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چکیده
آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر جایگزینی آنتیبیوتیک محرک رشد آویالمایسین با اسیدهای آلی بوتیریک و
نوتراسیدفوکوس ،در جیره غذایی جوجههای گوشتی بر تغییرات بافتی رودة کوچک ،عملکرد و خصوصیات الشه طراحی
و اجرا گردید .تعداد  671قطعه جوجة یک روزة نر گوشتی سویة راس  803به چهار گروه با چهار تکرار ( 66قطعه جوجه
در هر تکرار) به طور تصادفی تقسیم گردیدند .تمامی گروههای پرندگان ،به جز گروه شاهد ،عالوه بر جیرة پایه،به ترتیب
 0/06درصد آویالمایسین 0/52 ،درصد اسید بوتیریک و  0/6درصد نوتراسیدفوکوس را در طول دورة پرورش  25روزه
دریافت کردند .برای مطالعة تغییرات بافتی روده در  56روزگی تعداد سه قطعه پرنده و برای تجزیة الشه در  25روزگی،
چهار قطعه پرنده از هر گروه ،کشتار گردید .در آنالیز واریانس نتایج حاصله ،تفاوت معنیداری بین تیمارهای آزمایشی
در مصرف خوراک ،افزایش وزن بدن ،ضریب تبدیل خوراک و همچنین وزن نسبی الشه ،کبد ،قلب و سنگدان مشاهده
نشد ( .) P>0/02بعالوه افزودن اسیدهای آلی در مقایسه با گروه شاهد باعث کاهش معنیدار وزن چربی حفره بطنی و
افزایش تعداد سلولهای جامی در تهی روده شد) .(P<0/02همچنین مکمل سازی جیره با اسیدهای آلی در مقایسه با
آویالمایسین منجر به افزایش طول پرز و نسبت طول پرز به عمق کریپت در دوازدهه گردید ( .)P>0/02به طور کلی،
مکمل سازی اسیدهای آلی به جای آنتی بیوتیک محرک رشد به جیره دارای مزایایی بر وزن نسبی چربی حفره بطنی و
تغییرات بافتی روده کوچک شد.
واژه های کلیدی :آنتی بیوتیک محرک رشد  ،اسید های آلی ،جوجههای گوشتی ،تغییرات بافتی روده ،خصوصیات الشه
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Abstract
The present study was conducted to evaluate the effects of growth promoters Avilamycin, Butyric
acid and Nutracid Focus® on performance, carcass characteristics and intestinal morphology of
broiler chickens. A total of 176 one-day old male broiler chicks (Ross 308) were randomly
allocated to four treatments with 4 replicates and 11 birds each according a completely randomized
design and fed a basal diet or diets supplemented with 0.01% Avilamycin, 0.25% Butyric acid and
0.1% Nutracid Focus throughout the experimental period respectively. At days 21 and 42 of age,
three and four birds per treatment were selected respectively and killed for analysis of carcass
characteristics and intestinal morphology. In analysis of variance, no significant differences were
observed between the treatments for feed consumption, body weight gain and feed conversion ratio,
and also relative weights of carcass, liver, heart and gizzard (P>0.05). Furthermore in orthogonal
array test, the supplementation of organic acids in comparison with control group decreased the
abdominal fat weight and increased the goblet cell numbers in jejunum (P<0.05). In addition, the
villus length and villus length to crypt depth ratio in duodenum were higher than those for
Avilamycin fed birds (P<0.05). It was concluded that dietary supplementation of organic acids
instead of growth promoter antibiotics could have some advantages on abdominal fat weight and
intestinal morphological parameters in broiler chickens.
Keywords: Antibiotic growth promoter, Broiler chickens, Carcass characteristics, Intestinal
morphology, Organic acids

