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 چکیده

بیوتیک محرک رشد فالوومایسین بر عملکرد، نانوزئولیت نقره، زئولیت و آنتیتأثیر  يهدف از انجام این آزمایش مطالعه

قطعه  822ي گوشتی بود. براي این منظور، تعداد هاهاي داخلی در جوجهو وزن نسبی برخی از اندامقابلیت هضم ایلئومی 

( در قالب یک طرح کامالً تصادفی به چهار تیمار با چهار تکرار و تعداد 802 -راس يک روزه )سویهجوجه گوشتی ی

 يي آزمایشی عبارت بودند از: جیرههادر هر تکرار اختصاص یافتند. جیرهبه صورت مخلوط دو جنس  هجده قطعه پرنده

 5/0شاهد به عالوه زئولیت )  يدرصد جیره(، جیره 5/0شاهده به عالوه نانوزئولیت نقره ) ي، جیره(شاهد )بدون افزودنی

هاي آوري نمونهجمع .درصد جیره( 1/0بیوتیک محرک رشد فالوومایسین )شاهد به عالوه آنتی يدرصد جیره( و جیره

 آزمایشی يمطابق نتایج، درطول دورهت گرفت. رصوام آزمایش 81داخلی به دنبال کشتار در روز  هايگوارشی و اندام

خوراک داري بر افزایش وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل معنیتأثیر ي آزمایشی هاروزگی( جیره 81-1)

آلی و انرژي  يخشک، ماده يمادهنانوزئولیت نقره موجب بهبود قابلیت هضم ایلئومی. (<05/0P) نشان ندادندها جوجه

 يهمه(. >05/0Pخشک و چربی خام را افزایش داد ) يی ماده(. استفاده از زئولیت نیز قابلیت هضم ایلئوم>05/0Pشد )

(. >001/0Pبیشترین کاهش در اثر زئولیت مشاهده شد )که  ندانجامیدمحتویات سنگدان  pHدارکاهش معنیبه  هاافزودنی

ي داخلی ها(. اوزان نسبی اندام>01/0Pمنجر شد ) هاي کوررودهمحتویات  pHداربه کاهش معنیجیره فالوومایسین 

گوارشی در اثر محتویات  pHعلیرغم کاهش  براساس این نتایج، .ندهاي آزمایشی قرار نگرفتجیرهتأثیر  تحتها جوجه

هیچ کدام از مواد افزودنی ، در اثر نانوزئولیت نقره و زئولیت يو بهبود قابلیت هضم مواد مغذّي آزمایشی تیمارها

  .دهندهاي گوشتی نشان جوجهداري بر عملکرد رشد اثر معنینتوانستند 

 

 قابلیت هضم ایلئومی، نانوزئولیت نقره  فالوومایسین،عملکرد رشد، ، زئولیت: جوجه گوشتی، کلیدی هایواژه
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 مقدمه

رویه از بی اغلبگسترده و  يهاي اخیر استفادهدر سال

پرورش طیور به عنوان محرک  مزارعها در بیوتیکآنتی

هاي هایی از میکروبرشد، موجب شیوع سویه

بیوتیک شده است که این امر زاي مقاوم به آنتیبیماري

یبات مهم در منتهی به ممنوعیت استفاده از این ترک اخیراً

 ،لذا (. 8002همکاران  )ساوز و است شدهپرورش طیور 

ابی به عملکرد مطلوب و حفظ به منظور دستی امروزه

اي یافتن جایگزینی مناسب بر ،سالمتی طیور

 ضروري است. ي محرک رشدهابیوتیکآنتی

ها پیش خواص دارویی و ي است که از قرننقره فلز

بیشارا و همکاران ) ن شناخته شده استضدمیکروبی آ

ذرات  يبا کاهش اندازه(. 8002و همکاران  يرا ؛8007

 یابدمیواص ضدمیکروبی آن به شدت افزایش خ ،این فلز

 100تا  1هاي )در اندازهقره ذرات ن نانو .(8008)ویلیامز 

ها که این یون کنندمیتولید  نقرهي هایوننانومتر( 

سلولی  يدیواره هاي سولفورگروه باتوانند می

 ،ممانعت از انتقال الکترون باداده و  واکنش هامیکروب

 -نانو .(1227)دیویس و اتریس  دنشونها موجب مرگ آ

 ات ضدباکتریایی،محیط آزمایشگاهی اثرذرات نقره در 

 050ضدویروسی داشته و قادرند بیش از  ضدقارچی و

سالوپک  و سوندي) میکروبی را از بین ببرند يگونه

 تحقیق انجام شده توسط یون و در (.8002سوندي 

شیاکلی و باسیلوس ی( حساسیت اشر8007همکاران )

