/13ویتامینB1:55/3،mgویتامین
.Se :mg4/0و g1/0Mn:mg4/198 ،Zn:mg4/169 ،Fe :mg100 ،Cu :mg20 ،I:mg985/1: کلریدکولین، B12 :mg03/0ویتامین

ــپادر  ــانی ــفات تولیدوره پرورش ــص يدی
ــده و یخــوراك مصــرفمقــدارشــامل  ، وزن زن

ک از تکرارهـا  یـ هـر  يبراییل غذایب تبدیضر
يرفولـوژ ومیبـه منظـور بررسـ   .ندشـد ن ییتع

نـوم ژژ، يه نمونه بردارمرحلیروده کوچک، ط
سـه صـفرا تـا محـل اتصـال      یاز محل اتصال ک

کـه تمـام   شـد تالش . برداشته شدسه زردهیک
از مجـرا در هـر پرنـده    یکسـان ینمونه از نقاط 
ن یهـا در محلـول فرمـال   نمونـه . برداشته شوند

دهد یها را انجام مت نمونهیکه عمل تثب% 10
. شـدند شـگاه انتقـال داده   یو بـه آزما ينگهدار

هــا بــه کمــک دســتگاه بافــتيپــس از فــرآور
در هـا آنت یکننده بافت و تثبيخودکار فرآور

کروتـوم  ین، با استفاده از دستگاه میداخل پاراف
ــرش ــاچرخــان ب ــه ضــخامت یعرضــيه 5ب

کرومتر از قطعات بافـت قـرار داده شـده در    یم
ــاراف ــا  یپ ــه ذوب پ ــا نقط ــن تهیین ب ــده ی . ش

روش هـــا توســـط  بافـــتيزیـــرنـــگ آم
ــوز-نیلیهماتوکســ ــت1نیائ ــا . صــورت گرف ب

15، يکروســـکوپ نـــوریک میـــاســـتفاده از 
وتر در یه شده با کامپیر تهیاز تصاويریاندازه گ

ک از یــهــر يبــرایک از قطعــات بــافتیــهــر 
1- Hematoxylin-Eosin
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، یلـ یطـول و یعنـ ییمـورد بررسـ  يپارامترها
پت، تعداد سـلول گابلـت و ضـخامت    یعمق کر

يهاشاخصيریاندازه گ. وم انجام گرفتیتلیاپ
روده مطابق روش اکسو و همکاران يرفولوژوم
يآمــارهیــتجزمحاســبه  .انجــام گرفــت) 25(

GLMهیــروبــاشــدهيآورجمــعيهــاداده

نیانگیـ مسهیمقاو) SAS)19يآمارافزارنرم
چنـد آزمـون کمـک بـه یشـ یآزمايهـا ماریت

.گرفتصورتدانکنيادامنه

و بحثج ینتا
دهـد،  ینشـان مـ  2کـه جـدول   همانگونه

سـس  یدرصـد مخمـر ساکاروما  5/1استفاده از 
ا یــو یآلــيهــادیدرصــد اســ15/0ه، یزیســرو

بــر مصــرف يداریمعنــریتــأثهــاآنمخلــوط 
ل یب تبـد یضـر ووزن زنـده  افـزایش  خوراك، 

پرورش در کل دورهیشیآزمايهاماریتغذایی
.  )P<05/0(نداشت

)روزگی1-42(ضریب تبدیل غذایی خوراك مصرفی و ي غذایی بر وزن بدن،اثرات تیمارها- 2جدول 

، اســتفاده از 3جــدول يداده هــابراســاس 
، باعـث  یگوشـت يهاره جوجهیدر جیآلدیاس

وم بخش یتلیدر ضخامت اپيداریش معنیافزا
مصـرف کننـده   يهـا ه جوجـه ژژنوم نسـبت بـ  

امـا  ،)>05/0P(شـد  یآلـ دیاسـ + پروبیوتیک
مخمر يحاويهاماریسه با تیتفاوت آن در مقا

ش در ضـخامت  کاه.)<05/0P(بوددار نیمعن
ند جـذب را  یتواند فرایوم روده کوچک میتلیاپ

ش و یرا افـزا يل کند، جذب مـواد مغـذ  یتسه
سـتم دسـتگاه   یدر سیکیمتابول) يتقاضا(از ین

ن یـ با توجـه بـه ا  ). 24(گوارش را کاهش دهد 
رفـت کـه   یق حاضر انتظار مـ یمطالب در تحق

دیو اسـ پروبیوتیکمتعاقب استفاده از مخلوط 
ن یشـتر یوم بیـ تلین ضـخامت اپ یتـر بـا کم یآل