سر به دست آوردن مواد غذایی رقابت مینمایند و با

مقدمه

 هضم چربی و،تخریب و تغییر اسیدهای صفراوی

صنعت طیور برای رسیدن به حداکثر عملکرد رشد و

ویتامینهای محلول در چربی را کاهش میدهند (آلپ و

، از ابعاد گوناگونی از جمله تغذیه،بازدهی تولید گوشت

 عملکرد پرنده کاهش، به همین دلیل.)6111 همکاران

 امروزه بیشترین.ژنتیک و مدیریت پیشرفت کرده است

 عملکرد.یافته و احتمال وقوع بیماریها افزایش مییابد

توجّه در این صنعت بر شناخت رابطة بین سالمت

 رابطة نزدیکی با نوع فلور،پرنده و بازده غذایی

 میکروارگانیسمهای.غذایی و محیط تمرکز یافته است

 آنتیبیوتیکهایی که به.میکروبی رودة پرنده دارد
عنوان محرک رشد به خوراک طیور اضافه میشوند به

 کلستریدیوم، سالمونالها،بیماریزا همانند اشرشیاکلی
 همواره تهدیدی، پرفرنژنس و کمپیلوباکتر اسپاتاروم

تثبیت فلور میکروبی روده و بهبود عملکردهای عمومی

.)5000برای طیور محسوب میشوند (یوسریزال و چن

پرنده کمک میکنند و از استقرار برخی باکتریهای

فلور میکروبی بیماریزا در رودة کوچک با میزبان بر

111

تأثیر جایگزینی آنتیبیوتیک محرک رشد با اسیدهاي آلی بر تغییرات بافتی رودة کوچک ،عملکرد وخصوصیات الشة جوجههاي گوشتی
بیماریزای اختصاصی روده جلوگیری مینمایند