 .ه استبه نانوذرات نقره نشان داده شد 1سابتیلیس

ذرات  کیلوگرم نانو گرم درمیلی 15ه از استفادبا  همچنین

کلی،  شیایاشر هايعددي جمعیت باکترينقره کاهش 

استفاده از و با  2و استرپتوکوکوکوس بویسنتروباکتر ا

باکتريار شمار دگرم در کیلوگرم افزایش معنیمیلی 85

 شده استگزارش بلدرچین  کور يرودهگرم مثبت  هاي

نانوذرات نقره به  ،رواز این .(8007)ساوز و همکاران 

هاي بیوتیککشی )انتخابی( مانند آنتیدلیل اثرات میکروب

                                                           
1. Bacillus subtilis 
2.Streptocoucus bovis 

 يبه عنوان یک مادهتواند میمحرک رشد چه بسا 

ها بیوتیکافزودنی جایگزین براي این گروه از آنتی

با اینکه به علت جوان بودن  .محسوب گردد

زار بادر نانوتکنولوژي و جدید بودن محصوالت نانو 

کارهاي پژوهشی کمتري روي نانوذرات نقره  ،مصرف

اثر ، دطیور صورت گرفته ولی با این وجو يدر تغذیه

 به عنوان یک افزودنی بر عملکرد رشدآن مثبت 

 .(8002)احمدي  استگزارش شده  ي گوشتیهاجوجه

      به اینکه مواد خوراکی در انبارها از خطر  توجّهبا 

اي د، لذا این امر مشکالت عدیدهنیستنمصؤن زدگی کپک

این مواد به وجود  يرا براي حیوانات مصرف کننده

موسوم به  ها مواد سمیکپکبرخی از آورد. می

 ( که8002)والدز و همکاران  کنندتولید میآفالتوکسین 

زایی و این ترکیبات به دلیل دارا بودن اثرات سرطان

ن و دام زایی موجب بروز خطرات جدي در انساجهش

هاي آلوده به هاي ناشی از مصرف جیرهشوند. آسیبمی

تورم  تربه صوهاي گوشتی آفالتوکسین در جوجه

صفرا، تورم غشاي گلومرولی کلیه و تجمع خون  يکیسه

. (1228)اسپادا و همکاران  شده استدر کلیه گزارش 

ترین راهکارهاي به کار رفته در کاهش خطر یکی از مهم

 ،یس و جلوگیري از کاهش عملکرد حیوانآفالتوکسیکوز

آلوده به  هايخوراکدر سموم استفاده از مواد جاذب 

منظور کاهش جذب آفالتوکسین در دستگاه به  سم

(. تاکنون از 8000باشد )اگوز و همکاران گوارش می

زئولیت طبیعی، بنتونیت، آلومینیوسیلیکات هیدراته 

ال فعال براي سلولی مخمر و زغ يکلسیم، دیواره -سدیم

ها در خوراک طیور استفاده کاهش سمیت آفالتوکسین

 (. 8001شده است )هووینگ و همکاران 

 ينانوزئولیت نقره، نانوذرات نقره تثبیت شده بر پایه

شود. می تولیدده که در داخل کشور وبزئولیت معدنی 

کاهش در این ماده تأثیر مثبت  ،در چند بررسی محدود

هاي گوشتی جوجه يدر جیرهها وکسیناثرات منفی آفالت

؛ شبانی و 1822و همکاران عظیمی ) نشان داده شده است

بیش  هاکه طبق برآوردبه این  توجّهبا . (8010همکاران 



 83                  آغازین يدوره طی گوشتی يهاجوجه مغذّي مواد ایلئومی هضم قابلیت و عملکرد بر فالوومایسین بیوتیکآنتی و زئولیت نقره، نانوزئولیت تأثیر

دنیا به سموم قارچی آلوده هستند  غلّاتدرصد  85از 

و  هاتوان در جیرهمیبنابراین  ،(1222)بِیلی و همکاران 

و در  هاقارچمشکوک به آلودگی به اقالم خوراکی که 

از مواد جاذب سموم  نتیجه سموم حاصل از آنها هستند

با این وجود،  استفاده نمود.( نانوزئولیت)از جمله 

 يدر تغذیه نانوزئولیت نقره ي کمتري رويهابررسی

این امکان وجود دارد که  .صورت گرفته است طیور

به آن روبی حضور نقره در  این ترکیب، ویژگی ضدمیک

زئولیت آن نیز امکان دارد اثرات  يکما اینکه پایهبخشد، ب

این آزمایش به منظور  لذا خاص خود را بروز دهد.

به عنوان جایگزینی براي )بررسی اثرات نانوزئولیت نقره 

زئولیت  يو پایه (محرک رشد فالوومایسین بیوتیکآنتی

یت قابلمحتویات گوارشی و  pH، رشدعملکرد بر آن 

 ءاجراهاي گوشتی جوان جوجه مغذّيمواد میهضم ایلئو

 .دش

 

 هامواد و روش

در  1820اي این آزمایش در پاییز سال کارهاي مزرعه

از مرغداري تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. 

 يسویه يیک روزهگوشتی قطعه جوجه  822تعداد 

کشی جوجهي مؤسسهاز یک که  802 -تجاري راس

مخلوط دو جنس تهیه شده بود، به صورت حلی م

 تصادفی به در قالب طرح کامالً هاجوجهاستفاده شد. 

 2 با آزمایشیي جیره 2 ، بهقفسقطعه در هر  12تعدا 

طوري توزیع شدند که میانگین وزن هر تکرار تکرار

شاهد  يجیرهکه شامل هاي آزمایشی جیره مشابه باشد.

