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و عملکردبیوتیک ویرجینیامایسین بر هوموس و آنتیمقایسه اثرات سطوح مختلف ورمی
ژاپنیشناسی روده باریک بلدرچینهاي ریختویژگی

2و محمدامیر کریمی ترشیزي1مصعب احمدي

چکیده
و خصوصیات عملکردبیوتیک ویرجینیامایسین بر منظور مقایسه اثرات سطوح مختلف ورمی هوموس و آنتیاین آزمایش به

هاي کامل روزه در قالب طرح بلوك4قطعه بلدرچین 280براي این منظور. شناسی روده باریک بلدرچین ژاپنی انجام شدریخت
با جیره که شاهد در نظر گرفته شدند،هاي گروه یک جوجه. استفاده شدجوجه در هر تکرار 10تکرار و 4تیمار و 7تصادفی با 

درصد 1و 8/0، 6/0، 4/0، 2/0هاي دو تا شش سطوح براي تیمار. تغذیه شدند) فاقد هر گونه افزودنی محرك رشد(غذایی پایه 
. بیوتیک ویرجینیامایسین تغذیه شدنددرصد آنتی15/0هاي تیمار هفت با جیره حاوي ورمی هوموس در نظر گرفته شد و جوجه

ترین آن در تیمار درصد ورمی هوموس بود و بیش6/0ب تبدیل غذایی متعلق به تیمار در دوره پرورش کمترین ضری
داري بر طول و طول معنیتأثیربیوتیک سازي جیره با ورمی هوموس و آنتیمکمل. )>05/0P(ویرجینیامایسین مشاهده شد

4/0درصد، 6/0هاي ترتیب در تیماریلئوم بهبیشترین ارتفاع پرز در دوازدهه، ژژونوم و ا. هاي مختلف روده نداشتنسبی قسمت
ترین ارتفاع پرز در دوازدهه و ایلئوم متعلق به پرندگان تغذیه شده با جیره درصد ورمی هوموس مشاهده شد و کمیکدرصد و 

. قرار نگرفتها تأثیر تیمارهاي روده باریک تحت کدام از قسمت-عرض پرز در هیچ). >05/0P(مشاهده شدبیوتیک حاوي آنتی
ترین نسبت ارتفاع بیش). >05/0P(هاي آزمایشی نسبت به تیمار شاهد کاهش یافتعمق کریپت در دوازدهه و ایلئوم تمامی گروه

ترین آن در گروه شاهد مشاهده کمدرصد ورمی هوموس و6/0در سه قسمت روده در گروه ) شاخص پرز(پرز به عمق کریپت 
8/0ترین سطح پرز در ژژونوم در تیمار دار نبود، اما بیشبر سطح پرز در دوازدهه و ایلئوم معنیهاي آزمایشی اثر تیمار. شد

پرندگان، بهعملکرددرصد ورمی هوموس بر شاخص پرز و 6/0با توجه به تأثیر مطلوب سطح . درصد ورمی هوموس مشاهده شد
هاي هاي محرك رشد باشد، که عالوه بر بهبود پرزیوتیکبرسد این سطح از ورمی هوموس جایگزین مناسبی براي آنتینظر می
.آوردپرندگان، سالمت انسان و محیط زیست را نیز فراهم میعملکردروده و 

هوموس، ویرجینیامایسینشناسی روده، ورمیبلدرچین ژاپنی، ریخت: هاي کلیديواژه

مقدمه
هاي جوجهعملکردکه سالمت کلی و جاییاز آن

ها وابسته گوشتی به وضعیت دستگاه گوارش آن
، طی ده سال اخیر سالمتی این بخش از بدن مورد است

نقش بافت مخاطی ). 5(تري قرار گرفته است توجه بیش
ها و مواد سمی که دفاعی در برابر پاتوژنيسدکهروده 

شود، حائز محسوب میدر لوله گوارش وجود دارند
ها و مواد زا، پاتوژنعوامل تنش). 23(اهمیت است

شوند شیمیایی موجب تغییر میکروفلور طبیعی روده می
تأثیر قرار که ممکن است کارایی این سد دفاعی را تحت

زا و هاي بیماريريدهند و موجب تسهیل هجوم باکت
مواد سمی به بافت روده باریک، اختالل در توانایی هضم 
و جذب مواد مغذي و متابولیسم آنها و در نهایت به 

شوند، بنابراین تغییر منجر التهاب مزمن دیواره روده 
تر هاي روده موجب تخریب بیشنامطلوب در ساختار پرز

ضم و جذب هاي مرتبط با هدیواره روده و کاهش فعالیت
فلور میکروبی طبیعی روده، یک جزء ). 5(شود می

. باشدیـی روده مــستم دفاعــمتابولیکی فعال سی

ژنی را به ترین چالش آنتییعی غنیـروفلور طبــمیک
همراه یک اثر تحریکی قوي براي بلوغ بافت لنفوئید 

در ). 10(نماید وابسته به روده براي میزبان فراهم می
صورت صنعتی و متراکم، به دلیل بهپرورش طیور 

هاي تازه استقرار آرام میکروفلور طبیعی در روده جوجه
تفریخ شده، شرایط براي جایگزینی میکروفلور مضر 

ها بیوتیکدر گذشته، افزودن آنتی). 9(باشد مساعد می
محافظت از جوجه در مقابل آثار برايبه خوراك طیور 

منظور محرك رشد بهرايبزا یا هاي بیماريمضر باکتري
منظور به،امروزه). 27(تولید گوشت مرسوم بوده است 

تأمین پروتئین جمعیت رو به افزایش متقاضی غذا، لزوم 
. شوداستفاده از ترکیبات محرك رشد احساس می

الطیف موجب تغییر هاي وسیعبیوتیکاستفاده از آنتی
د کارآمد شدن ستعادل میکروفلور طبیعی روده و نا

عالوه بر این خطر بروز مقاومت . شوددفاعی می
و ) 6(بیوتیکی در حیوانات اهلی و انسان آنتی

موجب منع ) 19(هاي دارویی در محیط زیست آلودگی
هاي محرك رشد در پرورش طیور بیوتیکمصرف آنتی