همکاران )6111با افزایش جمعیت میکروبی مفید دستگاه

(چاوین و همکاران  .)5002با افزایش نگرانی در مورد

گوارش (ساتن و همکاران  ،)6131سبب افزایش وزن و

باقیماندههای دارویی و امکان ایجاد سویههای باکتریایی

بهبود خصوصیات الشه میشوند .اسیدهای آلی در

مقاوم به آنتیبیوتیکها ،اتحادیة اروپا در سال  6111در

اشکال تجزیه نشده ،قادر به عبور از دیوارة سلول
+

طی یک تصمیم پیشگیرانه ،استفاده از چهار آنتیبیوتیک

باکتری هستند .در داخل سلول ،اسید به یون  Hتجزیه

اسپیرامایسین،

میشود که با کاهش  pHسلول ،سبب خواهد شد که

تایلوزین و زینک باسیتراسین) را ممنوع کرد (هوگبرت،

سلول انرژی خود را در تالش برای بازگشت به حالت

خوراکی

رایج

(ویرجینیامایسین،

-

 .)5008اگر جایگزین مناسبی برای آنتیبیوتیکهای

طبیعی مصرف نموده ،در حالی که

محرک رشد منظور نگردد ،به دلیل مشکالت ناشی از

تولید شده از اسید نیز میتوانند سنتز  DNAو پروتئین

بیماریهای حاصله پرورش مطلوب پرندگان میسر

را مختل کرده و جایگزین شدن سریع ارگانیسم را تحت

نخواهد شد .در چنین وضعیتی تالش برای یافتن

تأثیر قرار دهند (چاوراچ و همکاران  .)5005در سالهای

جایگزینهایی که بتوانند رشد پرنده را بهبود داده و

اخیر توجّه روز افزونی به تأثیر

اسیدهای آلی بر

اثرات جانبی مضری بر سالمت مصرف کننده نداشته

کارآیی خوراک و عملکرد طیور شده است ،اما به دلیل

باشند ،همچنان ادامه دارد (هاجاید و همکاران.)5002 ،

پژوهشهای اندک در زمینة تأثیر اسیدهای آلی بر

از جمله این جایگزینها ،اسیدهای آلی مانند اسید

عملکرد و به ویژه تغییرات بافتی رودة جوجههای

پروپیونیک ،اسید فورمیک ،اسید بوتیریک و یا ترجیحاً

گوشتی (گارسیا و همکاران  ،)5007دانش کافی در این

فرم نمکی آنان مانند پروپیونات آمونیوم ،لوپروسیل و

زمینه وجود ندارد .با توجه به این که محل اصلی هضم

ترکیبات تجارتی نظیر سالکیل میباشند که استفاده از

و جذب مواد غذایی در ماکیان ،روده میباشد ،بهبود

آنان سبب کاهش تجمع پاتوژنها در روده و به دنبال

رشد و تکامل بافت روده میتواند نقش قابل توجّهی در

آن کاهش آسیبهای اپیتلیومی حاصل از سموم آنان

بهبود عملکرد پرنده و نیز کاهش بیماریها داشته باشد،

میگردد (النگهوت .)5000از اثرات مثبت اسیدهای آلی

در این صورت به خودی خود انتقال آلودگی از پرنده به

میتوان بهبود ضریب تبدیل خوراک و کاهش برخی

انسان نیز کاهش خواهد یافت .لذا آزمایش حاضر جهت

باکتریهای بیماریزا مثل سالمونال و تغییرات بافتی در

بررسی تأثیر جایگزینی آنتیبیوتیک محرک رشد با

و

اسیدهای آلی بر تغییرات بافتی رودة کوچک ،عملکرد

دستگاه

گوارش

را

ذکر

نمود

(وندرویلن

همکاران 5000و سلطان  .)5003استفاده از اسیدهای

آنیونهای RCOO

وخصوصیات الشة جوجههای گوشتی طراحی گردید.

آلی مانند اسید پروپیونیک ،اسید فرمیک و یا فرم نمکی
آنان تولید ترکیبات سمی را از طریق کاهش کلنی

مواد و روشها

باکتریهای بیماریزا کاهش داده ،موجب بهبود

این آزمایش با استفاده از  671قطعه جوجة نر گوشتی

وضعیت ساختاری سلولهای اپیتلیال دیواره روده می-

یک روزة سویة تجاری راس  ،803در قالب طرح کامال

گردد (مور و همکاران  6121و دیبنر و بوتین .)5005

تصادفی با چهار تیمار ،چهار تکرار و  66قطعه جوجه با

اسیدهای آلی به جهت کاهش  pHخوراک یا آب

میانگین وزن مشابه در هر تکرار انجام شد .جیرة پایه

آشامیدنی ،دارای خاصیت ضد میکروبی بوده و به دلیل

بر اساس ذرت ،گندم و کنجالة سویا مطابق جدول 6

کاهش ظرفیت بافری خوراک ،موجب کنترل جمعیت

برای دورههای آغازین  6-60روزگی،رشد برای 66-52

میکروبی روده میشوند (هینتون و لینتون  .)6133نتایج

روزگی و پایانی برای  52-25روزگی مطابق با

مطالعات گذشته ،بیانگر آن است که احتماالً محرکهای

احتیاجات راهنمای سویة راس 803با استفاده از نرم

رشد از طریق افزایش جذب مواد مغذی (به ویژه
اسیدهای چرب و گلوکز) و ابقای نیتروژن (آندرسون و
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شعبانی ،نجفی و ...

افزار  WUFFDA6تنظیم و تهیه گردید .به جز گروه

برای مطالعة تغییرات بافتی روده ،نمونههایی از

شاهد ،به جیرة پایة بقیة گروهها ،به ترتیب آنتیبیوتیک

بافت هدف (بخشهای میانی دوازدهه و تهیروده از

آویالمایسین 0/06 5درصد ،اسید بوتیریک 0/528درصد

روده کوچک) تهیه شد .برای جلوگیری از آسیبهای

و نوتراسیدفوکوس 0/6 2درصد افزوده شد و با

مکانیکی وارده به بافت ،سعی شد کمترین فشار در

استفاده از مخلوطکن  600کیلوگرمی افقی به خوبی

زمان نمونهبرداری به بافت وارد و از جا به جایی غیر

مخلوط گردید .درطی دورةآزمایش آب وخوراک به

ضروری بافت ،بعد از نمونهبرداری خودداری گردید.

