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هاي گوشتی تغذیه روده باریک جوجهشناسیریختبررسی عملکرد تولیدي و 
بیوتیک در شرایط گرمسیريبیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پريهاي آنتیشده با مکمل

3نظر افضلیو2، سید محمد حسینی1مصیب شالیی

چکیده
باریک يرودهشناسیریختو عملکردبیوتیک بر د آلی، پروبیوتیک و پريبیوتیک، اسیآزمایش به منظور بررسی اثر آنتی

تصادفی با آزمایش در قالب طرح کامالً. شرایط گرمسیري انجام شددرروز و 42به مدت 308هاي گوشتی نر سویه راس جوجه
حاويجیره : T2جیره پایه، : T1: ودند ازتیمارهاي آزمایشی عبارت ب. قطعه جوجه در هر تکرار انجام گردید8تکرار و 4تیمار، 5

جیره : T4، )خوراكتن/کیلوگرم3(اورگاسید اسید آلی حاويجیره : T3، )خوراكتن/گرم150(تتراسایکلین اکسیبیوتیک آنتی
). اكخورتن/کیلوگرم2(ساکارید مانان الیگوبیوتیک پريحاوي جیره T5:و ) خوراكتن/گرم150(پروتکسین پروبیوتیک حاوي

طول نسبی . ندخوراك مصرفی، وزن زنده و ضریب تبدیل غذایی نداشتداري برهاي آزمایشی تأثیر معنیجیرهنتایج نشان داد 
طوربهباریک يهاي مختلف رودهقسمتاسیدیته). >05/0P(داري داشت بیوتیک افزایش معنیپريوسیلهه بژژنوم و ایلئوم 

دار طول ویلی در دئودنوم و ژژنوم پروبیوتیک باعث افزایش معنی). >05/0P(کاهش نشان داد در اثر مصرف اسید آلیداري¬معنی
بیوتیک و پروبیوتیک باعث افزایش نسبت طول ویلی به عمق کریپت در قسمت ژژنوم آنتیمصرفهمچنین ). >05/0P(گردید 

نشان دادکاهش اسید آلی و پروبیوتیکمصرف در اثر ژژنوم و ایلئومدر ايماهیچهيضخامت الیه). >05/0P(شدباریک يروده
)05/0P< .(روده شناسیریختهاي مورد استفاده بر خصوصیات دهنده اثرات مثبت مکملکلی نتایج تحقیق حاضر نشانطورهب

.هاي گوشتی ایجاد ننمودباریک بود اما تفاوتی در عملکرد جوجه
هاي غذایی روده باریک، مکملشناسیریختجوجه گوشتی، عملکرد، : هاي کلیديواژه

مقدمه
بهروسرعتبهجهانگرمسیرمناطقدرطیورپرورش

وآفریقاآسیا،هايقارهازکثیريهايقسمت.استافزایش
خوددرراجهانجمعیتازايعمدهسهمکهجنوبیکايیآمر

.اندشدهواقعهواییوآبشرایطایندر،رندداجاي
که همواره يگرمسیرمناطقدرکافیتولیداتهبیابیدست

کار،آسایش پرندگان استي تر از محدودهدماي محیط باال
تنشمحیطی،شرایطایندرکهچرا.استدشواريبسیار

کاهشجملهازمتعدديدالیلبهودادهرخطیوردرگرمایی
افزایشالشه،کیفیتکاهشوزن،کاهشخوراك،مصرف
شدتبهطیورعملکرد،غذاییتبدیلضریبشافزایوتلفات

ه باستممکنطوالنیگرماییتنش. )13(ابدیمیکاهش
تیموس(اولیهلنفاويهاياندامبهدائمیحتییاوموقتطور

پذیرشبرايراطیورکهطوريد،بهکنواردآسیب) بورسو
مستعدانگلیوویروسیباکتریایی،هايبیماريگوناگونانواع

گذشته از ابعاد هاي طی سالطیوردستگاه گوارش.)31(دکن
هاي به دلیل نقش آن در رشد سریع جوجهاًمختلف مخصوص

دستگاه هتوسع.گوشتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است
ها و سرعت رشد باالي آن در گوارش نسبت به دیگر اندام

. داردتأثیر زیادي بر عملکرد نهایی پرنده ،روزهاي اول زندگی
افزایش بازده براي،استپشتیبانیاندامکهدستگاه گوارش 

هایی از هضم و جذب مواد مغذي و فراهم نمودن نیاز اندام
یابدگیري میچشميهدر آغاز زندگی توسع،هاجمله ماهیچه

هاي مختلفی ي کوچک از قسمتبافت دیواره روده).38(
طی ترین الیه آن بافت مخاتشکیل شده که داخلی

پرزهاي روده از . این الیه از پرزها تشکیل شده است. باشدمی

طور قابل توجهی در هر بخش روده ه نظر شکل و اندازه ب
دنبال هتأمین سالمت دستگاه گوارش و ب). 23(ند هستمتفاوت

برمؤثرمواردترینمهمازآن بهبود وضعیت پرزهاي روده
باشدپرندگان میدرشآنبه دنبالوخوراکیموادوريبهره

از طیور،ودامصنعتدرکهاستقرننیمنزدیک به.
عوامل .شودمیاستفادهرشد،افزایشدرمؤثرهايفرآورده
از بعدونمودهعملگوارشدستگاهدراًاساسرشدمحرك

. شوندمیخارجبدنازمدفوعباهمراهمحل،ایندرثیرأت
کسب درحیوانباریکيرودهدرموجودزايعوامل بیماري

در رقابت میزبانحیوانباگوارشدستگاهازمغذيمواد
غذایی موادوريبهرهوهضمکاهشموجبوباشندمی
ابتالمیزانوکاهشحیوانعملکردآندنبالبهوشوندمی