ن یحاصل گردد اما اییعملکرد رشد و وزن نها
ر یتـاث ،در مـورد قـات یتحق. امر صورت نگرفـت 

ها را بر کیوتیتوبیمانند فیخوراکيهایافزودن
تنها عامـل  ه است کهنشان دادروده يمرفولوژ

ـ  ، یبهبود عملکرد هنگام استفاده از مواد افزودن
ــ ــخامت   مان(ات روده یخصوص ــاهش ض ــد ک ن

يهـا سمیر مکانیست، بلکه به ساین) یومیتلیاپ
ز مربـوط  ینیهضميهامیبدن مانند ترشح آنز

).26و 11، 4(باشد یم
لت با توجه بـه  گابيهادر مورد تعداد سلول

جـه گرفـت کـه    ین نتیتـوان چنـ  یمـ 3جدول 
ه یزیسس سرویمخمر ساکارومايحاويهاماریت

گابلـت  يهـا سـلول تعـداد يحاو، ید آلیو اس
مصـرف کننـده   يمارهـا ینسبت بـه ت يشتریب

افزایش وزن بدننوع افزودنی
)گرم(

مصرف خوراك
) گرم(

ضریب تبدیل
غذایی

12071389888/1مخمر
22012388593/1اسید آلی

31999388194/1آلیاسید+ مخمر 
467505/0خطاي استاندارد میانگین
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از .)>05/0P(را دارا بودنـد یآلدیاس+ مخمر 
د یـ پـت تول یگابلت در کريهاکه سلولییآنجا

تر ممکـن  قیپت عمیک کرین یشوند، بنابرایم
ز یـ گابلـت را ن يهـا ش تراکم سـلول یاست افزا

ن یگابلـت موسـ  يهاسلول). 21(د ینماهیتوج
يهـا ش تعداد سلولیند که با افزاکنید میتول

از بـه مـواد   یـ جه نین و در نتید موسیگابلت تول
افتـه و در  یش ین افـزا یترشح موسيبرايمغذ

رد یـ ر قرار گیجه رشد ممکن است تحت تاثینت
ور، منجـر بـه   یزا در طیماریبيهايباکتر.)20(

کروفلـور روده و در  یبروز اخـتالل در تعـادل م  
بـدن و  یدفـاع ياهـ سـم یف مکانیجه تضـع ینت
) 14(تسوکا یم. گردندیمیکروبیجاد تنش میا

ه یـ گـزارش دادنـد، تغذ  ) 5(و همکاران یو دنل
در یبـه همـراه مخمـر نقـش مهمـ     ید آلـ یاس

زا و تـنش حاصـله از   یماریبيهايباکترکاهش 
بـا  . کننـد یفا مـ یک ایها در روده بارت آنیفعال

رود کـاهش  ین موضوع، احتمال مـ یتوجه به ا
گابلت بخـش ژژنـوم متعاقـب    ياهتعداد سلول

بـا وجـود   ید آلیاستفاده از مخمر به همراه اس
ط تـنش  یق، مربوط به شـرا یپت عمیداشتن کر

ل کـاهش  یـ روده به دلیط داخلیکمتر در مح
اج یـ باشد که منجر به کـاهش احت یکروبیبار م

).16(شود یمیه موکوسیمحافظت اليبرا
ر یژژنـوم تحـت تـاث   پت در بخـش یعمق کر

نشان يداری، اختالف معنیشیآزمايهارمایت
پت یعمق کرنیشتری، چنانچه ب)>05/0P(داد 

يره حاویجبا ده شه یتغذيهامتعلق به جوجه
مصـرف  يهـا د و جوجـه بـو یآلدیاس+ مخمر 

ا مخمـر از لحـاظ عمـق    یـ و یآلـ دیکننده اس
قـرار  يف بعـد یـ ژژنوم در ردپت در بخش یکر

ن یور همچنبه جدول مذکیبا نگاه کل. گرفتند

پـت بـه   یگردد که نسبت عمـق کر یمشاهده م
ر یدر بخش ژژنـوم روده تحـت تـاث   یلیارتفاع و

. )<05/0P(نگرفـت رقـرا یشـ یآزمايهـا ماریت
يهــاافتــهیق بــا یــن تحقیــج حاصــل از اینتــا
هش در مـورد کـا  ) 12(زاده و همکـاران  يمهد

هـا در  کیـ وتیه پروبیـ تغذدر اثـر پت یعمق کر
يهایبررس.شتبقت دامطایگوشتيهاجوجه

ــ ــاران یگارسـ ــه  ) 7(ا و همکـ ــان داد کـ نشـ
ره یـ ک بـه ج یـ د فورمیاسـ ppm5000افزودن
.دادپت را کاهش یعمق کریگوشتيهاجوجه