ارشد، دانشگاه تربیت مدرسیکارشناسآموخته دانش-1
)karimitm@yahoo.com:نویسنده مسوول(استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، -2
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زا و هاي بیماريريدهند و موجب تسهیل هجوم باکت
مواد سمی به بافت روده باریک، اختالل در توانایی هضم 
و جذب مواد مغذي و متابولیسم آنها و در نهایت به 

شوند، بنابراین تغییر منجر التهاب مزمن دیواره روده 
تر هاي روده موجب تخریب بیشنامطلوب در ساختار پرز

ضم و جذب هاي مرتبط با هدیواره روده و کاهش فعالیت
فلور میکروبی طبیعی روده، یک جزء ). 5(شود می

. باشدیـی روده مــستم دفاعــمتابولیکی فعال سی

ژنی را به ترین چالش آنتییعی غنیـروفلور طبــمیک
همراه یک اثر تحریکی قوي براي بلوغ بافت لنفوئید 

در ). 10(نماید وابسته به روده براي میزبان فراهم می
صورت صنعتی و متراکم، به دلیل بهپرورش طیور 

هاي تازه استقرار آرام میکروفلور طبیعی در روده جوجه
تفریخ شده، شرایط براي جایگزینی میکروفلور مضر 

ها بیوتیکدر گذشته، افزودن آنتی). 9(باشد مساعد می
محافظت از جوجه در مقابل آثار برايبه خوراك طیور 

منظور محرك رشد بهرايبزا یا هاي بیماريمضر باکتري
منظور به،امروزه). 27(تولید گوشت مرسوم بوده است 

تأمین پروتئین جمعیت رو به افزایش متقاضی غذا، لزوم 
. شوداستفاده از ترکیبات محرك رشد احساس می

الطیف موجب تغییر هاي وسیعبیوتیکاستفاده از آنتی
د کارآمد شدن ستعادل میکروفلور طبیعی روده و نا

عالوه بر این خطر بروز مقاومت . شوددفاعی می
و ) 6(بیوتیکی در حیوانات اهلی و انسان آنتی

موجب منع ) 19(هاي دارویی در محیط زیست آلودگی
هاي محرك رشد در پرورش طیور بیوتیکمصرف آنتی

ارشد، دانشگاه تربیت مدرسیکارشناسآموخته دانش-1
)karimitm@yahoo.com:نویسنده مسوول(استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، -2

21/10/93: تاریخ پذیرش20/5/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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هاي مناسب اگر جایگزین.ها شده استدر برخی کشور
ظور نشود، به هاي محرك رشد منبیوتیکبراي آنتی

هاي موجود، ها و آلودگیدلیل مشکالت ناشی از بیماري
از این رو، . پرورش مطلوب پرندگان میسر نخواهد بود

هایی که بتوانند تحقیقات در زمینه یافتن جایگزین
سالمت و رشد پرنده را بهبود داده و اثرات جانبی مضري 

کننده و محیط زیست نداشته باشند، بر سالمت مصرف
نشان گزارش . استمشاهده شدهوند رو به رشدي ر

هاي حاوي اسید هیومیک توانایی که ترکیبدهدمی
هاي بیوتیکبراي جایگزین شدن با آنتیرا اي بالقوه

مواد هیومیک بخشی از ).18(محرك رشد دارند 
تجزیه مواد ها واز راه باکتريکودهایی هستند که 

، اسید هیومیک، شوند و شامل هوموسگیاهی حاصل می
ها هستند مغذيفولویک اسید، اولمیک اسید و برخی ریز

ها ترین گروه در بین آنکه اسید هیومیک شناخته شده
هاي تشکیل مواد که فرآیندبا وجود این). 13(است

هاست که مورد مطالعه قرار گرفته است هیومیکی مدت
اند اما ها بیان شدههاي مختلفی براي این فرآیندو تئوري

بسیاري از . مانده استشناخته حقیقت آن هنوز نا
هستند که این مواد از لیگنین محققین بر این باور

در بسیاري ). 24(گیرند میمنشأدیواره سلولی گیاهان 
عنوان هاي پرورش گیاهان از اسید هیومیک بهاز گلخانه

مطالعات ). 17(شود دهنده رشد استفاده میبهبود
که افزودن سطوح مشخصی از استان دادهمتعددي نش

مواد هیومیک موجب توسعه ریشه، استفاده بهتر گیاهان 
). 31(شود ها میاز مواد مغذي، افزایش رشد و تولید آن

عامل به صورتهاي اروپایی از اسید هیومیک در کشور
کننده سیستم ایمنی در ضد اسهال، ضد درد و تقویت
ها این گزارش). 32(است بخش دامپزشکی استفاده شده 

را به بررسی خواص ویژه مواد هیومیکی و گرانپژوهش
ها بر سالمتی طیور تشویق نموده آناحتمالیفواید 

اي درستی در شرایط تغذیه، مواد هیومیک اگر بهاست
مناسب همراه با اقدامات امنیت زیستی استفاده شوند، 

ستگاه توانند ابزاري قدرتمند جهت حفظ سالمتی دمی
).18(کار گرفته شوند بهعملکردگوارش طیور و بهبود 

گـذاري اسید که مکـانیسم اثـربا وجود این
، اما نتایج اوزتوركمانده استشناخته هیـومیک هنوز نا

استفاده از مکمل دهد که نشان می، )22(همکاران و 
هاي گوشتی مواد هیومیکی در آب آشامیدنی جوجه

راك، افزایش وزن الشه، بهبود ضریب کاهش مصرف خو
تر شدن رنگ گوشت سینه و ران تبدیل غذایی و روشن

) 33(یالچین و همکاران ،چنینهم. شودمیرا موجب 
سازي جیره با مواد هیومیک اند که مکملگزارش نموده

شود، بدون مرغ میموجب کاهش کلسترول زرده تخم
هاي خونی و شاخصعملکردمطلوبی بر که اثر ناآن