شاهد  يجیره ،(ماسهدرصد  5/0 و حاوي )فاقد افزودنی

شاهد +  يدرصد جیره(، جیره 5/0+ نانوزئولیت نقره )

شاهد +  يجیرهدرصد جیره( و  5/0زئولیت )

 ماسهدرصد  2/0و  (درصد جیره 1/0) مایسینوفالو

. ها قرار گرفتندبودند، از همان روز اول در اختیار جوجه

 نانوزئولیت نقره محصول داخل کشور بود و از شرکت

درصد  05/0این ترکیب حاوي تهیه شد.  نانونصب پارس

جیره، گرم در کیلوگرم میلی 5/8و توانست نانونقره بود 

آن نیز که در این آزمایش  يپایه نانونقره تأمین کند.

استفاده شد، آنزیمیت نام داشت که محصول شرکت 

 افرند توسکا بود. 

براي  سویا يکنجاله –زمایشی براساس ذرت ي آهاجیره

توصیه  مغذّي مطابق احتیاجات مواد آغازین و يدوره

ند تنظیم گردید تحقیقات آمریکا ملی ايرشو شده توسط

(NRC 1222). پایه و  يجیره ياجزاي تشکیل دهنده

 است.ارائه شده  1ترکیبات شیمیایی آن در جدول 

سباعت   88آزمایش در طول  شببانه روز   يدر طی دوره

ه اریکی اعمبال شبد و آب و غبذا بب    ساعت ت 1روشنایی و 

 يقرار گرفبت. برنامبه   هاصورت آزادانه در اختیار جوجه

اردبیبل   دامپزشبکی اسبتان   يواکسیناسیون طبق توصیه

طبور هفتگبی   ه انجام شد. وزن بدن و خوراک مصبرفی بب  

و به دنبال آن ضبریب تببدیل خبوراک تعیبین     گیري اندازه

وزانبه پبس از   ي تلف شده هم به صبورت ر هاشد. جوجه

گیري قابلیبت هضبم   به منظور اندازه. ندتوزین معدوم شد

ي هاپرورش جیره يدوره 12از روز  يمغذّایلئومی مواد 

درصببد اکسببید کببروم بببه مببدت سببه روز در  8/0حبباوي 

 دو پرنبده  ،دوره 81قرار گرفبت. در روز   هااختیار جوجه

ی هبر  با اوزان نزدیک به میانگین وزنب ( مادهک یو نر یک )

براي خفه کردن آنها استفاده  8COاز گاز  انتخاب و تکرار

شببکمی،  يبالفاصببله پببس از بببازکردن محوطببه   . شببد

پیش معده، سبنگدان، کببد،    ي مختلف داخلی شامل هااندام

 يپبانکراس و چرببی حفبره    ،طحال، ببورس فابریسبیوس  

بطنی )چربی اطراف کلوآک، سنگدان، پیش معبده و روده(  

محتویبات   گیري شبد. ها به طور مجزا اندازهجدا و وزن آن

هبر دو پرنبده مرببوط ببه یبک      هاي کبور  هرودسنگدان و 

با یکدیگر مخلوط و سپس به نسببت یبک ببه ده ببا      تکرار

ببا   نهبا آ pHآب مقطبر مخلبوط و پبس از همگبن کبردن،       

 ،Crison Basic 20+مببدلمتببر دیجیتببالی ) pHدسببتگاه 

محتویببات  یببري شببد.گ(  انببدازهاروپببا يسبباخت اتحادیببه

 يمربوط به ایلئوم پرندگان نیز با دقت از محل تبه کیسبه  

آوري شبده  جمبع  هاي کورهرودزرده تا اتصال ایلئوم به 

ي مرببوط ببه هبر تکبرار     هاو پس از مخلوط کردن نمونه
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 يدرجبه  -80هاي بعبدي در فریبزر )  براي انجام آزمایش

 از گببراد( نگهببداري شببد. محتویببات ایلئببومی پببسسببانتی

 گبراد ببه  سبانتی  يدرجبه  00خشک شدن در آون )دماي 

 82ساعت(، براي جذب رطوبت ببه مبدت حبداقل    78مدت 

 ساعت در محیط آزمایشگاه قرار گرفت. 

 

 موردی پایهی جیره یدهنده تشکیل اجزای -1جدول

 (روزگی0 -21)زمایشی آی هدور در استفاده

 درصد اجزاي جیره 

 28/58 ذرت

 81/82 پروتئین خام( %22) ویاس يکنجاله

 20/8 روغن سویا

 22/1 پودر صدف

 82/1 دي کلسیم فسفات

 22/0 طعام نمک

 85/0 1مکمل ویتامینی

 85/0 8معدنی مواد  مکمل 

 81/0 متیونین -دي ال

 02/0 لیزین هیدروکلراید -ال

 5/0 ماسه 

 100 جمع

  آنالیز شیمیایی )محاسبه شده(

 8000 (kcal/kg)ولیسم قابل متابانرژي 

 50/81 پروتئین خام )%(

 28/0 کلسیم )%(

 28/0 فسفر قابل دسترس )%(

 12/0 سدیم

 821/1 لیزین )%(

 208/1 آرژنین )%(

 528/0 متیونین )%(

 221/0 )%( متیونین+ سیستین

، A :IU 12000فراهم شده به ازاي هر کیلوگرم جیره: ویتامین 1

، 8K: mg 2 ، ویتامینE :mg 78ویتامین  ،8D: IU 2000ویتامین 

 ، پانتوتنات کلسیم: 8B : mg8/18 ، ویتامین1B :mg 55/8 ویتامین

mg0/12 :نیاسین ،mg 2/520 ، ویتامینB: mg 22/52 ، ویتامینB: 