پـت بـه   ینسبت عمـق کر ، 3با توجه به جدول 
يهـا مـار ین تیبخش ژژنـوم در بـ  یلیارتفاع و

.نشان نداديداریاختالف معنیشیآزما
، 3طالعات بدست آمده از جـدول  براساس ا

مــورد مطالعــه از لحــاظ یشــیآزمايهــامــاریت
يداریگر اخـتالف معنـ  یکـد یبـا  یلیارتفاع و

درصـد  5/1يره حـاو یـ ج. )>05/0P(ند داشت
سـه بـا   یدر مقاید آلیدرصد اس15/0+ مخمر 

از دو نـوع مکمـل،   یکـ یتنها يحاويهاماریت
در یلیع ودر ارتفايداریش معنیمنجر به افزا

ج بـا  ین نتـا یـ ا. )>05/0P(د یبخش ژژنوم گرد
از محققــان در خصــوص ياریبســيهــاافتــهی

ــزا ــاع ویاف ــیش ارتف ــام یل ــت روده در هنگ باف
ره یـ و مخمـر در ج یدآلیاستفاده از مخلوط اس

). 10و8(شـت مطابقت دایگوشتيهاجوجه
هضم و جذب مواد یبازدهیلیش ارتفاع ویافزا
بخشـد  یعملکرد را بهبود متیو در نهايمغذ

ش یق حاضـر بـا وجـود افـزا    ی، اما در تحق)23(
ه شــده بــا یــتغذيهــادر جوجــهیلــیارتفــاع و
و مخمــر، تفــاوت  ید آلــیاز اســیمخلــوط

ممکـن  . ه نشـد مشاهددر عملکرد يداریمعن
پــت یش عمــق کرین امــر افــزایــاســت علــت ا
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و ید آلـ یه شده با مخلوط اسـ یتغذيهاجوجه
و مـواد  ياز انـرژ يادیـ ر زمخمر باشد که مقدا

د یجديهاد سلولیخوراك را صرف توليمغذ
).1(کند یم

)روزگی28در سن (هاي گوشتی اثر تیمارهاي آزمایشی بر خصوصیات مرفولوژي روده کوچک جوجه-3جدول 

.)>05/0P(هاي با حروف متفاوت داراي اختالف آماري معنی دار هستند، میانگینستوندر هر 
.گردیددر جیره استفاده % 5/1که به مقدار بودساکارومایسس سرویزیه مورد استفاده مخمر -1
.شددر جیره استفاده % 15/0به مقدار یآلدیاسمخلوط -2
.)در جیره% 15/0(و اسید آلی ) در جیره% 5/1(جیره حاوي مخلوطی از مخمر ساکارومایسس سرویزیه -3

و يدیـ ن صـفات تول یبـ یب همبستگیضرا
نشــان 4روده در جــدول یکیصــفات مرفولــوژ

ن اسـاس متوسـط خـوراك    یـ بر ا. اندداده شده
ــرف ــزایمص ــه یو اف هــا ش وزن روزانــه جوج

تعـداد  وومیـ تلیاپبا ضخامت یمنفیهمبستگ
یب همبســتگیضــر. ســلول گابلــت نشــان داد

تعداد و ییل غذایب تبدین ضریبمحاسبه شده 
.بلت مثبت بودسلول گا

ن یمثبت بـ یق همبستگیتحقن یاج ینتادر 
ش وزن روزانـه  یو افزایمتوسط خوراك مصرف

.دار نبودیمعنو عمق یلیها با ارتفاع وجوجه
ه یهار داشتند که تغذاظ) 3(بائورهو و همکاران 

ه یزیسس سـرو یبا ساکارومایگوشتيهاجوجه
و عملکـرد رشـد   یلـ یش ارتفاع ویمنجر به افزا

ه شده با محرك رشد یتغذيهانسبت به جوجه
ژانـگ و  . دشـ یروزگ42ن در یسیا ماینیرجیو

ــاران  ــزارش ) 28(همک ــه  تغذکرگ ــد ک ــدن ه ی
ه یزیسس سـرو یبا ساکارومایگوشتيهاجوجه

زا در روده و يماریبيهايهش باکترموجب کا
آن که متعاقـب شود یلئوم میتوسعه موکوس ا

یکه بردلیدر حال. ابدییش میافزایلیارتفاع و
ن صـفات  یبـ یمنفـ یهمبستگ) 2(و همکاران 

هنگـام اسـتفاده از   در پـت یو عمق کريدیتول
مشاهده نمودند کـه  را ه یزیسس سرویساکاروما

در . باشدیق مین تحقیايهاافتهیدر تناقض با 
دو سطح ) 17(گر پائول و همکاران یدیقیتحق