شدنصنعتیاوایلدر).18(یابدمیافزایشهابه بیماري
بردنبینازدلیلبههابیوتیکآنتیمصرفطیور،پرورش
کردمیایجادگلهرشددرداريمعنیتفاوتهاي مضر،باکتري

اضافه جیره طیوربهبیوتیکآنتیکهشدمیتوصیهنتیجهدرو
جمعیت کاهشسببهابیوتیکآنتی،گزارشاتطبق).8(گردد 

و دسترسقابلغذاییموادافزایشگوارش،دستگاهمیکروبی
وزنوغذاییتبدیلضریببهبودبموجنتیجهدر

ماندن باقیدلیلهبدیگر،طرفاز.شوندمیهاي گوشتیجوجه
و انسانبههاآنانتقالوتولیديدر محصوالتهابیوتیکآنتی
بیوتیکآنتیازاستفادهکشورهاازبسیاريدرمقاومت،بروز

جایگزین گوناگونیمواد).17(استشدهممنوع
هاآنجملهازکهاندشدهمعرفیرشدمحركهايبیوتیکآنتی
اشارههابیوتیکو پريهاپروبیوتیکآلی،اسیدهايتوان بهمی
مواددرهمزیاديمیزانبهاروپادرآلیاسیدهاي).41(کرد

)mosayeb_shalaey@yahoo.com: نویسنده مسوول(ارشد، دانشگاه بیرجند، کارشناس-1
، دانشگاه بیرجندو استاداستادیار-3و 2

17/1/93: تاریخ پذیرش28/8/92: تاریخ دریافت

ي و منابع طبیعی ساريدانشگاه علوم کشاورز
پژوهشهاي تولیدات دامی
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68..............................................................................................................هاي گوشتی تغذیه شده باشناسی روده باریک جوجهبررسی عملکرد تولیدي و ریخت

رشد ازممانعتمنظوربه،آمادهخوراكدرهموخام غذایی
).34(شوندمیدهاستفاسالمونالمانندزابیماريهايمیکروب

جمعیتفرضیه استفاده از اسیدهاي آلی در جیره این است که 
در دستگاه گوارش با ) مثل سالمونال(میکروبی نامناسب 

شان کم شده و زمینه براي گسترش فلور فعالیتpHکاهش 
مثل (هاي مناسب اسیدي که باکتريpHمیکروبی مقاوم به 

).6(شود شوند مساعد محسوب می) الکتوباسیلوس
اثرات،رودهدرمیکروبیتعادلایجادها باپروبیوتیک
مثبت ناشیاثراتمحققین.)16(دارندمیزبانبرايسودمندي

شدنفراهمازناشیراهاپروبیوتیکباجیرهسازيمکملاز
یغذایمواد هضمها، افزایشویتامینمانندمغذيموادبرخی

همچنینوکنندههضمهايآنزیمبرخیتولیديواسطهبه
ازحاصلهسمومکردنخنثیوزابیماريهايمهار میکروب

).25(ها دانستندباکتریوسینوآلیاسیدهايتولیدتوسطهاآن
کههستندهضمیقابلغیرهايکربوهیدراتهابیوتیکپري

ازمحدوديتعدادیک یاکردنفعالیارشدتحریکطریقاز
ازهمچنینودارندوجودرودهدرکهباکتریاییهايگونه

بهقبالکهزابیماريهايباکتريجدا شدنومتصلطریق
گذاشتهمیزبانبرسودمندياثرات،اندچسبیدهگوارشدستگاه

این با توجه به بنابر).19(بخشند میبهبودراآنهاو سالمتی
بهمنجرکهمنفیاثراتدلیلبه،حرارتیتنشکهاین

صنعتدرهانگرانیعمدهازیکیشود،میاقتصاديضررهاي 
مانند اهواز، بندر عباس، قصر گرممناطقدرخصوصهبطیور

هدف از انجام ، باشدمیشیرین و سایر شهرهاي جنوبی ایران
این آزمایش بررسی برخی خصوصیات دستگاه گوارش و 

هاي گوشتی تغذیه شده با روده باریک جوجهشناسیریخت
بیوتیک بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پريي آنتیهامکمل

.بودتحت شرایط اقلیمی گرمسیري 

هامواد و روش
قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 160در این آزمایش از 

چهار تکرار و ،تصادفی با پنج تیماردر قالب طرح کامال308ً
هشت قطعه جوجه در هر تکرار با میانگین وزن مشابه به مدت 

سویاکنجاله-ي آزمایشی بر پایه ذرتجیره. روز انجام شد42
روزگی مطابق با 21- 42روزگی و 7- 21در دو مرحله و

وسیله ه و ب308احتیاجات راهنماي پرورش سویه راس 
در هفته اول . تنظیم شدUFFDAجیره نویسی افزار نرم

که آزمایش از یک نوع جیره استاندارد تجاري استفاده شد
در جدول .آورده شده است1مواد مغذي آن در جدول ترکیب 

که براي دو پایه آزمایشی ي درصد مواد خوراکی جیره2
شان داده ن، گردیدتنظیم روزگی 22-42و 7-21يحلهرم

جیره پایه، :T1تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از . شده است
T2 : تن/گرم150(تتراسایکلین اکسیبیوتیک آنتیحاويجیره

تن /کیلوگرم3(اورگاسید اسید آلی حاويجیره :T3، )خوراك
150(پروتوکسین پروبیوتیک حاويجیره :T4،)خوراك

مانان بیوتیک پريحاويجیره : T5و ) خوراكتن/گرم
،در تمام دوره پرورش).خوراكتن/گرمکیلو2(الیگوساکارید 
درجه سانتیگراد در سالن پرورش اعمال 30- 32دماي ثابت 