ها حاکی از آن است گزارش. گذار داشته باشدمرغان تخم
که افزودن مکمل هیومات به جیره آلوده به آفالتوکسین، 

هاي مطلوب سم بر افزایش وزن بدن جوجهاثرات نا
نبود عوارض ناشی ،چنیندهد، همگوشتی را کاهش می

از آلودگی با سم شامل آسیب بافت کبد، بزرگی قلب و 
تغییرات بیوشیمی سرم مرتبط با سم آفالتوکسین برخی

در گروه تیمار شده با مکمل هیومات گزارش شده است 
طبق نتایج محققین استفاده از اسید هیومیک در ). 30(

هاي ژاپنی افزایش وزن بدن، افزایش جیره بلدرچین
استحکام، درصد خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان 

ش وزن، افزایش درصد درشت نی در دوره رشد و افزای
را موجب ده استپوسته و درصد جوجه درآوري

).1(گذاري شده است هاي تولیدي در دوره تخممرغتخم
هوموس، نوعی کود آلی است که در اثر عبور ورمی

مداوم و آرام مواد آلی در حال پوسیدگی از دستگاه 
Eisenia(گوارش کرم خاکی  fetida ( و دفع این مواد از

هوموس، بنابراین ورمی). 12(بدن کرم حاصل می شود 
فضوالت کرم به همراه درصدي از مواد آلی و غذایی 

هوموس به تولید ورمی). 15(هاست بستر و الشه کرم
صورت صد در صد بدون وابستگی به خارج از کشور 

در موجودعناصر غذاییوضعیت1جدول. شودانجام می
استفاده از اسید هیومیک.دهدنشان میراهوموسورمی

، استاي نو دام و طیور ایدهيافزودنی خوراك در تغذیه
کنون گزارشی مبنی بر اثر سطوح که تاجاییاز آن

منبع اسید هیومیک بر که - مختلف ورمی هوموس
هاي تغذیه شده با شناسی روده پرندهخصوصیات ریخت

نشده ارائه -شودمحسوب میجیره حاوي این مکمل 
است، این مهم موضوع مورد مطالعه در این پژوهش قرار 

.گرفت
هوموسورمیدرموجودو عناصرمغذيموادمشخصات- 1جدول

درصدماده مغذي
70خشکماده

704)کیلوکالري بر کیلوگرم(انرژي قابل سوخت و ساز 
27/7خامپروتئین

14/0چربی خام
86/64خاکستر
97/8کلسیم
7/0فسفر
87/1هیومیکاسید
>1/0فولویکاسید
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79........... ................................................................................................................1395بهار و تابستان / 13شماره / سال هفتمي تولیدات دامیاهوهشپژ

هامواد و روش
قطعه جوجه بلدرچین 280این آزمایش با تعداد 

هاي کامل ژاپنی چهار روزه که بر اساس طرح بلوك
تیمار تقسیم شده بودند، در مرغداري هفتتصادفی به

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس به 
هر تیمار چهار تکرار و هر تکرار . روز انجام شد31مدت 

جیره پایه به. مشاهده شدقطعه جوجه 10مشتمل بر 

صورت آردي و بر اساس ذرت و کنجاله سویا مطابق 
شاهد صورتبههاي گروه یکجوجه. تهیه شد2جدول 

. تغذیه شدند) فاقد هر گونه افزودنی(با جیره غذایی پایه 
8/0، 6/0، 4/0، 2/0هاي دو تا شش، سطوح براي تیمار

درصد ورمی هوموس بر اساس ماده خشک در نظر 1و 
15/0هاي تیمار هفت با جیره حاوي گرفته شد و جوجه

.بیوتیک ویرجینیامایسین تغذیه شدنددرصد آنتی
واد مغذي تأمین شدهترکیب جیره آزمایشی پایه و م- 2جدول 

)درصد(مواد خورکی
70/50ذرت

52/42کنجاله سویا
2روغن گیاهی

74/1ماسه
25/1کربناتکلسیم بی

72/0دي کلسیم فسفات
33/0نمک

25/0*مکمل معدنی
25/0**مکمل ویتامینی

13/0متیونین
11/0ترئونین

اجزاي محاسبه شده
2800)کیلو کالري بر کیلوگرم(انرژي قابل سوخت و ساز 

17/23)درصد(پروتئین خام 
77/0)درصد(کلسیم 

29/0)درصد(فسفر در دسترس 
48/0)درصد(متیونین 
85/0)درصد(سیستین + متیونین 

28/1)درصد(لیزین 
98/0)درصد(ترئونین 

14/0)درصد(سدیم 
8/396مس،گرممیلی4000روي،گرممیلی33880آهن،گرممیلی20000منگنز،گرممیلی39680حاويمعدنیمکملکیلوگرمهر: *

.بودسلنیومگرممیلی80ویدگرممیلی
گرممیلیE،800ویتامین واحدD3،7200ویتامین واحدA،800000ویتامین واحد3600000حاويویتامینیمکملکیلوگرمهر: **

B5،1176ویتامین گرممیلیB3،11880ویتامین گرممیلیB2،3920ویتامین گرممیلیB1،2640ویتامین گرممیلیK3،710ویتامین 
.بودکلرایدکولینگرممیلی200000وبیوتینگرممیلیB12،40ویتامین گرممیلیB9،6ویتامین گرممیلیB6،400ویتامین گرممیلی

هوموس تولید داخل کشور ، از ورمیپژوهشدر این 
منبع اسید که) شرکت آمیزه طبیعت، تهران، ایران(

هاي قبل از تنظیم جیره. استفاده شداست، هیومیک 
آزمایشی ابتدا نمونه ورمی هوموس مصرفی به آزمایشگاه 
ارسال و از نظر ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام، 

ان اسید هیومیک و اسید فولویک کلسیم، فسفر و میز
اي از ورمی نمونه،عالوه بر این. مورد تجزیه قرار گرفت

هاي اطمینان از عدم آلودگی آن به باکتريبرايهوموس 
Salmonella وE. coli به آزمایشگاه دامپزشکی پاستور