mg 8، 18 ویتامینB :mg 08/0  کولین یداکلرو :g 1/0. 
: روي، g m 2/122: منگنزفراهم شده به ازاي هر کیلوگرم جیره: 8

mg 2/102 ،آهن :mg 100، مس :mg 80 ، :یدmg 225/1  سلنیومو: 

mg 2/0. 

ي مربوط ببه محتویبات   هاهاي بعدي، نمونهبراي آزمایش

و خوراک  آسیاب شده و از الک با قطبر سبورا    ایلئومی 

ي گیبري مباده  متبري عببور داده شبدند. انبدازه    یک میلبی 

هباي  طبابق روش ها مخشک، خاکستر و چربی خام نمونه

AOAC (1220 صورت گرفت. انرژي خام نمونببه )   هبا ببا

سباخت آمریکبا(    ،Parr 1341استفاده از بمب کالریمببتر ) 

 گیبري شد.  اندازه

هبا از روش  گیري میزان اکسبید کبروم نمونبه   براي اندازه

( اسبتفاده شبد و جبذب    1272پیشنهادي فنتون و فنتبون ) 

ي  دسببتگاه هي تهیببه شببده بببه وسببیل هببانببوري نمونببه

، سباخت آمریکبا( در   Unico 2100اسپکتروفتومتر مبدل ) 

 نانومتر خوانده شد.    220طول موج 

هباي مربوطبه، قابلیبت هضبم     دست آوردن دادهپس از به

ایلئومی مواد مغذّي و انرژي ببا اسبتفاده از فرمبول زیبر     

 محاسبه گردید.
 

× نه( ي مغذّي جیره/ درصد ماده مغذّي نمو]))درصد ماده× 100

 قابلیت هضم =[1-((اکسید کروم جیرهاکسید کروم نمونه/ )
 

ي داخلی به هااعداد مربوط به اوزان نسبی اندام

arcsin√n  و درصد تلفات بهarcsin (n  مقدار

مشاهده بر حسب درصد( تبدیل و بعد مورد تجزیه 

ي هابراي تجزیه و تحلیل آماري دادهآماري قرار گرفتند. 

ي ( و رویهSAS 9.1افزار آماري )به دست آمده از نرم

 ( آن استفاده شد. میانگینGLMخطی )مدل عمومی 

اي دانکن و در نیز با استفاده از آزمون چند دامنه هاداده

 با هم مورد مقایسه قرار گرفتند.( >05/0P)سطح احتمال 

  مدل آماري مورد استفاده و اجزاء آن مطابق زیر بود:
               ik+ ε i= μ + α iky  

 iky :)متغیّر وابسته )مقدار هر مشاهده 

μ :میانگین جمعیت  

iα: اثر تیمار 

ikε: اثر خطاي آزمایشی 

i: تعداد تیمار 

k :تعداد تکرار 
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 بحث ج وینتا

 عملکرد 

هاي آزمایشی بر عملکرد ثیر جیرهأنتایج مربوط به ت

طی  داده شده است.نشان  8و  8ها در جداول جوجه

 تأثیرروزگی( تیمارهاي آزمایشی  1-7اول ) يهفته

در مقایسه با  اامّبر مصرف خوراک نداشتند  داريمعنی

اهش وزن بدن و افزایش ضریب گروه شاهد موجب ک

 12تا  1 ي(. در دوره>01/0Pشدند )خوراک تبدیل 

روزگی مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل 

تیمارهاي تأثیر داري تحت ها به طور معنیجوجه خوراک

هاي تغذیه جوجه امّا (.<05/0P) آزمایشی قرار نگرفتند

 خوراکحاوي زئولیت ضریب تبدیل  يشده با جیره

 مقدار(. در این دوره، =052/0Pبهتري را نشان دادند )

هاي هاي تغذیه شده با جیرهمصرف خوراک جوجه

زئولیت و زئولیت در مقایسه با آنهایی که حاوي نانو

(. >05/0Pفالوومایسین دریافت کرده بودند، کمتر بود )