صورت آزاد در اختیارپرندگان قرارگرفت .شاخصهای

نمونههای بافتی جهت تثبیت در داخل فرمالین نمکی 60

عملکرد جوجههای گوشتی از قبیل میزان خوراک

درصد به مدت  75ساعت قرار داده شدند .بعد از طی

مصرفی و میانگین وزن پرندگان به طور هفتگی ثبت

مراحل پاساژ بافتی (آبگیری ،شفاف سازی ،نفوذ دادن

گردید و در نهایت مقدار سرانه افزایش وزن و ضریب

پارافین ،قالب گیری) قالبهای پارافینی آماده شده و

تبدیل خوراک محاسبه شد .کلیة محاسبات بر مبنای

برشهای  7میکرومتری از آنها توسط دستگاه

روز مرغ انجام گرفت .در سن 56روزگی از هر تیمار

میکروتوم مدل ) (Micromتهیه گردید .سپس المها با

سه قطعه پرنده که وزن آنان نزدیک به میانگین تیمار

استفاده از کیت

(پریودیک اسید شیفت) رنگ

بود انتخاب شدند و به منظور انجام آزمایشات

آمیزی و المل گذاری شدند و پارامترهای طول و عرض

مورفومتری ذبح شدند .در پایان دوره ( 25روزگی) نیز

پرزها ،عمق کریپتها ،ضخامت الیة عضالنی و الیة

یک جوجه از هر تکرار (جمعا  2قطعه از هر تیمار) با

سروزی توسط عدسی مدرج و تعداد سلولهای جامی

شرایط نزدیک به وزن میانگین انتخاب شده و پس از

شکل در هر میلیمتر مربع با استفاده از عدسی مشبک

توزین ،ذبح گردیدند ،پرها با استفاده از دستگاه پرکنی

اندازهگیری شد .همچنین نسبت طول به عمق کریپت از

جدا گردیدند و سپس حفرة بطنی عمود بر خط میانی و

تقسیم کردن طول پرز به عمق کریپت به دست آمد.

در ناحیة شکمی باز شد و چربی محوطة بطنی موجود

دادهها با استفاده از نرمافزار  Minitabبه روش آنالیز

در شکم و اطراف سنگدان و رودهها جمعآوری و

واریانس  ANOVAمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار

توزین گردید .برای محاسبه وزن نسبی چربی حفره

گرفت و مقایسه میانگینها با استفاده از ضرایب متعامد

بطنی ،وزن چربی حفره بطنی بر وزن الشه تقسیم

انجام گرفت.

گردید و بر عدد  600ضرب گردید .وزن کبد ،قلب،
سنگدان و بورس نیز به طور مجزا اندازهگیری شد و
وزن نسبی این ارگانها ،از تقسیم کردن وزن این ارگان
ها بر وزن زنده گرسنه و با ضرب کردن بر عدد 600
به دست آمد .برای محاسبة الشه قابل طبخ ،وزن الشه
بر وزن زنده گرسنه تقسیم گردید و در عدد  600ضرب
گردید .همچنین جهت محاسبة وزن نسبی سینه و ران،
وزن این اندامها بر وزن الشه قابل طبخ تقسیم گردید و
بر عدد  600ضرب گردید.

1

User Friendly Feed Formulation, Don Again, 2004
Avilamycin
3
Butyric Acid
4
Nutracid Focus
2

PAS
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جدول  -1ترکیب جیرههای غذایی در دوره پرورش
آغازین

رشد

پایانی

( 6تا  60روزگی)

( 66تا  52روزگی)

( 52تا  25روزگی)

ذرت

22/1

22/55

23/22

کنجالة سویا( 22پروتئین)

81/28

85/7

51/13

اجزای خوراک (درصد)

60

62

62

روغن آفتابگردان

8/88

8/8

8/8

گندم
کربنات کلسیم

6/88

6/6

6/01

دی کلسیم فسفات

6/32

6/1

6/2

دی ال متیونین

0/62

0/66

0/6

0/6

0/03

0/06

ال لیزین
6

0/52

0/52

0/52

مکمل ویتامینی
5

0/52

0/52

0/52

جوش شیر ین

0/63

0/61

0/68

نمک طعام

0/58

0/58

0/55

مکمل معدنی

ترکیبات محاسبه شده
انرژی قابل متابولیسیم (کیلوکالری بر کیلوگرم)