نواخت بود و شرایط محیطی براي تمام پرندگان یک. گردید
اختیار درآزادبه صورتدانوآبدوره آزمایشدرطی

اسید آلی مورد استفاده در این آزمایش با . قرارگرفتپرندگان
اسید فرمیک، : شامل مخلوطی از(رگاسید ونام تجاري ا

که )الکتیک، مالیک، سیتریک، تارتاریک و ارتوفسفریک
درصد سیلیکات بود که 62آلی و درصد اسیدهاي38اوي ح

مورد استفاده ) پروتکسین(پروبیوتیک . شدحامل محسوب می
هاي مفید دستگاه گونه از باکتري7در این آزمایش شامل 

هاي باکتریایی شاملسویه. باشدگوارش و دو گونه قارچ می
لوس الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، الکتوباسی:موارد زیر است

رامنوسوس، الکتوباسیلوس پالنتاریوم، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، 
اینتروکوکوس فاسیوم، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و 

لوس اریزا و کاندیدا پنتولوپسی هاي قارچی شامل آسپرژیسویه
باکتري 2×109ورده حاوي حداقل آو یک گرم از این فراست
)MOS(وساکاریدبیوتیک مورد استفاده مانان الیگپري. است

مانان الیگوساکاریدها از بخش دیواره بیرونی . )تکنوموس(بود
هاي مورد مکمل. اندمخمر ساکارومایسس سرویزیه جدا شده

طور کامل ه استفاده در آزمایش با سایر اقالم موجود در جیره ب
افزایش مصرفی،خوراك(هاعملکرد جوجه.مخلوط گردید

موردهفتگیصورتبه)غذاییتبدیلضریبووزن
در انتهاي دوره آزمایش از هر تکرار دو . گرفتگیري قراراندازه

. گردیدانتخاب و کشتار جوجه گوشتی به طور تصادفی قطعه 
ها خارج شده و آندستگاه گوارشدر مرحله بعد محتویات

سپس . رازوي دیجیتال وزن شدندتا هاي مختلف آن بقسمت
براي محاسبه . گیري شداندازهرودههاي مختلف قسمتطول 

pHگرم از محتویات 1هاي مختلف دستگاه گوارش، قسمت
برداشته معده، سنگدان، دئودنوم، ژژنوم و ایلئومدان، پیشچینه
وسیله ه لیتر آب دي یونیزه ریخته شد و سپس بمیلی9و در 

pHمتر،pHبراي بررسی ).2(گیري گردیدآن اندازه
باریک شامل يهاي مختلف رودهسمتاز قشناسیریخت

متر بریده سانتی2هایی به اندازه دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم نمونه
10شده و تا زمان ارسال به آزمایشگاه در محلول فرمالین 

افزار آماري نرمبادست آمده ههاي بداده. داري شددرصد نگه
)9.1(SAS)35 ( و رویهGLM مورد تجزیه و تحلیل قرار
براي مقایسه میانگین تیمارها از آزمون توکی کرامر . رفتگ

:باشدمدل آماري طرح به صورت زیر می. استفاده شد

Yij= µ + Ti + Eij
Yij=مقدار هر یک از مشاهدات

µ=میانگین جمعیت
Ti =اثر جیره غذایی

Eij =اثر خطاي آزمایش
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ترکیب مواد مغذي جیره هفته اول- 1جدول 
Table 1. Diet composition of the first week

مقدار تأمین شدهمواد مغذي
Kcal/kg(2900-2850(انرژي قابل سوخت و ساز 

21-22(%)پروتئین 
00/1(%)کلسیم 
45/0-5/0(%)فسفر 

5/0(%)متیونین 
2/1(%)الیزین 
8/0(%)سیستئین + متیونین 

16/0(%)سدیم 

زمایشی پایهآو ترکیب مواد مغذي جیره ) بر حسب درصد(دهنده کیلاجزاي تش- 2جدول 
Table 2. Components and nutrient composition of the basal diet

روزگی22-42روزگی7-21اجزاي خوراك
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

مین شدهأمواد مغذي ت
Kcal/kg(30003100(سوخت و سازانرژي قابل 

0/2200/20(%)پروتئین خام 
36/13600/155نسبت انرژي به پروتئین

00/190/0(%)کلسیم 
50/045/0(%)قابل دسترس فسفر

37/035/0(%)متیونین 
25/110/1(%)لیزین 

95/095/0(%)سیستئین +متیونین
31/028/0(%)تریپتوفان 

83/075/0(%)ترئونین 
گرم میلی80گرم ید و میلی396گرم مس، میلی4000گرم روي، میلی33880گرم آهن، میلی20000گرم منگنز، میلی39680ی حاوي معدنمواد هر کیلوگرم از مکمل : *

. سلنیوم بود
گرم میلیE ،800لی ویتامین الملواحد بینD3 ،14400واحد بین المللی ویتامین A ،800000المللی ویتامین واحد بین3600000هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی حاوي : **

گرم میلیB6 ،400گرم ویتامین میلیB5 ،1176گرم ویتامین میلیB3 ،11880گرم ویتامین میلیB2 ،3920گرم ویتامین میلیB1 ،2640گرم ویتامین میلیK3 ،700ویتامین 
. بود.B.H.Tگرم میلی400لین کلراید و گرم کومیلی400000گرم بیوتین، میلیB12 ،40ویتامین گرممیلیB9 ،6ویتامین 

نتایج و بحث
صفات عملکردي اثر تیمارهاي آزمایشی بر 

3در جدول هاي مختلف آزمایشهاي گوشتی در دورهجوجه
، صفات عملکردي دهدنتایج نشان می. آورده شده است

هاي خوراکی در جیره ثیر افزودنیأهاي گوشتی تحت تجوجه
استفادهبامحققینحاضرتحقیق مطابق با نتایج .تقرار نگرف