روزگی( مکمل کردن جیره  1-81آزمایش ) يدر کل دوره

ره، زئولیت و فالوومایسین نسبت به با نانوزئولیت نق

داري بر مصرف خوراک، افزایش معنی تأثیرگروه شاهد 

. درصد (<05/0P) نداشتخوراک وزن و ضریب تبدیل 

 ي آزمایشی قرار نگرفتهاجیرهتأثیر تلفات نیز تحت 

(05/0P> .) در خصوص تأثیر نانوذرات نقره بر عملکرد

ضی منشتر شده هاي گوشتی نتایج ضد و نقیرشد جوجه

در ، مشابه با نتایج این مطالعهکه است. به طوري

قسمت در   20تا  5هاي انجام شده که از سطوح یبررس

تأثیر ، بود استفاده شدهمیلیون نانوذرات نقره در جیره 

ها مشاهده نشده است داري بر افزایش وزن جوجهمعنی

و  احمدي و 8002فونده ویال  ؛8002)پینه دا و همکاران 

در مقابل، گزارش شده که (. 8010کردستانی حفصی 

و   000 ، 800نانوذرات نقره ) استفاده از سطوح باالي

تواند بهبود ضریب قسمت در میلیون( در جیره می 200

ي گوشتی هاو افزایش وزن زنده جوجهخوراک تبدیل 

(. حتی اثر منفی 8002شود )احمدي تغذیه شده را موجب 

 قسمت در میلیون جیره بر 18و  2، 2ح نانونقره در سطو

هاي گوشتی نیز گزارش شده است عملکرد رشد جوجه 

انجام شده توسط  يدر مطالعه (.8011)احمدي و رحیمی 

( که از سطوح مختلف 8010بانی و همکاران )ش

ي آلوده به آفالتوکسین هانانوزئولیت نقره در جیره

گرم  5/0 استفاده شده بود، کاهش وزن ناشی از مصرف

در کیلوگرم آفالتوکسین در جیره با استفاده از سطوح 

درصد نانوزئولیت بهبود یافت و  1و  75/0، 50/0، 85/0

با تیمار شاهد )بدون آلودگی با آفالتوکسین( تفاوت 

بنابراین با اینکه مطالعات محدودي  داري نشان نداد.معنی

 يجیره روي نانوذرات نقره به عنوان افزودنی در

نتایج متفاوتی  امّا هاي گوشتی صورت گرفته،جوجه

بهبود در  يمشاهده شده است. شاید عدم مشاهده

پارامترهاي عملکرد رشد در این مطالعه به پایین بودن 

مورد نقره سطح نانوذرات موجود در نانوزئولیت 

مصرفی با سموم  يجیره پایین یا آلودگی واستفاده 

صرفی نیز نتوانست زئولیت مچرا که  ،باشدقارچی 

 هاي تغذیه شده را تحت تأثیر قرار دهد.رد جوجهکعمل

آغازین )سه  يها در دورهآلومینیوسیلیکاتعدم تأثیر 

اول پرورش( بر افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل  يهفته

توسط محققان دیگر نیز  هاو اشتهاي جوجهخوراک 

 ؛8002)لطف اللهیان و همکاران مشاهده شده است 

 ک و همکارانساچما و 8007و همکاران  سلوییوپرو

ها طی کاهش میزان مصرف خوراک جوجه(. 8010

روزگی در اثر زئولیت و نانوزئولیت  12تا  1 يدوره

ویژگی  اجیره در مقایسه با فالوومایسین ممکن است ب

باشد در ارتباط زئولیت مورد استفاده توسط جذب آب 

ي بیشتر خوراک در تواند موجب ماندگارمیاین امر که 

(. 1222دستگاه گوارش شود )مومپتون و همکاران  

هاي جوان مصرف خوراک نشان داده شده که در جوجه

از سرعت عبور مواد غذایی در دستگاه گوارش متأثر 

هم خوراک مصرف  ،است و با کاهش سرعت عبور

در برخی البته  (.1225 یابد )آلمیرال و همکارانکاهش می

هاي گوشتی در پایان هبود وزن جوجهاز مطالعات ب

هاي ها و خاکسوم پرورش با استفاده از زئولیت يهتهف
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کوبنا  ؛1228روي و همکاران )هارس گزارش شده است 

ک و ساچما. (8002زیا و همکاران  و 1222و همکاران 

که میزان اثرات مثبت بیان داشتند ( 8010همکاران )

زئولیت مورد استفاده،  بر عملکرد رشد به نوع هازئولیت

فیزیکی و شیمیایی  و میزان آن  هايویژگیخلوص آن، 

به چه بسا بتوان این دالیل را . در جیره بستگی دارد

بر خالف نتایج این نانوزئولیت نقره نیز تعمیم داد. 

بیوتیک محرک رشد مثبت آنتیتأثیر مطالعه، 

در برخی از خوراک فالوومایسین بر ضریب تبدیل 

 ؛8008دنلی و همکاران عات گزارش شده است )مطال

زاده و همکاران عشاوري و 8000گونال و همکاران 

 ،تفاوت در این نتایج نیز به شرایط بهداشتی (.8002

جیره مورد استفاده  يپایه هاي متفاوت پرورش وروش

ول و هکاس و 1222)آلپ و همکاران  شودربط داده می

هاي رشد و ترکیبات محرک(. اثرات مثبت 8008همکاران 

     هاي ضروري تحت شرایطضدمیکروبی مثل روغن

هاي با قابلیت و هنگام استفاده از جیرهغیربهداشتی 

)گیان نناس و  شودبیشتر مشهود میهضم پایین 

رسد از آنجا که به نظر می ،بنابراین. (8008همکاران 

کنترل  و شرایط بهداشتیتحت آزمایش در هاي جوجه

تأثیر تحت ، رشد یافتندمتعادل و سالم  يو با جیرهشده 

 قرار نگرفتند. آزمایشی تیمارهاي 

 