ها در قفس پرورش جوجه. ارسال شد) ایران، تهران(
ساعت روشنایی کامل در 24برنامه نوري شامل . یافتند

درجه حرارت سالن متناسب . دیده شدکل دوره پرورش 
صورت ها بهها کنترل شده و تمامی جوجهبا سن پرنده

.آزاد به غذا و آب آشامیدنی دسترسی داشتند
طی دوره پرورش میزان خوراك مصرفی و وزن بدن 

هر تکرار با ترازوي دیجیتال با طور هفتگی، بهپرندگان 

خوراك مصرفی در . شدکشی میوزن) g1/0±(دقت
اول هر هفته توزین شده و در مقادیر مشخص در 

که براي هر واحد آزمایشی در - ايهاي جداگانهسطل
شد و در طول هفته در ریخته می- نظر گرفته شده بود

در پایان هفته خوراك . گرفتها قرار میاختیار جوجه
سپس سطل خالی و دوباره باقی مانده در سطل توزین و 

مقدار مشخصی خوراك براي مصرف هفته آینده در 
براي تعیین افزایش وزن متوسط . شدسطل ریخته می

هاي آزمایشی، در پایان هفته کل روزانه هر یک از واحد
هاي آن واحد آزمایشی توزین شده و با محاسبه جوجه

به ها در آن هفته روز مرغ، متوسط افزایش وزن جوجه
تقسیم نمودن متوسط خوراك مصرفی از. آمدمیدست

به متوسط افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی محاسبه 
.)1(شد 

از هر واحد آزمایشی ) روزگی31(در پایان آزمایش 
قطعه پرنده به ازاي هر تیمار 4(یک قطعه بلدرچین نر 
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در ابتدا . طور تصادفی انتخاب و کشتار شدبه) آزمایشی
رودهخارج،شدهکشتارهايپرندهگوارشدستگاه
هاي مختلف روده با خط و طول قسمتگستراندهباریک

منظور به. گیري شداندازه) mm±1با دقت (کش مدرج 
ها، طول تصحیح تأثیر اندازه بدن بر طول این قسمت

ها به ازاي صد گرم وزن بدن محاسبه و تجزیه و آن
ازورفولوژیکى،مهاىبررسىبرايسپس .تحلیل شد

دوازدهه،(روده باریکبخشسههرمیانىقسمت
جدامترسانتییکطولبهقطعاتی) ایلئوموژژونوم

محلولدروشدنددادهشستشو1PBSبا وشده
.گرفتندقراردرصددهفرمالینکنندهتثبیت

پارافینواکسروشبافتى ازهاىاسالیدتهیهبراى
ازپارافینىقالبازگیرىبرشمنظوربه. شداستفاده
)Erma, Tokoyo, Japan(میکروتوم چرخان دستگاه
میکرومترپنجحدوددرها ضخامتىبرش.شداستفاده
هاي بافتی انتخاب شده گیري نمونهپس از برش.داشتند

قرار داده تا ) درجه سلسیوس45(را روي آب گرم 
را که از قبل هاي آن باز شود، سپس الم تمیزي چروك

دار شده بود، در عمق با استفاده از روش سیالنه کردن بار
. روي الم قرار بگیردآب و در زیر نمونه فرو برده تا نمونه

آمیزيرنگائوزینوهماتوکسیلینباهانمونهادامهدر
دیجیتالمبدلونوريمیکروسکوپازاستفادهبا. شدند

)Dino-lite Digital Microscope, Taiwan ( از
هاي تهیه شده براي بررسی ارتفاع و عرض پرز با اسالید

نمایی برابر و براي عمق کریپت با بزرگ40نمایی گربز
باواز هر نمونه گرفتهعکس15برابر در حدود 100
ها سپس میانگین آنوخوانده) Dino capture(افزارنرم

شاخص (نسبت بین ارتفاع پرز به عمق کریپت .شدثبت
.و سطح جذب پرز از طریق محاسبه به دست آمدند) پرز

هاي حاصل از این مطالعه با استفاده از رویه داده
GLM25(افزار آماري نرم (SAS آنالیز شده و مقایسه

اي دانکن در سطح دامنهها به روش آزمون چندمیانگین
.صورت گرفت05/0

و بحثنتایج
1نتایج تجزیه مکمل ورمی هوموس در جدول 

-میزان اسید هیومیک و اسید فولویک. شودمشاهده می
دهنده مواد هیومات در این دو ترکیب اصلی تشکیلکه

با . رسددرصد میدوبه حدود - آیدبه شمار میفراورده 
این فراورده ) درصد30(توجه به محتواي رطوبت باالي 

یط نگهداري آن باید به دقت مورد توجه قرار زمان و شرا
هاي ناخواسته گیرد تا از رشد احتمالی میکروارگانیسم

توسعه سموم قارچی در آن ها و احتماالًویژه قارچهب

86/64(میزان بسیار باالي خاکستر . گیري شودپیش
یک محدودیت مصرف در کهدر این فراورده) درصد

البته در این تحقیق از . دباشسطوح باال قابل توجه می
افزودنی غذایی حاوي اسید هیومیک صوراین فراورده به

استفاده شده است، ) حداکثر یک درصد(در سطوح کم 
منبع مواد صورتبررسی این فراورده به،از سوي دیگر
.توان پیشنهاد دادمعدنی را می
هاي آزمایشی بر عملکرد پرندگان در جدول اثر تیمار

شده است، بیشترین افزایش وزن روزانه در طول ارایه3
ه دوره مربوط به گروه آزمایشی ویرجینیامایسین بود

ها با تیمار شاهد تفاوت بین سایر تیمار). >05/0P(است
ها مبنی با وجود برخی گزارش. داري مشاهده نشدمعنی

هاي گوشتی تغذیه شده با جیره بر بهبود وزن جوجه
، نتایج حاصل از این )2،22(هیومیک حاوي مکمل اسید

) 18(تحقیق در موافقت با نتایج کوکاباگلی و همکاران 
دار بین افزایش وزن نبود تفاوت معنیيدهندهنشان