8000

8020

8600

پروتئین خام (درصد)

56/62

50

61

کلسیم(درصد)

6/02

0/1

0/32

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/20

0/22

0/25

کلرید (در صد)

0/50

0/67

0/63

پتاسیم (درصد)

0/1

0/32

0/3

سدیم (درصد)

0/67

0/67

0/67

متیونین (درصد)

0/27

0/25

0/83

لیزین (درصد)

6/51

6/60

0/17

تریپتوفان (درصد)

0/58

0/55

0/50

6هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی شامل :ویتامین  6200 Aواحد بین المللی،ویتامین  520 D8واحد بین المللی،ویتامین  60 Eواحد بین المللی،ویتامین  6 K8میلی
گرم،ویتامین  6/2 B6میلی گرم،ویتامین  2 B5میلی گرم،ویتامین  2 B8میلی گرم ،ویتامین  50 B2میلی گرم ،ویتامین  5 B1میلی گرم ،ویتامین 0/2 B1میلی
گرم،ویتامین  0/062 B65میلی گرم،کولین کلراید  50میلی گرم،بیوتین  0/012میلی گرم بود.
5هر کیلوگرم از مکمل معدنی شامل :منگنز  30میلی گرم،مس  2میلی گرم ،ید  0/2میلی گرم،کبالت  0/6میلی گرم ،سلنیوم  0/6میلی گرم ،کلسیم خالص  6250میلی

گرم،آنتی اکسیدان 600میلی گرم بود.

نتایج و بحث

( )5002با اضافه کردن آویالمایسین به جیرة جوجههای

تأثیرتیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجههای گوشتی

گوشتی و مقایسة آن با داروهای گیاهی ،اثری بر روی

درجدول  5آمده است .از لحاظ مصرف غذا ،افزایش

خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی مشاهده نکردند.

وزن و ضریب تبدیل خوراک ،تفاوت معنیداری بین

مطابق با پژوهش حاضر در مطالعة گونال و همکاران

تیمارها مشاهده نشد.

( )5001عدم تاثیر اسید آلی بر عملکرد جوجههای

مطابق با نتایج آزمایش حاضر در تحقیقی،بزکورت و

گوشتی به تمیز بودن محیط پرورش و متعادل بودن

همکاران ( )5003گزارش کردند که اضافه کردن

تراکم پرندگان در واحد سطح ،مربوط دانسته شده است

آویالمایسین به جیره بر روی میانگین خوراک مصرفی،

که با مطالعه اندرسون و همکاران ( )6111نیز مطابقت

میانگین افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی

دارد و به نظر میرسد که در مطالعة حاضر نیز دلیل

داری را نشان نداد .در تحقیقی هرناندز و همکاران

مذکورصادق باشد .در تحقیقی که توسط گارسیا و
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همکاران ( )5007صورت گرفت ،عدم افزایش وزن

اثر خود را در شرایط غیر طبیعی پرورش به عنوان

جوجههای گوشتی تغذیه شده با اسیدآلی ،به شرایط

مثال جیرهای با قابلیت هضم پایینتر و یا در محیطی با

بهینة پرورش نسبت داده و توضیح داده شد که اسید

آلودگی بیشتر ،نشان دهند.

های آلی و دیگر افزودنیهای ضدباکتریایی میتوانند
جدول  -2تأثیر استفاده از افزودنیهای غذایی مختلف بر میانگین مصرف خوراک (گرم) ،افزایش وزن (گرم)و ضریب تبدیل
غذایی جوجه های گوشتی
56-6