هايجوجهبدنبر افزایش وزنتأثیريآلی،اسیدهاياز
چنین محققین گزارش هم).40(نکردندمشاهدهگوشتی
درصد اسید پروپیونیک 15/0تا 1/0با افزودن سطوح کردند

داري در رشد افزایش معنیي گوشتی،هابه خوراك جوجه
یک با استفاده ازدیگر یآزمایشدر).24(شدمشاهده ن
تبدیلضریبدرداريمعنیاختالف،چند سویهپروبیوتیک

که شده است بیان).30(گردیدنمشاهدهشاهدبه تیمارنسبت
قراربا) نشاستهوچربیپروتئین،(مواد غذاییمهضیتقابل

).4(یابدمیکاهشباالدمايدرگوشتیهايجوجهگرفتن

نین مطابق با آزمایش حاضر گزارش شده است که همچ
استفاده از اسیدآلی در شرایط تنش حرارتی نتوانست مصرف 

بنابراین ).1(ثیر قرار دهدأریب تبدیل را تحت تضخوراك و 
مانع از بروز اثرات دماي باالي محیط پرورشیرسد نظر میه ب

براین بنا.هاي مورد استفاده در این آزمایش گردیدمثبت مکمل
دار تیمارهاي آزمایشی قرار ثیر معنیأصفات عملکردي تحت ت

.نگرفت
تیمارهاي آزمایشی بر وزن و طول نسبی اثر 

و 4هاي مختلف دستگاه گوارش به ترتیب در جداولقسمت
معده دهد وزن نسبی پیشنتایج نشان می.آورده شده است5

وزن .ثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتأو سنگدان تحت ت
دار تیمارهاي آزمایشی قرار نسبی دئودنوم تحت تأثیر معنی

مانان الیگوساکارید صورت که تیمار شاهد و بدین. گرفت
بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند و تیمار دریافت 

ي اسید آلی کمترین میزان را داشت و این اختالف به کننده
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ی ژژنوم تحت وزن نسب). >05/0P(دار بود لحاظ آماري معنی
کننده ثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت ولی تیمار دریافتأت

وزن نسبی . باعث کاهش آن شداسید آلی به لحاظ عددي 
. ثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتأایلئوم و سکوم نیز تحت ت

اسیدهاي وپروبیوتیکبیوتیک،پريافزودنیک مطالعه،در
ثیر أتنتوانست،گوشتیهاي جوجهغذاییيجیرهبهآلی

محققین ).22(داشته باشدباریکيرودهوزنرويداريمعنی
هاي داراي مخلوط اسید آلی سبب گزارش کردند که جیره

اي روده و کاهش وزن ماهیچهيکاهش عددي ضخامت الیه
با اي دیگر مشاهده شد که در مطالعه).21(شوندمیاي روده

ها بی سنگدان، وزن نسبی رودهافزودن اسید سیتریک، وزن نس
توان در را میو طول نسبی دئودنوم کاهش یافت که علت آن
زا، هاي بیمارياین دانست که در طی آلودگی بافت به باکتري

ها در محل تجمع یافته و سبب آماس و التهاب بافت لنفوسیت
لذا اسیدهاي آلی با . )26(شوندو افزایش ضخامت آن می

ها سبب کاهش ضخامت بافت روده باکتريکاهش شمار این
جایی که در این آزمایش از آن. شوندو کاهش وزن آن می

ي داري در تیمار دریافت کنندهمعنیطورهوزن نسبی دئودنوم ب
اسید آلی نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت و همچنین وزن 

.نشان دادرا ظ عددي کاهش انسبی ژژنوم و ایلئوم نیز به لح
آلی با اسیدهايتوان نتیجه گرفت که احتماالًاین میبنابر

هاي کاهش ضخامت دیواره روده، باعث کاهش وزن قسمت
سبب تواند این کاهش ضخامت می. شوندمختلف روده می

.موجود در روده گرددجذب مواد مغذي بهبود

هاي مختلف دستگاه گوارش طول نسبی قسمتيدرباره
ی ژژنوم و ایلئوم در تیمار دریافت نتایج نشان داد طول نسب

نسبت به تیمار شاهد افزایش مانان الیگوساکاریدکننده 
طول نسبی کولن نیز در ).>05/0P(پیدا کردداري معنی

بیوتیک نسبت به پروبیوتیک و پرييتیمارهاي دریافت کننده
).>05/0P(نشان دادراداريتیمار شاهد افزایش معنی

ند که استفاده از پروبیوتیک به دلیل گزارش نمودمحققین
رسی بهبود کارایی استفاده از مواد مغذي، افزایش قابلیت دست

طول روده در ،مواد مغذي و بهبود هضم و جذب مواد مغذي
بیان ).14(دهدهاي تغذیه شده با این مواد را کاهش میجوجه

يرودهطول،الیگوفروکتوزتغذیهکهشده است
هممحققیناین).42(دهدمیافزایشراتیگوشهايجوجه

مادهونرهايجوجهبرايرابدنوزنورودهطولبینبستگی
کاهش طول احتماالً. گزارش نمودند74/0و 68/0ترتیببه

رسی به مواد مغذي ي کوچک باعث کاهش دستروده
تري از روده براي جذب مواد زیرا سطح کوچک.گرددمی

هایی که در جوجهبنابراین احتماالً. استمغذي در اختیار
تر و داراي طول بیشتري است، ها توسعه یافتهآنيروده

محققینازچنانچه بسیاري. یابدعملکرد پرنده نیز بهبود می
يرابطهپرندهعملکردورودهبین طولکهکردندگزارش