هاي تغذیه شده با سطوح مختلف ورمی روزانه پرنده
.استهوموس با تیمار شاهد 

ترین مصرف خوراك روزانه با توجه به نتایج، بیش
تعلق داشتدوره آزمایش به تیمار ویرجینیامایسین طی 

)05/0P<(ها از نظر مصرف خوراك ، بین سایر گروه
گزارشاتی مبنی . داري مشاهده نشدروزانه تفاوت معنی

واسطه مصرف دار مصرف خوراك بهبر افزایش معنی
، با )4،21(بیوتیک در جیره گزارش ارایه شده است آنتی

رندگان تغذیه شده با جیره حاوي افزایش وزن پرنده در پ
منظور تأمین بیوتیک، افزایش مصرف خوراك بهآنتی

).4(گیرد انرژي مورد نیاز بدن صورت می
قرار نگرفتن مصرف تأثیرنیز تحتگرانپژوهشسایر 

مکمل نمودن واسطه بهرا خوراك نسبت به گروه شاهد 
).2،7،22(اند گزارش نمودهجیره با اسید هیومیک 

بیوتیک و افزودن آنتیداري طور معنیبهطور کلی، به
ورمی هوموس به جیره ضریب تبدیل غذایی را تحت 

در پایان دوره پرورش ). 3جدول (قرار دادند تأثیر
درصد ورمی 6/0ترین ضریب تبدیل غذایی به تیمار کم

بیوتیک که نسبت به تیمار آنتیتعلق داشتهوموس 
درصد ورمی هوموس 6/0تیمار ). >05/0P(دار بود معنی

تر، بهترین ضریب تبدیل با میزان خوراك مصرفی کم
تواند ناشی از اثرات ، که می)3جدول (غذایی را داشت 

ضد باکتریایی و ضد قارچی ورمی هوموس استفاده شده 
بین ). 27(به واسطه اسید هیومیک موجود در آن باشد 

هاي حاوي با جیرههاي تغذیه شدهدرصد ماندگاري گروه
ها تفاوت سطوح مختلف ورمی هوموس با سایر تیمار

.داري وجود نداشتمعنی
1- Phosphate buffered saline: PBS
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روزگی31بلدرچین ژاپنی در سن عملکردهاي آزمایشی بر اثر جیره-3جدول 
افزایش وزن روزانه تیمار

)گرم(
مصرف خوراك روزانه

)گرم(
ضریب تبدیل

درصد ماندگاريغذایی
b53/5b11/12abc19/250/97شاهد

b46/5b39/12ab26/200/100ورمی هوموس% 2/0
b60/5b67/12ab27/250/97ورمی هوموس% 4/0
b73/5b84/11c05/200/95ورمی هوموس% 6/0
b73/5b16/12bc12/250/97ورمی هوموس% 8/0
b74/5b83/12ab22/250/97ورمی هوموس% 1

a28/6a66/14a34/250/97آنتی بیوتیک% 15/0
SEM07/021/003/074/0

P-value01/0003/0002/074/0
a-c :05/0(دار است دهنده اختالف معنیمشابه در هر ستون نشانحروف ناP<.(

هاي آزمایشی بر طول نسبی نتایج مربوط به اثر تیمار
. ارایه شده است4هاي مختلف روده در جدول قسمت

ري از نظر طول و داهاي آزمایشی تفاوت معنیبین گروه
دهنده روده طول نسبی هر یک از سه قسمت تشکیل

نتایج حاصل از این . باریک و کل آن مشاهده نشد
بیوتیک بر طول نسبی آزمایش مبنی بر عدم تأثیر آنتی

هاي ماتی هاي مختلف روده باریک با گزارشقسمت
.موافقت دارد) 20(وانان و همکاران 

روزگی31هاي مختلف روده باریک بلدرچین ژاپنی در سن هاي آزمایشی بر طول و طول نسبی قسمتاثر تیمار-4جدول 
*طول نسبی روده باریک )مترسانتی(طول روده باریک 

کل ایلئوم ژژونوم دوازدهه کل ایلئوم ژژونوم دوازدهه تیمار
97/35 16/14 18/14 92/8 80/50 05/20 00/20 75/10 شاهد
87/35 51/14 81/13 54/7 37/54 00/22 00/21 37/11 ورمی هوموس% 2/0
22/36 27/14 60/13 35/8 12/48 00/19 00/18 12/11 ورمی هوموس% 4/0
94/38 72/14 29/15 92/8 25/50 00/19 75/19 50/11 ورمی هوموس% 6/0
71/35 54/13 36/14 81/7 62/52 87/19 87/19 50/11 ورمی هوموس% 8/0
44/37 54/14 25/14 64/8 12/52 25/20 87/19 00/12 ورمی هوموس% 1
72/32 63/12 08/13 01/7 12/50 37/19 00/20 75/10 آنتی بیوتیک% 15/0
84/0 33/0 45/0 19/0 05/1 44/0 63/0 15/0 SEM

68/0 69/0 94/0 07/0 82/0 63/0 91/0 31/0 P-value

تابعیت براي ورمی هوموس
64/0 95/0 75/0 11/0 90/0 63/0 91/0 06/0 خطی
82/0 95/0 90/0 48/0 63/0 53/0 73/0 92/0 درجه دوم

به ازاي هر صد گرم وزن بدن) مترسانتی(طول : *

آزمایشی بر ارتفاع پرز، عرض پرز هاي نتایج اثر تیمار
اثر . نشان داده شده است5و عمق کریپت در جدول 

هاي آزمایشی بر ارتفاع پرز در هر سه قسمت روده تیمار
طوري که ارتفاع پرز دوازدهه در به . دار بودباریک معنی

درصد 8/0الی 4/0تیمارهاي مکمل شده با سطوح 
سبت به سایر داري را نورمی هوموس افزایش معنی

). >05/0P(ها نشان داد تیمار
ترین ارتفاع پرز در این قسمت از روده چنین کمهم

ترین ارتفاع پرز کم. بیوتیک مشاهده شددر تیمار آنتی
ترین آن در تیمار حاوي ژژونوم در تیمار شاهد و بیش