 1-11و  1-7های دوره های گوشتی درتأثیر نانوزئولیت نقره، زئولیت و فالوومایسین بر عملکرد رشد جوجه -2جدول 

  روزگی

 خوراک ضریب تبدیل  افزایش وزن )گرم( مصرف خوراک )گرم( 

 روزگی 1-12 روزگی 1-7 روزگی 1-12 روزگی 1-7 روزگی 1-12 روزگی 1 -7 ییغذا تیمار

 ab72/808 a77/72 08/827 b05/1 80/1 20/28 شاهد

 b88/822 b88/02 55/821 a80/1 82/1 88/28 نانوزئولیت نقره

 b82/850 b87/78 02/822 a12/1 12/1 08/28 زئولیت

 a71/870 b75/71 22/828 a12/1 82/1 22/22 فالوومایسین

 080/0 088/0 522/7 880/1 782/5 225/1 خطاي معیار

 052/0 0012/0 212/0 0008/0 022/0 282/0 داريسطح معنی

 .(>05/0P) داري دارندهایی که فاقد حروف مشترک هستند، با یکدیگر اختالف معنیستون،میانگینهررد 

 

 روزگی 1-21 سن  درهای گوشتی عملکرد رشد جوجهمایسین بر وو فالوزئولیت  تأثیر نانوزئولیت نقره،  -3جدول         

 تلفات )درصد( خوراکضریب تبدیل  افزایش وزن )گرم( مصرف خوراک )گرم( غذایی تیمار

 11/1 27/1 80/057 78/205 شاهد

 10/2 25/1 58/008 22/257 نانوزئولیت نقره

 82/1 50/1 21/055 85/220 زئولیت

 0 27/1 81/007 78/222 فالوومایسین

 008/1 085/0 200/81 822/10 خطاي معیار

 2088/0 778/0 221/0 000/0 داريسطح معنی

 

 مغذّی مواد میلئوهضم ای تقابلی

ي آزمایشی بر قابلیت هضم هانتایج مربوط به اثر جیره

آلی، چربی  يخشک، ماده ي)ماده مغذّيمواد ایلئومی 

هاي مطابق یافته آمده است. 2خام و انرژي( در جدول 

این جدول، نانوزئولیت نقره درمقایسه با گروه شاهد، 

آلی و  يخشک، ماده يموجب بهبود قابلیت هضم ماده
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استفاده از زئولیت در جیره  (.>05/0P)انرژي شده است 

خشک و چربی  ينیز باعث افزایش قابلیت هضم ماده

نداشت. یري تأثو بر دیگر پارامترها  (>05/0P) خام شد

مورد بررسی تحت  مغذّيقابلیت هضم هیچ یک از مواد 

انجام  يفالوومایسین جیره قرار نگرفت. در مطالعهتأثیر 

( نیز عدم اثرگذاري 8010و همکاران ) هعطّیَشده توسط 

گرم در کیلوگرم( بر قابلیت  5/0مثبت فالوومایسین )

 خشک، پروتئین خام، چربی و ابقا خاکستر يهضم ماده

در مورد زئولیت، تاتار و  امّانشان داده شده است. 

( مالحظه کردند که مقدار قابلیت هضم 8002همکاران )

         گرم در 80ي حاوي هاظاهري پروتئین در جیره

کیلوگرم زئولیت در مقایسه با گروه شاهد افزایش داشت. 

بررسی نانوذرات نقره یا  يتحقیقاتی در زمینه

ي هاجوجهبر قابلیت هضم ایلئومی  نانوزئولیت نقره

گوشتی در دسترس نیست. دلیل احتمالی بهبود مشاهده 

در اثر نانوزئولیت نقره  مغذّيشده در قابلیت هضم مواد 

زئولیت موجود در ترکیب آن باشد.  يتواند به واسطهمی

توانند باعث جذب آب و در نتیجه  می هاچرا که زئولیت

گاري خوراک در دستگاه گوارش افزایش مدت زمان ماند

شوند و این امر هم باعث تأثیر بیشتر ترشحات گوارشی، 

و بهبود قابلیت هضم  مغذّيافزایش هضم و جذب مواد 

 (. 1222مومپتون و همکاران  و 1225گردد )پاند آنها می

 

 سن در ی گوشتیهادر جوجه)%(  مغذّیمواد  میمایسین بر قابلیت هضم ایلئووفالو زئولیت و اثرنانوزئولیت نقره، -1جدول 

  روزگی 21

 انرژي خام چربی آلی يماده خشک يماده تیمارهاي آزمایشی

 b18/08 bc00/05 bc17/00 bc81/00 شاهد

 a25/07 a08/02 ab02/02 a70/78 نانوزئولیت نقره

 a02/00 ab07/07 a18/70 b82/02 زئولیت

 b02/08 c00/05 c87/02 c00/08 فالوومایسین

 180/1 122/1 725/0 220/0 خطاي معیار

 0012/0 012/0 0027/0 088/0 داريسطح معنی

 .(>05/0P) داري دارندهایی که فاقد حروف مشترک هستند، با یکدیگر اختالف معنیستون،میانگینهررد 