25-55

25-6

56-6

25-55

25-6

56-6

25-55

25-6

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

گروه شاهد

6602

8017

2603

123

6275

5673

6/76

6/17

6/31

آویالمایسین

6032

8580

2603

187

6160

5671

6/7

5/06

6/31

اسیدبوتیریک

6025

5181

8106

102

6265

5072

6/72

6/12

6/33

نوتراسیدفوکوس

6656

8563

2615

111

6215

5631

6/17

5/08

6/16

Pooled SEM

56/1

35/1

18/5

61/1

15/3

72/5

0/083

0/01

0/08

P-Value

. /61

. /01

. /52

0/6

. /76

. /11

. /76

. /3

. /18

تیمار

نتایج گزارش شده توسط رانهو و همکاران ()6117

بهبودی را محیط میکروبی مناسب ایجاد شده در اثر

نشان میدهد که مکملسازی جیره با سطوح 0/2 ،0/52

مصرف جایگزینها دانستهاند .پروبیوتیکها ،پری-

و  0/72درصد از فرم اسیدی اسید فوماریک تأثیری بر

بیوتیکها و اسیدهای آلی با کاهش مقدار عوامل

مصرف خوراک نداشته است اما باعث بهبود ضریب

بیماریزا ،محیط میکروبی بهتری را در دستگاه گوارش

تبدیل غذایی شده است که احتماالً به علت بهبود در

پرندگان ایجاد میکنند که هضم ،جذب و کارآیی مصرف

جذب مواد مغذی بوده است ( .)P>0/02مطابق با نتایج

خوراک را افزایش میدهند (خاک سفیدی و قورچی

حاضر ،مهدوی و ترکی ( )5001گزارش نمودند که

 ،5001چیچو لووسکی و همکاران  .)5007اختالف نتایج

عملکرد پرندگان شامل وزن بدن ،افزایش وزن بدن،

پژوهشهای انجام شده ممکن است مربوط به ظرفیت

مصرف خوراک ،ضریب تبدیل غذایی و مرگ و میر ،بین

بافری متفاوت جیرههای آزمایشی و یا نوع و مقدار

تیمارهای مختلف (سطوح مختلف صفر تا  8گرم در

اسیدهای آلی به کار رفته در آزمایشها نیز باشد .با

کیلوگرم از اسید بوتیریک) در دورههای مختلف

توجّه به اینکه بیشتر مواد افزودنی که به عنوان محرک

(آغازین  6-56روزگی ،رشد 55-25روزگی و پایانی

رشد و جایگزین آنتیبیوتیکها معرفی و مورد آزمایش

 28-21روزگی( تفاوت معنیداری نداشته است .نتایج

قرار گرفتهاند ،تأثیر خود را بر عملکرد جوجههای

گزارش شده توسط هو و گوو ( )5007حاکی از آن

گوشتی به واسطة فعالیت ضدمیکروبی و تأثیر بر

است که مکمل سازی با سدیم بوتیرات به مقدار 5000

فلورمیکروبی دستگاه گوارش اعمال میکنند ،از این رو،

میلیگرم در کیلوگرم در کل دورة  25روزه پرورش

شرایط پرورش و میزان آلودگی و درگیری پرندگان با

موجب افزایش ضریب تبدیل خوراک شده است

باکتریهای بیماریزا در محیط آزمایش ،میتواند در

( .)P>0/02بر خالف نتایج این آزمایش ،در آزمایش

نتیجة آزمایشات با این مواد افزودنی مؤثر باشد .به

طاهرپور و همکاران ( ،)5001مصرف اسید بوتیریک

علت اینکه هر یک از این مواد افزودنی دارای ترکیبات و

موجب بهبود معنیدار ضریب تبدیل غذایی نسبت به

سطح مؤثر گوناگون میباشند ،میزان دز مصرفی و

گروه کنترل شده بود ( )P>0/02که آنان دلیل این

ترکیبات مورد استفاده در آزمایش نیز میتواند در نتایج

تأثیر جایگزینی آنتیبیوتیک محرک رشد با اسیدهاي آلی بر تغییرات بافتی رودة کوچک ،عملکرد وخصوصیات الشة جوجههاي گوشتی
مختلف به دست آمده در استفاده از این مواد محرک
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رشد ،مؤثر باشد (لی و همکاران .)5002

جدول -3تأثیر استفاده از افزودنیهای غذایی مختلف بر خصوصیات الشه (درصد) جوجههای گوشتی در سن  22روزگی
چربی حفرة بطنی