). >05/0P(درصد ورمی هوموس مشاهده شد 4/0

درصد ورمی یکالی 4/0سازي جیره با سطوح مکمل
هاي تغذیه هوموس به افزایش ارتفاع پرز ژژونوم پرنده

هاي حاوي این سطوح نسبت به سایر شده با جیره
ترین ترین و کمبیش). >05/0P(شد منجر ها تیمار

یکارتفاع پرز در ایلئوم به ترتیب متعلق به تیمار حاوي 
بیوتیک بود درصد ورمی هوموس و تیمار آنتی

)05/0P< .(زمان با افزایش سطوح تغییرات ارتفاع پرز هم
صورت مصرف ورمی هوموس در مورد ژژونوم و ایلئوم به

صورت درجه دوم خطی و در مورد دوازدهه و ژژونوم به
).>05/0P(مشاهده شد
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82........... .................................شناسی هاي ریختو ویژگیعملکردبیوتیک ویرجینیامایسین بر هوموس و آنتیمقایسه اثرات سطوح مختلف ورمی

روزگی31روده باریک بلدرچین ژاپنی در سن هاي مورفومتریکهاي آزمایشی بر ویژگیاثر تیمار-5جدول 
)مترمیکرو(عمق کریپت  )مترمیکرو(عرض پرز  )مترمیکرو(ارتفاع پرز 

ایلئوم ژژونوم دوازدهه ایلئوم ژژونوم دوازدهه ایلئوم ژژونوم دوازدهه تیمار
a20/69 77/66 56/85 a 64/128 33/104 79/89 bc77/441 c60/551 b42/1090 شاهد
b15/59 94/66 53/75 ab 75/138 47/90 22/103 bc81/480 bc40/570 b96/1090 ورمی هوموس% 2/0
ab68/65 36/69 19/76 ab 81/116 30/109 29/99 bc35/465 a27/641 a20/1315 ورمی هوموس% 4/0
b89/61 34/58 77/73 ab 19/112 99/108 39/88 a65/523 a39/624 a59/1368 ورمی هوموس% 6/0
b88/61 95/59 81/76 ab 45/114 38/112 52/91 c79/423 a20/630 a29/1264 ورمی هوموس% 8/0
ab39/65 63/64 97/66 b 19/109 04/92 16/118 a93/523 a38/628 b16/1123 ورمی هوموس% 1
b48/59 54/64 33/67 b 83/112 57/98 56/105 c30/419 b71/594 c99/909 آنتی بیوتیک% 15/0

98/0 37/1 71/1 24/4 99/2 28/4 89/8 78/6 08/32 SEM
04/0 33/0 04/0 52/0 30/0 54/0 0001/0 0001/0 0001/0 P-value

وموسهتابعیت براي ورمی 
49/0 17/0 02/0 09/0 95/0 35/0 02/0 0001/0 09/0 خطی
06/0 57/0 78/0 85/0 18/0 40/0 81/0 0002/0 0003/0 درجه دوم

a-c :05/0(دار است دهنده اختالف معنیمشابه در هر ستون نشانحروف ناP<.(

هاي روده باریک عرض پرز در هیچ کدام از قسمت
عمق کریپت ). <05/0P(ها قرار نگرفت تأثیر تیمارتحت

هاي آزمایشی واقع در دوازدهه و ایلئوم تحت تأثیر تیمار
هاي که عمق کریپت در دوازدهه پرندهطوريبهشد،

درصد ورمی هوموس و 1تغذیه شده با جیره حاوي 
داري را نسبت به تیمار شاهد بیوتیک کاهش معنیآنتی

درصد ورمی هوموس 2/0در ایلئوم نیز تیمار ؛نشان داد
ترین بیش). >05/0P(ترین عمق کریپت را داشت کم

ئوم در گروه شاهد مشاهده عمق کریپت در دوازدهه و ایل
بین سطح مصرف مکمل ورمی هوموس ). >05/0P(شد 

و عمق کریپت تنها در دوازدهه رابطه خطی کاهشی 
).>05/0P(مالحظه می شود 
سازي جیره ، مکملگرانپژوهشهاي طبق گزارش

با اسید هیومیک به تغییر میکروفلور روده و کاهش 
در محتویات Escherichia coliدار تعداد باکتري معنی

شود، میمنجر ایلئوم پرندگان تغذیه شده با آن 
هاي اسید چنین گزارش شده است که شمار باکتريهم

طور کننده اسید هیومیک بهالکتیک در گروه دریافت
). 29(بیوتیک بوده است تر از گروه آنتیداري بیشمعنی

تبدیل ممکن است افزایش ارتفاع پرز و کاهش ضریب
هاي تغدیه شده با ورمی هوموس به غذایی در پرنده

هاي اسید الکتیک و نقش افزایش جمعیت باکتريدلیل
برخی از . ها در دستگاه گوارش باشدمفید این باکتري

توانند قابلیت پروبیوتیکی هاي اسید الکتیک میباکتري
زا را مهار هاي بیماريداشته باشند و رشد برخی باکتري

هاي ها در افزایش اسیدنقش پروبیوتیک.)16(ند نمای
هاي چرب کوتاه اسید. چرب فرار شناخته شده است

از طریق- استمحصول نهایی تخمیرکه -زنجیر
تجمع این مواد در روده . شوندها تولید میالکتوباسیل

و نامساعد شدن شرایط براي استقرار pHموجب کاهش 
با کاهش . شودا میهباکتري سالمونال و کلی باسیل

زا تخریب دیواره روده کاهش یافته، هاي بیماريباکتري

بهبود عملکردبنابراین جذب مواد مغذي تسهیل شده و 
نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج تکلیمی . کندپیدا می

دار ارتفاع پرز مبنی بر افزایش معنی) 28(و همکاران 
یره حاوي هاي گوشتی تغذیه شده با جژژونوم جوجه

،چنینهم. درصد اسید هیومیک موافقت دارد2/0
سازي جیره بلدرچین ژاپنی گزارش شده است که مکمل