 

pH های کوررودهات سنگدان و یمحتو  

نقره،  نانوزئولیت ، 5جدول ارائه شده در هاي طبق یافته

شاهد  يجیرهزئولیت و فالوومایسین در مقایسه با 

ها جوجهمحتویات سنگدان  pHدار موجب کاهش معنی

بیشترین کاهش مربوط به گروه تغذیه شده با  که شدند

محتویات  pHنتایج مربوط به  (.>001/0P) بودزئولیت 

بیوتیک محرک دهد که آنتیهم نشان میهاي کور روده

 pHدار سین منجر به کاهش معنیرشد فالوومای

نشان داده شده (. >01/0P(شد  هاي کوررودهمحتویات 

هاي  باالي دستگاه محتویات در قسمت زیادکه مقدار 

هاي مکانیکی موجب ترشح گوارش از طریق گیرنده

(. 1222شود )دوک می معدهیشبیشتر اسیدکلریدریک پ

هاي گیاز ویژ ،توضیح داده شدنیز چنانچه در باال 

ها جذب آب و ماندگاري بیشتر در دستگاه زئولیت

هاي حاوي زئولیت و ممکن است جیرهگوارش است. لذا، 

مانده و  سنگدان نانوزئولیت مدت زمان بیشتري در

رفته اسید معدي و آنزیم پپسین قرار گ بیشتر تحت تأثیر

بایستی انتظار داشت که قابلیت هضم  ،رواز این. دنباش

تر افزایش هاي پاییندر بخشها این جیره مغذّيمواد 

این گفته مؤید  ،2هاي جدول داده ي. مالحظهنشان دهد

 pHگزارش شده که کاهش از طرف دیگر، باشد. می

در  مؤثريبه عنوان عامل تواند میمحتویات سنگدان 

زایی چون سالمونال و کاهش انتقال عوامل بیماري
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پایینی دستگاه هاي به بخش3پرفرینجسکلستریدیوم 

بجروم و هاي گوشتی نقش ایفاء نماید )گوارش جوجه

محتویات سنگدان  pHکاهش  ،بنابراین. (8005همکاران 

تواند هم بر هضم مواد خورده شده و هم بر وضعیت می

نشان  2هاي جدول دادهسالمتی پرنده مفید باشد. 

ترین میزان قابلیت هضم د که از نظر عددي پایینندهمی

و انرژي در بخش ایلئوم، به پرندگان تغذیه  مغذّي مواد

باشد. حاوي فالوومایسین مربوط می يشده با جیره

بیشتري از این بخش عبور کرده و  مغذّيمواد  ،بنابراین

 هاي کوررودههاي بخش جهت تخمیر در اختیار باکتري

دانیم محصوالت مهم حاصل از گیرد. چنانچه میقرار می

با افزایش  ،چرب فرار هستند. بنابراین تخمیر، اسیدهاي

هاي جوجه هاي کوررودهمحتویات  pHاین اسیدها 

فالوومایسین در مقایسه با دیگر  يدریافت کننده

این  pHهاي آزمایشی کاهش یافته است. با کاهش گروه

هاي تولید شرایط براي رشد و تکثیر باکتري ،بخش

شود. ها مهیا میلاز جمله الکتوباسیاسید الکتیک  يکننده

 تولیداسیدهاي طریق توانند ازهاي مفید میاین باکتري

 زا مانندبیماري هايباکتري ها از رشدو باکتریوسین آلی

را  هاآن از حاصل کرده و سموم جلوگیري اشریشیا کلی

ها این باکتري (.1222نمایند )جین و همکاران  خنثی

مخاط جب افزایش ترشح میوسین توسط وهمچنین م

که  (8001)مدسن و همکاران شوند دستگاه گوارش می

   هم نقش دفاعی دارد و هم به سهولت حرکت مواد

 .کندخورده شده کمک می

 ی داخلی هاوزن نسبی اندام

د که نانوزئولیت نقره، ندهنشان می 0هاي جدول یافته     

بیوتیک محرک رشد فالوومایسین در زئولیت و آنتی

داري بر وزن روه شاهد نتوانستند اثر معنیمقایسه با گ

. چربی (<05/0P) ي داخلی داشته باشندهانسبی اندام

ها در اثر  نانوزئولیت نقره کاهش و بطنی جوجه يحفره

افزایش عددي نشان داد که این  توسط فالوومایسین

                                                           
3. Clostridium perfringens 

(. پایین بودن =0728/0Pداري بود )اثرات متمایل به معنی

هاي تغذیه شده با بطنی جوجه يدرصد چربی حفره

درصد نسبت به  2/88حاوي نانوزئولیت نقره ) يجیره

دهد که پروتئین و انرژي این جیره گروه شاهد( نشان می

هاي تغذیه شده قرار به صورت متعادل در اختیار جوجه

 8هاي جدول یافته يکه مشاهدهگرفته است. به طوري

 يیه شده با جیرههاي تغذدهد، با اینکه جوجهنشان می

حاوي نانوزئولیت از نظر عددي کمترین میزان مصرف 

از  خوراک با بهترین ضریب تبدیل مّاخوراک را داشتند ا

هاي این مطالعه، عدم آن استفاده کردند. مشابه یافته

هاي رس بر وزن نسبی کبد، و خاک هاتأثیر زئولیت

 يپانکراس، طحال و بورس فابریسیوس طی سه هفته

ها توسط محققان دیگر نیز گزارش ول پرورش جوجها

کوبِنا و همکاران  ؛1228شده است )هاروي و همکاران 

و همکاران  هعطّیَ(. 8007پرولوویچ و همکاران  ؛1222

( نیز با استفاده از 8002( و دمیر و همکاران )8010)

هاي گوشتی نتوانستند جوجه يفالوومایسین در جیره

و کیفیت گوشت این  هاي الشه، اندامهاتأثیري بر ویژگی

هاي این پرندگان مشاهده نمایند که این مشاهدات با یافته

 مطالعه همخوانی دارد.