سنگدان

قلب

کبد

ران

سینه

الشه قابل طبخ

تیمار
شاهد

5/31

6/13

0/21

5/57

85/06

85/11

17/70

آویالمایسین

5/10

6/17

0/26

5/88

86/02

88/22

13/18

اسید بوتیریک

5/22

6/32

0/21

5/63

80/63

85/63

11/75

نوتراسیدفوکوس

5/28

6/76

0/20

5/56

86/81

85/38

70/15

Pooled SEM

0/65

0/62

0/058

0/58

0/27

0/1

0/37

0/61

0/13

0/75

0/25

0/50

0/72

0/62

0/1

0/7

0/7

0/6

0/3

0/01

P - value
مقایسه گروه شاهد با سایر گروه های آزمایشی
P - value

0/08

جدول  8تأثیرتیمارهای آزمایشی برخصوصیات الشة

شامل الشه ،اندامهای داخلی و اندامهای ایمنی تحت

پرندگان را نشان میدهد .در این مطالعه راندمان الشه،

تاثیر تیمارها قرار نگرفت.

وزنهای نسبی سینه ،ران ،کبد ،قلب و سنگدان تحت

مطابق جداول  2و  2که به ترتیب تأثیر تیمارهای

تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند .اما با انجام

آزمایشی برتغییرات بافتی دوازدهه و تهی رودة جوجه

مقایسات متعامد ،کاهش معنیداری در وزن نسبی

های گوشتی را در این مطالعه نشان میدهند ،اختالف

چربی حفره بطنی در تیمارهای دریافت کننده اسیدهای

معنیداری در پارامترهای مورد مطالعة بافتهای

آلی نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید (.)P>0/02

دوازدهه و تهی روده (شکل ،)5بین گروههای مختلف

الوینگروهمکاران()6113

دریافتند

که

افزودن

مشاهده نشد اما با انجام مقایسات متعامد ،مشاهده

آویالمایسین به جیرههای برپایه ذرت-کنجالة سویا،

گردید که مکمل سازی جیره با اسیدهای آلی بوتیریک و

بازدهی الشه و وزن نسبی چربی حفرة بطنی رانسبت به

نوتراسیدفوکوس موجب افزایش معنیدار طول پرز و

تیمارشاهد تحت تأثیر قرار نداد .به نظر میرسد که

نیز نسبت طول پرز به عمق کریپت در دوازدهه (شکل)6

استفاده از اسیدهای آلی باعث کاهش تولید اسید چرب

نسبت به تیمار آویالمایسین گشت ( .)P>0/02همچنین

و یا تبدیل آن به گلیسیرید شود که در نتیجه موجب

در تهی رودة تیمارهای اسیدهای آلی ،تعداد سلولهای

کاهش ذخیرة چربی در محوطة بطنی گردد .لیسون و

جامی افزایش معنیداری را در مقایسه با تهی رودة

همکاران ( )5002گزارش کردند که وزن نسبی الشه و

گروه شاهد نشان دادند ( )P>0/02اما تاثیر قابل توجهی

میزان گوشت سینه در جوجههای تغذیه شده با %0/5

بر پرزهای تهی روده (شکل  )5مشاهده نشد .این که

اسید بوتیریک در مقایسه با گروه کنترل ،افزایش معنی

اسیدهای آلی با چه مکانیسمی سبب این بهبودی می

داری داشت( .)P>0/02داسکیران و همکاران ()5002

شوند موضوعی است که نیاز به بررسی بیشتری دارد

گزارش نمودند که استفاده ازاسیدیفایرها ،وزن نسبی

اما به احتمال قوی افزایش فلور میکروبی مفید روده

الشة پرکنده و چربی حفرة بطنی رابه صورت معنیدار

نقش اصلی را در این روند ایفا میکند .سلولهای جامی،

تحت تأثیرقرار نمیدهد .در پی تحقیقات آنتونگیوانی و

سلولهای استوانهای ساده در اپیتلیوم روده هستند