دار ارتفاع درصد اسید هیومیک به افزایش معنی3/0با 
پرز در هر سه قسمت روده باریک در مقایسه با گروه 

).1(شده است منجر شاهد 
ستفاده در تفاوت در میزان اسید هیومیک مورد ا

تواند ناشی از متفاوت بودن خلوص منابع ها میآزمایش
هايطول پرز. تجاري در دسترس اسید هیومیک باشد

، جمعیت میکروفلور روده و حضور مواد pHروده به 
که اسید از آنجایی). 28(سمی در روده بستگی دارد 

دستگاه گوارش و جمعیت pHهیومیک توانایی کاهش 
، احتماال اثرش را از این )27(ضر را دارد هاي مباکتري

.نمایدهاي روده اعمال میطریق بر بهبود پرز
ترین ارتفاع پرز در هر سه قسمت طبق نتایج کم

دستگاه گوارش متعلق به پرندگان تغذیه شده با جیره 
در مطالعه بارهو ). 5جدول (باشد بیوتیک میحاوي آنتی

هاي ژژونوم با رزنیز کاهش ارتفاع پ) 3(و همکاران 
بیوتیک محرك رشد به جیره نسبت به افزودن آنتی

طبق نتایج ،چنینتیمار شاهد گزارش شده است، هم
این محققین در گروه تغذیه شده با جیره حاوي 

تر از سایر هاي مفید کمبیوتیک جمعیت باکتريآنتی
در این آزمایش نیز ارتفاع پرز ژژونوم . ها بوده استگروه
داري نسبت به تمامی طور معنیبیوتیک بهگروه آنتیدر 

درصد کاهش 2/0سطوح ورمی هوموس به جز سطح 
هاي محرك رشد بیوتیکجایی که آنتیاز آن. یافت

همراههاي مفید روده را نیز بهجمعیت باکتري
، ممکن است )3(دهند زا کاهش میهاي بیماريباکتري

کننده کاهش ارتفاع پرز در گروه دریافت

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
ra

p.
7.

13
.8

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 10

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.rap.7.13.86
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-633-fa.html


83........... ................................................................................................................1395بهار و تابستان / 13شماره / سال هفتمي تولیدات دامیاهپژوهش

هاي چرب ویرجینیامایسین به دلیل کاهش تولید اسید
اي مشخص شده است که استفاده در مطالعه. فرار باشد

در pHها سبب افزایش بیوتیک در جیره بوقملوناز آنتی
ناشی از کاهش غلظت pHافزایش . شودمخاط روده می

. باشدهاي چرب فرار در محتویات هضمی میاسید
هاي چرب فرار محصول نهایی حاصل از تخمیر اسید

استات، پروپیونات و بوتیرات مشمولو ها هستندباکتري
ها بوتیرات منبع اصلی سوخت در انتروسیت. باشندمی

هاي ، در نتیجه با کاهش اسید)8(شود محسوب می
.گیردتأثیر قرار میها تحتچرب فرار ارتفاع پرز

شناسی روده مطالعات انجام شده روي ریخت
ک، بیوتیهاي تغذیه شده با جیره حاوي آنتیجوجه

هاي با وجود گزارش. باشدبیانگر نتایج مختلفی می
متعدد مبنی بر کاهش ارتفاع پرز روده در اثر مصرف 

دار در بیوتیک، برخی محققین نبود تفاوت معنیآنتی
هاي هاي روده جوجهها و عمق کریپتارتفاع و عرض پرز

بیوتیک را نسبت گوشتی تغذیه شده با جیره حاوي آنتی
که با توجه به این). 11(اند گزارش نمودهبه گروه شاهد

تر مواد افزودنی که محرك رشد و جایگزین بیش
اند، ها معرفی و مورد آزمایش قرار گرفتهبیوتیکآنتی

واسطه فعالیت ضد میکروبی و تأثیر بر تأثیر خود را به
، کنند، از این روفلور میکروبی دستگاه گوارش اعمال می

ن آلودگی و درگیري پرندگان با شرایط پرورش و میزا
تواند در زا در محیط آزمایش میهاي بیماريباکتري

هاي صورت گرفته با این مواد نتایج حاصل از آزمایش
.افزودنی مؤثر باشد

خوش طور پیوسته دستهاي پوششی روده بهسلول
ها و مهاجرت شوند و با تزاید و بلوغ در کریپتتغییر می

. شودها جبران میها از پرزریزش سلولبه سمت باال،
اي هاي رودهها با میزان جایگزینی سلولعمق کریپت

دهنده ها نشانوابسته بوده و افزایش عمق کریپت

. باشداي میهاي رودهافزایش نیاز به جایگزینی سلول
ممکن است کاهش عمق کریپت دوازدهه و ایلئوم 

می هوموس به پرندگان تغذیه شده با سطوح مختلف ور
کنندگی اسید هیومیک در برابر دلیل اثرات محافظت

تواند روي اسید هیومیک می. زا باشدعوامل بیماري
زا و سموم، موکوس اپیتلیال روده علیه عوامل بیماري

نقش واسطهو به ) 14(فیلم محافظتی تشکیل دهد بیو
آیدبه شمار میزدا در روده اش عامل سمکنندگیکیالت

سازي روده و ، بنابراین میزان تخریب و نیاز به نو)28(
کاهش عمق احتماالً. یابدعمق کریپت کاهش می

ایشی ــروه آزمـــئوم در گــه و ایلــت دوازدهـکریپ
هاي چرب کاهش اسیدبه واسطه بایدویرجینیامایسین 

ها بیوتیکفرار در لومن روده و اثرات ضد باکتریایی آنتی
الیت ــاهش فعــها با ککــبیوتیآنتی). 8(د ــباش

هاي مضر و کاهش التهاب روده، مانع از میکروارگانیسم
اثر .شوندسازي میها و کاهش در میزان نوتخریب پرز

6هاي آزمایشی بر شاخص و سطح پرز در جدول تیمار
شاخص پرز در هر سه قسمت روده . آورده شده است

رار گرفت هاي آزمایشی قباریک تحت تأثیر تیمار
)05/0P< .(ترین شاخص پرز در دوازدهه، ژژونوم و بیش