 

 گیرینتیجه

محتویات  pHاستفاده از نانوزئولیت نقره با کاهش 

سنگدان و افزایش قابلیت هضم مواد مغذي موجب کاهش 

دار عددي ذخیره چربی حفره بطنی و بهبود غیرمعنی

استفاده از خوراک مصرفی شد و توانست نتایج بهتري 

بیوتیک محرک رشد فالوومایسین را در مقایسه با آنتی

نشان دهد. اما به دلیل عدم مشاهده بهبود در عملکرد 

بیوتیک یا نانوزئولیت نقره، ها در اثر این آنتیرشد جوجه

قضاوت در خصوص جایگزینی مناسب نانوزئولیت نقره 

بیوتیک محرک رشد فالوومایسین مشکل آنتی به جاي

هاي باشد. مطالعات بیشتري الزم است تا به جنبهمی

دیگري از جمله ابقاي نانوذرات نقره در گوشت 
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 مضر احتمالی آن صورت پذیرد.هاي گوشتی، انتقال آن به بدن انسان و اثرات جوجه

در های گوشتی جوجه های کوررودهمحتویات سنگدان و  pHبر  نانوزئولیت نقره، زئولیت و فالوومایسینتأثیر  -5جدول 

 روزگی 21سن 

 هاي کوررودهمحتویات  pH محتویات سنگدان pH تیمار غذایی

 8/81a 0/20a شاهد

 8/02c 0/02a نانوزئولیت نقره

 8/08d 0/28a زئولیت

 8/15b 0/82b مایسینوفالو

0178/0 انحراف معیار  0028/0  

0001/0 داريسطح معنی  0017/0  

 .(>05/0P) داري دارندهایی که فاقد حروف مشترک هستند، با یکدیگر اختالف معنیدر هر ستون،میانگین 

 

)درصد وزن روزگی  21 سن در ی گوشتیهای داخلی جوجههانانوزئولیت نقره، زئولیت و فالومایسین بر اندامتأثیر  -6جدول 

 زنده(

 بطنی يچربی حفره طحال بورس فابریسیوس پانکراس نگدانس جگر پیش معده تیمار غذایی

 07/1 10/0 88/0 22/0 77/8 51/8 71/0 شاهد

 87/1 18/0 81/0 22/0 27/8 02/2 52/0 نانوزئولیت نقره

 81/1 18/0 82/0 22/0 01/8 78/8 78/0 زئولیت

 22/1 18/0 82/0 20/0 77/8 52/2 07/0 فالومایسین

 170/0 012/0 082/0 051/0 158/0 822/0 022/0 خطاي معیار
 0728/0 2012/0 8887/0 228/0 2720/0 8108/0 1200/0 داريسطح معنی

  

از دانشگاه محقق اردبیلی به دلیل حمایت مالی این  سپاسگزاری

و از شرکت نانو نصب پارس به دلیل تأمین پژوهش 

 شود.سپاسگزاري مینانوزئولیت نقره و زئولیت 
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Abstract 

The aim of this study was to determine the effect of nano silver zeolite, zeolite and Favomycin on 

performance, ileal nutrients digestibility and relative weights of some internal organs of broiler 

chickens. A total of 288 broiler chicks (Ross 308) were divided into four treatment groups with four 

replicates and eighteen mixed-sex chicks in each by employing a completely randomized design. 

Dietary treatments were a control diet without any additives, control diet + 0.5% nanosilver zeolite, 

control diet+ 0.5% zeolite, and control diet+ 0.1% Flavomycin. Digesta samples and internal organs 

were collected on day 21 following the slaughtering. Results showed that the experimental 

treatments had no significant effect on feed intake, weight gain and feed conversion ratio of birds 

during the experimental period (1-21 day) (P>0.05). Using nano silver zeolite in the diet improved 

ileal digestibility of dry matter, organic matter and energy (P<0.05). Inclusion of zeolite in the diet 

also increased digestibility of dry matter and crud fat (P<0.05). All additives resulted in decreased 

pH value of gizzard content of chickens and the most reduction was observed in chickens received 

zeolite in their diet (P<0.001). Flavomycin lowered pH value of cecal content (P<0.01). There were 

no significant differences among internal organs relative weights of birds fed different dietary 

treatments. In conclusion, despite decreasing digesta pH value by the treatments and improving 

nutrients digestibility by nano silver zeolite and zeolite, the additives did not showed any significant 

effect on broilers' growth performance. 
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Zeolite 

 
 

mailto:mdshakouri@uma.ac.ir