+ لوگرم فومـارات  یگرم در ک5/1(ید آلیاز اس
+ لــوگرم فومــارات یگــرم در ک1ونــات و یپروپ
ا ینیرجیسه با ویرا در مقا) الکتات+ ونات یپروپ

یجهت بررسـ ) لوگرمیگرم در ک5/0(ن یسیما
مـورد  یتگوشيهاره جوجهیجدریلیارتفاع و

و مشاهده کردند که مکمل ند داستفاده قرار دا
وونـات  یپروپ، فومـارات ترکیـب  ره با یجيساز

در ارتفـاع  يداریش معنـ یالکتات موجب افـزا 
ن مطالعـه  یـ در ا. لئـوم و دئودنـوم شـد   یایلیو

ه پرنــده بــا یــژژنــوم هنگــام تغذیلــیارتفــاع و

ویژگی هاي مورفولوژي ژژنوم
ارتفاع ویلیتیمارها

)میکرومتر(
ضخامت اپیتلیوم 

)میکرومتر(
هاي داد سلولتع

گابلت 
عمق کریپت

)میکرومتر(
نسبت عمق کریپت به ارتفاع ویلی 

b87/848ab94/38a18/9c69/1261495/0مخمر
c93/834a50/40a25/9b31/1311567/0اسیدآلی

a06/898b81/36b56/6a00/1421577/0آلیاسید+مخمر
965/2809/0268/0960/0001/0استاندارد میانگینخطاي
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نشـان  افـت کـه   یش یونات افزایپروپ+ فومارات 
و يدیـ ن صفات تولیمثبت بیگهمبستدهنده

.بوده استیلیارتفاع و

صـفات  یمنفـ یگر، همبسـتگ یدیاز طرف
ــتول ــا ديدی ــر خصوصــ یب ــیات روده یگ یعن

گابلـت و  يهـا وم ، تعداد سـلول یتلیضخامت اپ
ن یدر ایلیپت به ارتفاع وین عمق کرینسبت ب

بـه  . باشـد یها مافتهیش متناقض با اغلب یآزما
) 22(رنف و همکاران یسمق ایعنوان مثال تحق

ــاک ــهیح ــزودناز آن اســت ک ــوتیپروباف ک ی
ره یـ در ج) هـا دوباکتریـ فیها و بلوسیالکتوباس(

ــاجوجــه ــزایگوشــتيه ــث اف ــداد یباع ش تع
ش عملکـرد  یافـزا يگابلت در راستايهاسلول

کـانو و همکـاران   یگـر پل یق دیدر تحق. شودیم
بــا یآلـ يهــادیکــه اسـ گـزارش کردنـد  ) 18(

زا موجـب  یمـار یبيهـا يت باکتریکاهش جمع
ن یکــاهش عفونــت موکــوس روده شــده و بــد

ات روده ین خصوصـ یبیمیمستقارتباطب یترت
.مشاهده گردیديدیو صفات تول

رغم یـ ق حاضر نشان داد کـه عل یج تحقینتا
یآلـ يدهایاثرات مثبت استفاده از مخلوط اسـ 

و اثر مثبت مصرف توام دو نـوع  یلیبر ارتفاع و
تلـوم روده کوچـک   یر کاهش قطر اپدیافزودن

ستفاده از است، ایشیافزاياثرنشان دهندهکه 
در معنـی داري  تفـاوت  مـذکور افزودنی هـاي  

.کردجاد نیاعملکرد جوجه هاي گوشتی
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تعداد 
هاي گابلت سلول

عمق کریپت 
)یکرومترم(

نسبت عمق کریپت به 
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Effects of Probiotic Saccharomyces cervisia and Organic Acids on
Performance and Small Intestinal Morphology in Broiler Chickens

Mohammad Reza Mollaei Kandellosi1 and Farzad Mirzaeei Aghjeh Gheshlagh2

Abstract
This study designed to survey the effects of Saccharomyces cerevisiae probiotic and organic

acids on performance and intestinal morphology of broiler chickens. At 1-42 days of age, the
experimental birds fed the experimental diets containing probiotic , organic acid mixture  (a
commercial mixture of formic acid, lactic acid, malic acid, citric acid, tartaric acid and
orthophosphate acid) or the both the above supplements. The type of the dietary supplement did
not affect broiler chickens performance.  The birds received diet containing both the probiotic
and organic acid mixture the villi height increased and the epithelium thickness and goblet cell
numbers decreased and the crypt depth increased.  The results of the present study showed the
positive effects of organic acids on villi height and favorite effects of both supplements on
reduction of small intestine epithelial thickness, but these observed intestinal morphological
differences did not have significant affect on broiler chickens performance.
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