ترین آن درصد ورمی هوموس و کم6/0ایلئوم در گروه 
هاي اثر تیمار). >05/0P(در گروه شاهد مشاهده شد 

دار نبود، آزمایشی بر سطح پرز در دوازدهه و ایلئوم معنی
درصد 8/0ترین سطح پرز در ژژونوم در تیمار اما بیش

،و در عین حال) >05/0P(ورمی هوموس مشاهده شد 
تبعیت سطح پرز از سطوح مکمل سازي جیره با ورمی 

صورت منحنی درجه دوم مشاهده شد هوموس به
)05/0P< .( نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت) شاخص

هاي در هر سه ناحیه روده باریک تحت تأثیر تیمار) پرز
).>05/0P(آزمایشی قرار گرفت 

روزگی              31هاي مختلف روده باریک بلدرچین ژاپنی در سن هاي آزمایشی بر شاخص و سطح پرز در قسمتاثر تیمار- 6جدول 
)mµ(2سطح پرز  شاخص پرز

ایلئوم ژژونوم دوازدهه ایلئوم ژژونوم دوازدهه تیمار
28440 ab28803 49032 c40/6 b27/8 d86/12 شاهد
33219 b25792 56431 a17/8 b67/8 bcd99/14 ورمی هوموس% 2/0
26891 a35052 67379 bc09/7 ab33/9 ab23/17 ورمی هوموس% 4/0
29339 a34042 60224 a55/8 a86/10 a75/18 ورمی هوموس% 6/0
24266 a35384 57824 c86/6 a54/10 abc46/16 ورمی هوموس% 8/0
28630 ab28850 66249 ab01/8 ab82/9 ab89/16 ورمی هوموس% 1
23504 ab29191 48075 bc06/7 ab27/9 cd55/13 آنتی بیوتیک% 15/0

69/995 05/1024 72/3185 18/0 24/0 51/0 SEM

14/0 05/0 61/0 002/0 02/0 006/0 P-value

تابعیت براي ورمی 
29/0هوموس 17/0 30/0 06/0 004/0 01/0 خطی

90/0 03/0 57/0 01/0 07/0 02/0 درجه دوم
a-d :05/0(دار است دهنده اختالف معنیمشابه در هر ستون نشانحروف ناP<.(
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ترین ارتفاع ها بیشدر نواحی ابتدایی روده باریک پرز
ها کاهش را دارند و در نواحی انتهایی روده ارتفاع پرز

تفاع پرز این روند براي عمق کریپت و نسبت ار. یابدمی
افزایش نسبت . شودبه عمق کریپت نیز مشاهده می

دهنده نشان) شاخص پرز(ارتفاع پرز به عمق کریپت 
طور به. باشدهاي روده میسازي سلولکاهش میزان نو

کلی پذیرفته شده است که افزایش ارتفاع پرز در ترکیب 
تر تر موجب مهاجرت آهستهبا عمق کریپت کم

پرز شده و از دست رفتن انتروسیت انتروسیت به ارتفاع
).23(یابد ها کاهش میاز پرز

سازي افزایش انرژي ذخیره شده از کاهش میزان نو
پرنده صرف تولید از طریقتواند هاي اپیتلیال میسلول
توانمی،بنابراین؛شودعملکردهاي دیگر و بهبود بافت

رندگان و کاهش ضریب تبدیل غذایی در پعملکردبهبود 

درصد ورمی هوموس را به اثرات مطلوب 6/0تیمار 
شناسی روده باریک ورمی هوموس بر خصوصیات ریخت

با توجه به نتایج این تحقیق به . این پرندگان نسبت داد
منبع اسید کهرسد استفاده از ورمی هوموس نظر می
برايگامی مثبت تواندمیشود،محسوب میهیومیک

در نظر تیک در پرورش طیور بیوکاهش مصرف آنتی
عملکرد، چرا که عالوه بر بهبود سالمتی و گرفته شود

پرنده، سالمت انسان و محیط زیست را نیز فراهم 
.آوردمی

تشکر و قدردانی
پاسلفان از شرکت محترم آمیزه طبیعت به ؤم

.نمایندگزاري میهش سپاسژوحمایت از این پ
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Effects of Dietary Vermi-humus in Comparison to Virginiamycin on
Performance and Small Intestinal Morphometric Parameters in Japanese Quails

Mosab Ahmadi1 and Mohammad Amir Karimi Torshizi2

Abstract
This experiment was conducted in order to compare the effects of different levels of humic

acid and virginiamycin on performance and intestinal morphometeric parameters of Japanese
quails. A number of 280 Japanese quails were allocated to 7 treatments with 4 replicates and 10
birds in each replicate in a randomized complete block design. Birds of group 1 as a control
were fed by control diet. For 2 to 6 treatments, six levels of vermi-humus (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8,
and 1%) was considered and birds of treatment 7 were fed by 0.15% virginiamycin
supplemented diet. The lowest and the highest feed conversion ratio was related to 0.6 % vermi-
humus and virginiamycin, respectively. Dietary supplemention of different levels of vermi-
humus did not influenced the small intestine absolute and it’s relative length. The longest villus
height in duodenum, jejunum and ileum were observed in 0.6%, 0.4% and 1% vermi-humus,
respectively and the shortest villus height in duodenum and ileum was related to birds that fed
virginiamycin (P<0.05). Villus width did not affected by administered treatments. The crypt
depth of duodenum and ileum was decreased in all experimental treatments in comparison to
control group (P<0.05). The highest and the lowest villus index of three intestinal segments
were related to 0.6% vermi-humus and control treatments, respectively. The duodenum and
ileum villus surface area did not affected by experimental treatments,while the highest jejunum
villus surface area was observed in 0.8 % vermi-humus. According to the positive effects of
vermi-humus at level of 0.6 % on villus index and bird’s performance, this level can be used as
an alternative to antibiotics that would improve intestinal villi of birds along with beneficial
effects to human health and environment.

Keywords: Antibiotic, Intestinal morphology, Japanese quails, Vermi-humus
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