افزایشبهتربزرگيرودهکهطوريه ب،داردوجودمستقیمی
اثر تیمارهاي ).16،20،35(گرددمیمنجرپرندهن بیشتروز

هاي مختلف دستگاه گوارش آزمایشی بر اسیدیته قسمت
. آورده شده است6هاي گوشتی در جدول جوجه

هاي مختلف آزمایشي گوشتی در دورههااثر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد جوجه- 3دولج
Table 3. Effect of experimental treatments on performance of broiler chickens in different period of experiment

P value SEM 4بیوتیکپري 3پروبیوتیک 2اسید آلی 1بیوتیکآنتی شاهد دوره
NS 900/15 68/722 40/717 31/707 28/749 93/763 21-7

NS)گرم(مصرف خوراك  562/68 08/2398 51/2357 49/2290 81/226 71/2283 42-22
NS 317/79 77/3120 91/3074 80/2997 09/3017 65/3045 42-7
NS 299/11 442 59/418 40/424 46/437 87/452 21-7

NS)گرم(افزایش وزن  633/38 78/1303 20/1353 60/1291 44/1343 42/1343 42-22
NS 683/43 53/1752 04/1722 01/1716 91/1780 30/1796 42-7
NS 027/0 63/1 71/1 66/1 71/1 62/1 21-7

NS)گرم/گرم(ضریب تبدیل غذایی  032/0 76/1 73/1 71/1 71/1 73/1 42-22
NS 027/0 72/1 72/1 69/1 71/1 70/1 42-7

).گرم در تن150(پروبیوتیک پروتوکسین-3).در تنکیلوگرم3(آلی اورگاسید مکمل اسید-2). گرم در تن150(بیوتیک اکسی تتراسایکلین آنتی-1
.دارغیرمعنی: ns)کیلوگرم در تن2(بیوتیک مانان الیگوساکارید پري-4

) gr/kg(هاي مختلف دستگاه گوارشاثر تیمارهاي آزمایشی بر وزن نسبی قسمت- 4جدول
Table 4. Effect of experimental treatments on relative weight of different parts of gastrointestinal tract (gr/kg)

سکومایلئومژژنومدئودنومسنگدانپیش معدهتیمار
80/424/1838/7شاهد a92/1372/1226/4

110/550/1872/6بیوتیکآنتیجیره حاوي ab52/1303/1197/3
203/575/1915/5ید آلیاسجیره حاوي b74/1187/1130/4
334/415/1832/6پروبیوتیکجیره حاوي ab72/1246/1009/4
422/574/2034/7بیوتیکپريجیره حاوي a63/1315/1329/4

SEM321/0037/1497/0968/0884/0321/0
P valuensns*nsnsns

.استدرصد5در سطح دار آماريهنده تفاوت معنیدحروف غیر مشابه در هر ستون نشان
). کیلوگرم در تن3(آلی اورگاسید مکمل اسید-2). گرم در تن150(بیوتیک اکسی تتراسایکلین آنتی-1
).کیلوگرم در تن2(بیوتیک مانان الیگوساکارید پري-4). گرم در تن150(پروبیوتیک پروتوکسین -3

ns :05/0(: *.دارغیرمعنیP<.(
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)cm/kg(باریکيرودههاي مختلف اثر تیمارهاي آزمایش بر طول نسبی قسمت- 5جدول
Table 5. Effect of experimental treatments on relative length of different parts of small intestine (cm/kg)

کولنومسکایلئومژژنومدئودنومتیمار
12/1459/33شاهد b25/35 b66/774/1 b

145/1588/37بیوتیکجیره حاوي آنتی ab30/38 ab55/884/1 b

274/1505/37جیره حاوي اسید آلی ab41/41 ab86/843/2 ab

300/1531/38جیره حاوي پروبیوتیک ab75/41 ab43/895/2 a

479/1522/40بیوتیکجیره حاوي پري a96/42 a09/999/2 a

SEM042/1478/1717/1469/0221/0
P valueNS**ns*

.درصد است5دار آماري در سطح دهنده تفاوت معنیحروف غیر مشابه در هر ستون نشان
).کیلوگرم در تن3(آلی اورگاسید مکمل اسید-2). گرم در تن150(بیوتیک اکسی تتراسایکلین آنتی-1
).کیلوگرم در تن2(بیوتیک مانان الیگوساکارید پري-4). گرم در تن150(کسین پروبیوتیک پروتو-3

ns :05/0(:*.دارغیرمعنیP<.(

کننده اسید آلی باعث کاهش نتایج نشان داد تیمار دریافت
معده و در پیش. )>05/0P(دان گردید چینهpHدار معنی

دار بیوتیک باعث کاهش معنیکننده پريدریافتسنگدان تیمار
pH 05/0(شدP<.( در دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم نیز تیمار
شد pHدار افت کننده اسید آلی باعث کاهش معنیدری

)05/0P<.( اسیدهاي آلی این توانایی را دارند که جیره طیور را
اما اثر مستقیم . ها محافظت کنندها و قارچدر مقابل میکروب

کاهش ،هاي اسیدي در تغذیه طیور و خوكاستفاده از جیره
pHمطابق با تحقیق حاضر).12(دستگاه گوارش است

2بیان کردند که استفاده از مکمل اسید آلی در سطح محققین
دان و دوازدهه چینهpHدار درصد در جیره باعث کاهش معنی

وپروبیوتیکشکلبهمفیدهايباکتريافزودن).7(شد
رادستگاه گوارشpHنیزهضمغیرقابلالیگوساکاریدهاي

هاباسیلکلیوسالمونالفعالیتبرايرامحیطودادهکاهش
7حدودهاآنفعالیتبرايمطلوبpHکه انتروباکتریاسهو

وقوعکاهشموجبدر نتیجه).3(ندنکمینامناسباست،
دررشدسرعتوغذاییتبدیلضریبوشدهاسهال
که در با توجه به این).37(یابدمیگوشتی بهبودهايجوجه

در pHدار آلی باعث کاهش معنیاین آزمایش مکمل اسید 
هاي دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم گردید، و از طرفی اسیدي قسمت

هاي مختلف دستگاه گوارش با اثر رويشدن قسمت
هاي مفید باعث افزایش هضم و جذب مواد غذایی باکتري

استفاده از توان نتیجه گرفت که احتماالًبنابراین می.شودمی
اي اثرات مثبتی بر فاکتورهاي مکمل اسیدهاي آلی دار

دان در تیمار چینهpHهمچنین کاهش . عملکردي پرنده باشد
خوراك pHبه دلیل کاهش آلی احتماالًي اسید دریافت کننده

همچنین در . باشددر اثر استفاده از این مکمل در خوراك می

طوربهمحققین از بسیارينظر این آزمایش مطابق با 
در دئودنوم و ژژنوم در تیمار pHمقدارداري،¬معنی

که با جا آنکاهش پیدا کرد و از ي پروبیوتیک کنندهدریافت
توان نوع باکتري غالب را در آن دوازدهه میpHتغییر میزان 

دوازدهه از وفور pHتغییر داد بدین ترتیب با کاهش میزان 
هاي مفید زا کاسته شده و بر وفور باکتريهاي بیماريباکتري

علت بهبود ساز و کارهمین افزوده خواهد شد و احتماالً
عملکرد و کاهش تلفات در زمان استفاده از این مکمل 

که در آزمایش حاضر دماي باالي محیط مانع از بروز .باشدمی
.این اثرات مثبت بر عملکرد گردید

ي باریک شناسی رودهاثر تیمارهاي آزمایشی بر ریخت
نتایج نشان . آورده شده است7دول هاي گوشتی در ججوجه

دهد پروبیوتیک و مانان الیگوساکارید باعث افزایش می
همچنین ). >05/0P(داري طول پرز در دئودنوم گردید معنی

در قسمت ژژنوم، پروبیوتیک و در ایلئوم، داري¬معنیطوربه
). >05/0P(مانان الیگوساکارید طول پرزها را افزایش داد 

ئودنوم به وسیله مانان الیگوساکارید و در عرض ویلی در د
داري را نشان بیوتیک افزایش معنیایلئوم در اثر مصرف آنتی

کمترین عمق کریپت در ژژنوم در تیمار ). >05/0P(داد 
بیوتیک و در ایلئوم در تیمارهاي کننده آنتیدریافت
ي اسید آلی و پروبیوتیک مشاهده شد و این کنندهدریافت

).>05/0P(دار بود نیاختالف مع
نسبت طول ویلی به عمق کریپت تنها در ژژنوم و در اثر 

داري از خود نشان داد بیوتیک افزایش معنیمصرف آنتی
)05/0P< .(اي در دئودنوم در تیمار ماهیچهيضخامت الیه

دریافت کننده اسید آلی، در ژژنوم در تیمار دریافت کننده 
کننده اسید آلی و ارهاي دریافتپروبیوتیک و در ایلئوم در تیم

هاي گوشتیهاي مختلف دستگاه گوارش جوجهقسمتpHاثر تیمارهاي آزمایشی بر- 6جدول
Table 6. Effect of experimental treatments on pH value of different parts of gastrointestinal tract of broiler

chickens
ایلئومژژنومدئودنومسنگدانمعدهپیشدانچینهتیمار
99/3شاهد ab22/3 ab84/2 a73/4 ab37/5 a70/5 a

126/4بیوتیکجیره حاوي آنتی ab95/3 a51/2 ab21/5 a30/5 a38/5 ab

285/3ه حاوي اسید آلیجیر b89/3 ab60/2 ab99/3 b39/4 b67/4 b

362/4جیره حاوي پروبیوتیک a74/3 ab63/2 ab03/4 b48/4 b26/5 ab

449/4بیوتیکجیره حاوي پري ab02/3 b04/2 b31/4 ab14/5 ab69/5 a

SEM168/0209/0139/0237/0182/0230/0
P value******

.درصد است5دار آماري در سطح دهنده تفاوت معنیدر هر ستون نشانحروف غیر مشابه 
). گرم در تن150(پروبیوتیک پروتوکسین -3).کیلوگرم در تن3(آلی اورگاسید مکمل اسید-2). گرم در تن150(بیوتیک اکسی تتراسایکلین آنتی-1
).>05/0P(: *).کیلوگرم در تن2(بیوتیک مانان الیگوساکارید پري-4
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). >05/0P(داري از خود نشان داد پروبیوتیک کاهش معنی
پروبیوتیک از طریقودنوم ـاي گابلت نیز در دئــهسلولتعداد 

افزایش مانان الیگوساکاریدوسیلهه بو در ژژنوم و ایلئوم 
ي در نواحی ابتدایی روده).>05/0P(داري پیدا کرد معنی

ها بیشترین ارتفاع را دارند و در انتهاي روده ارتفاع باریک، پرز
یابد، این روند براي عرض پرز، عمق کریپت پرزها کاهش می

چه هر. شودو نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت نیز مشاهده می
بیشتر باریکي ارتفاع پرزها بیشتر باشد، ظرفیت جذبی روده

، کاهش رطوبت ترپرز بلندتر سبب ممانعت از عبور سریع. است
ققین حم).10(شودمحتویات و بهبود ضریب تبدیل می

بیوتیکی استفاده هایی که از مکمل آنتیگزارش کردند جوجه
تر و تر، ارتفاع ویلی کوتاهمخاطی نازكيداراي الیه،کردند

مشاهده شدطور که همان). 28(عمق کریپت کمتري هستند
افزایش نسبت طول بیوتیک در جیره باعثاستفاده از آنتی

هاي گوشتی شد که هر ویلی به عمق کریپت در ژژنوم جوجه
ظرفیت هضم و جذب مواد مغذي ،چه این نسبت باالتر باشد

جا که افزایش این نسبت در ژژنوم که و از آن. یابدبهبود می
اتفاق ،محل اصلی هضم و جذب مواد مغذي در پرندگان است

واند یکی از دالیل بهبود عملکرد تافتاد، بنابراین این عامل می
همچنین . بیوتیکی باشدطیور در زمان استفاده از مکمل آنتی

بیوتیک باعث کاهش عمق کریپت در ژژنوم استفاده از آنتی
تواند میهابیوتیکآنتیتغذیهباعمق کریپتکاهش. گردید
اثراتورودهدرفرارچربغلظت اسیدهايکاهشبهمربوط

بیان کردند که محققین .باشدهابیوتیکی آنتیباکتریایضد
ها را کاهش داده و اسیدهاي آلی تولید ترکیبات سمی باکتري

ي روده و کاهش کلنی شناسی دیوارهباعث تغییر در ریخت
بنابراین از تخریب و ).33(شوندزا میهاي بیماريباکتري

. دنینماروده جلوگیري میيهاي اپیتلیال دیوارهآسیب سلول
باعثجیرهبهفورمیکاسیداضافه کردنبیان شده است

اثربیپرزهابر تراکماماشدکریپتو عمقپرزهاارتفاعبهبود
اسیدپروپیونیک،اسیدماننداسیدهاي آلیازاستفاده).17(بود

طریقازراسمیترکیباتتولیدهانمکی آنفرمیاوفرمیک
بهبود موجبداده،کاهشزابیماريهايکلنی باکتريکاهش

رودهدیوارهاپیتلیالهايسلولساختاريوضعیت
که در این آزمایش ضخامت با توجه به این).11(گرددمی

ي اسید آلی در هر کنندهاي در تیمار دریافتي ماهیچهالیه
توان نتیجه بنابراین می،سه قسمت روده کاهش پیدا کرد

که بر روي -د آلی با اثراتیاسیمکمل گرفت که استفاده از 
pHهاي باکتريکاهش باعث احتماالً-شتدستگاه گوارش دا

هاي با کاهش شمار باکتري. شده استزا در روده بیماري
تر بودن محیط آن به اپیتلیوم سالمروده وزا در بیماري

تري براي محافظت از سطح روده نیاز است و در نتیجه نازك
تر اي نازكماهیچهين ضخامت الیهبه دنبال آاحتماالً

ها باعث افزایش که پروبیوتیکشده استگزارش . شودمی
ارتفاع ویلی در ژژنوم و کاهش عمق کریپت در مقایسه با 

اثرات مثبت استفاده از پروبیوتیک احتماالً).5(شدشاهدتیمار 
. باشدباریک میيدلیل افزایش ارتفاع پرزهاي رودهبه

تیمار ،نیز که در این آزمایش مشاهده شدطور همان
ي پروبیوتیک باعث افزایش طول پرزها در کنندهدریافت

همچنین نسبت طول ویلی به عمق . دئودنوم و ژژنوم گردید
کریپت در هر سه قسمت روده در اثر مکمل پروبیوتیک 
افزایش پیدا کرد که افزایش این نسبت ساختار روده را بیشتر 

دهد که در سطح هضم مواد مغذي سوق میبه سوي افزایش
نتیجه آن نیاز به مواد مغذي کمتر در جیره پرندگان توجیه 

دماي باال در این و شرایط محیطی احتماالً.پذیر خواهد بود
عملکرد پرندگان با گرفتن ثیر قرار أآزمایش مانع از تحت ت

ایجاد شده در اثر شناسیریختتوجه به بهبود خصوصیات 
کن است با این حال مم. اي مورد استفاده شده استهمکمل

بین عملکرد و طول پرزهاي روده یا عمق کریپت در مواردي 
افزایشدارداحتمال). 39(شود نمشاهده داري ارتباط معنی

دلیلبهپروتکسینگروه آزمایشیدرپرزارتفاع
.باشدفرارافزایش اسیدهاي چربدرهاپروبیوتیکنقش

نهایی محصولکه زنجیره کوتاهبچراسیدهاي
وهاالکتوباسیلمحسوب می شود،از طریقتخمیر

pHروده،درموادتجمع این.شوندمیتولیدبیفیدوباکترها
سالمونال وبرايرامحیطودهدمیکاهشراروده
هفتحدودهاآنفعالیتبرايمطلوبpHکه- هاباسیلکلی
میزاندیواره،بهصدمهکاهشباوکندمینامناسب-است

ازستفادهامحققین).29(دهدمیرا کاهشرودهنوسازي
هايجوجهيرودهمخاطیغشاييدربارهرابیوتیکپري

کهدادندنشانودادهقرارارزیابیموردروزه21گوشتی
باشدهتغذیههايجوجهایلئومدررودهارتفاع پرزهاي

برخی.)32(کردبهبود پیداهدشاتیماربهنسبتبیوتیکپري
مخاط سطحبهاستممکنکهزابیماريهايباکترياز

اتصال مانان الیگوساکارید متصلهايمکانبهوبچسبند
کاهش پیداطریقاینازهاباکترياینتعدادبنابراینوند،ش

ايرودهمخاطبربیوتیکپريازاستفادهمثبتاثرات.کندمی
يرودهبخشسههردرارتفاع پرزافزایشقطریازتواندمی

گیردالیگوساکارید صورتبا مانانشدهتغذیهپرندگانکوچک
مخاط که را کیبات گلیکوپروتئینی هاي گابلت ترسلول).27(

کنند که الیه مخاطی روده را در ترشح می،شوندشناخته می
).15(کندها و سموم محیطی محافظت میبرابر آسیب باکتري

براي تخمیر محسوب می شود، سوبسترا همچنین مخاط که 
گیرد و نیز هاي مقیم روده قرار میي باکتريمورد استفاده

اي ها به سطح رودهیک مکان چسبیدن باکتريتواند می
شود که بین محسوب شود و از این نکته نتیجه می

زا براي چسبیدن به این محل هاي مفید و بیماريباکتري
).9(جود داردرقابت و

که صفات عملکردي در این با توجه به اینبنابراین
دار تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت، آزمایش تحت تأثیر معنی

در هاي مورد استفاده، گیري کرد که مکملتوان نتیجهمی
هاي مفیدي به توانند افزودنیشرایط اقلیمی گرمسیر نمی

ولی . هاي گوشتی باشندمنظور بهبود صفات عملکردي جوجه
ها بر خصوصیات با توجه به اثراتی که این مکمل

رسد در شرایط شناسی روده باریک داشتند، به نظر میریخت
هاي اسید آلی و دماي محیط کنترل شده استفاده از مکمل

تواند باعث بهبود هضم و جذب مواد مغذي و پروبیوتیک می
. در نتیجه بهبود عملکرد طیور گردند
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) μm(هاي گوشتی جوجهدرباریکيرودهشناسیریختبرآزمایشیتیمارهاياثر- 7جدول 
Table 7. Effect of experimental treatments on small intestinal morphology of broiler chicken (μm)

ضخامت الیه عمق کریپتعرض پرزطول پرزتیمار
ايماهیچه

نسبت طول پرز 
کریپتبه عمق 

هاي تعداد سلول
گابلت

(μm)دئودنوم 
b93/1627b01/40071/435ab20/38540/4b33/9شاهد

1b61/1624c74/28772/404a37/43641/4b41/9بیوتیکجیره حاوي آنتی
2b64/1702d40/22244/399b25/32638/4ab52/11جیره حاوي اسید آلی

3a04/2652c13/33124/489ab77/39646/5a11/15جیره حاوي پروبیوتیک
4a58/2213a44/53780/520ab47/37606/4ab80/12بیوتیکجیره حاوي پري
SEM010/96531/16129/21766/24380/0937/0

P value**ns*ns*
(μm)ژژنوم 

b29/999a04/294ab75/392a05/331ab69/2b75/5شاهد
1b12/1022b78/246b84/337ab86/250a17/3ab76/6بیوتیکجیره حاوي آنتی

2ab28/1115c38/159ab81/418ab94/305b26/2b00/5جیره حاوي اسید آلی
3a82/1403b33/231a18/470b11/227a99/2ab25/6جیره حاوي پروبیوتیک

4ab26/1245b89/240ab37/438a42/333ab93/2a33/9بیوتیکجیره حاوي پري
SEM758/70934/10274/25711/20209/0697/0

P value******
(μm)ایلئوم 

b57/751ab72/243b64/234ab90/34720/4c31/4شاهد
1b90/882a74/267ab27/249bc93/29303/4a90/7بیوتیکجیره حاوي آنتی

2b21/733b90/198b28/207cd80/25029/4cd00/5آلیجیره حاوي اسید 
3b06/771ab82/246b43/206d21/21129/4b21/6جیره حاوي پروبیوتیک

4a29/1141ab16/243a14/300a29/37405/4a61/8بیوتیکجیره حاوي پري
SEM159/44291/14802/13301/16494/0361/0

P value****ns*
.هستنددرصد5سطحدرآماريدارمعنیتفاوتدهندهنشانستونهردرهمسانغیرحروف

بیوتیک مانان پري-4). گرم در تن150(پروبیوتیک پروتوکسین - 3).کیلوگرم در تن3(اسید آلی اورگاسید -2). گرم در تن150(تتراسایکلین بیوتیک اکسیآنتی-1
)نکیلوگرم در ت2(الیگوساکارید 

ns :05/0(:*.دارغیر معنیP<.(
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Evaluation of Production Performance and Gut Morphology of Broiler Chickens Fed with
Antibiotic, Organic Acid, Probiotic and Prebiotic in Tropical Conditions

Mosayeb Shalaei1, Seyyed Mohammad Hosseini2 and Nazar Afzali3

Abstract
The experiment was conducted to evaluate the effect of antibiotic, organic acid, probiotic

and prebiotic on performance and small intestinal morphology in male Ross 308 broiler chicks
for 42 days in tropical conditions. The study was completely randomized design with 5
treatments, 4 replicates and 8 chicks per each. The treatments were: T1: basal diet, T2: diet
containing antibiotic oxytetracycline (150 g/ton of feed), T3: diet containing organic acid
orgacid (3 kg/ton of feed), T4: diet containing probiotic protoxin (150 g/ton of feed) and T5: diet
containing prebiotic mannan oligosaccharide (2 kg/ton of feed). The results showed that the
experimental diets had no significant effect on feed consumption, live weight and feed
conversion ratio. The relative length of jejunum and ileum by prebiotic significantly increased
(P<0.05). The acidity of different parts of the small intestine, showed significantly decreased by
consumption of organic acid supplementation (P<0.05). The treatment receiving probiotic
significantly increased the height of the villi in duodenum and jejunum (P<0.05). Also treatment
receiving antibiotic and probiotic significantly increased villi height to crypt depth ratio in the
jejunum (P<0.05). The thickness of the muscle layer in jejunum and ileum by consumption of
organic acid and probiotic significantly decreased (P<0.05). Generally, the results of the present
study showed the positive effects of supplements used on the morphological characteristics of
small intestine, but did not have any difference in the performance of broiler chickens.
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