همکاران ( )5007نیز تفاوت معنیداری بین تیمارها در

(شکل  )8و وظیفة اصلی آنان ترشح موسین میباشد که

وزن نسبی کبد یافت نشد .مهدوی و ترکی( )5001در

در آب حل میشود و مخاط (موکوس) روده را تشکیل

نتایج خود اشاره کردند که درصد خصوصیات الشه

میدهد .کار مهم مخاط روده محافظت از اپیتلیوم روده
در برابر عوامل بیماریزا از قبیل قارچها ،باکتریها و
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ویروسها میباشد .بنابراین با افزایش تعداد سلولهای

باکتریایی نیز نسبت داد .مشابه با نتایج مطالعه حاضر،

جامی در رودة کوچک ،مقدار ترشح موسین افزایش

گارسیا و همکاران ( )5007گزارش نمودند که اضافه

یافته ،درنتیجه اپیتلیوم روده در برابر عوامل بیماریزا

کردن اسید فورمیک به جیره باعث بهبود ارتفاع پرزها و

سالمتر خواهد ماند که نتیجة آن بهبود جذب مواد مغذی

عمق کریپت شد اما بر تراکم پرزها بی اثر بود .اسمیرنو

و افزایش رشد پرنده خواهد شد .از طرفی افزایش طول

و همکاران ( )5002استفاده از آویالمایسین را در رابطه

پرز و نسبت آن به عمق کریپت ،نشان دهندة افزایش

با تغییرات بافتی روده ،مورد ارزیابی قرار دادند و بیان

سطح جذب و سلولهای جاذب در روده میباشد،

کردند که آویالمایسین تراکم ویلیها را در تهی روده و

بنابراین انتظار میرود که تیمارهای دریافت کنندة اسید

نیز تعداد سلولهای جامی را در تهی روده و ایلئوم به

آلی میبایست عملکرد بهتری را نشان میدادند اما نتایج

طور معنیداری افزایش داد (.)P≤0/02دیبنر و همکاران

مطالعة حاضر چنین چیزی را نشان نمیدهد .به نظر

( )5002بیان کردند که افزودن آنتیبیوتیکهای محرک

میرسد علت این امر در پاک بودن محیط پرورش و

رشد به واسطة کاهش ضخامت کل دیوارة روده ،باعث

عدم آلودگی رودة تیمارهای آزمایشی با عوامل

کاهش اندازة روده میشوند در نتیجه ،موجب بهبود

بیماریزای ذکر شده باشد .چرا که در شرایط طبیعی

جذب مواد مغذی و عملکرد میشوند .اسچپاچ و

میزان سطح جذب ،برای جذب مواد مغذی مورد نیاز

همکاران ( )6112بیان کردند که اسیدهای چرب کوتاه

پرنده ،کافی است و افزایش سطح جذب احتماالً تأثیر

زنجیر در تحریک تکثیر طبیعی سلولهای کریپت ،بهبود

قابل توجهی در تامین نیاز پرنده نخواهد داشت .اما در

سالمتی بافتها و نگهداری آنان نقش دارند .آنتوجیوانی

شرایطی که بخشی از سطوح جذب توسط عوامل

و همکاران ( ) 5007با بررسی اثر اسید بوتیریک ،بر

بیماریزا آزرده یا اشغال گردد ،این افزایش سطح جذب

هیستولوژی روده به این نتیجه رسیدند که با سطح 0/5

تأثیر قابل توجهی در جبران جذب مواد مغذی خواهد

درصد اسید بوتیریک طول پرزها کوتاهتر ،میکرویلیها

گذاشت که نتیجة آن بهبود شاخصهای عملکردی پرنده

بلندتر و عمق کریپتها هم بیشتر شد .با توجه به این که

خواهد بود .بنابراین از اهداف بسیارمهم دراسیدی کردن

بیشترین رشد و تکامل روده در دو هفتة اول زندگی

جیره ،کمک به غلبة باکتریهای مفید و مطلوب

پرنده رخ میدهد لذا به منظور حصول نتیجه بهتر،

برباکتریهای مضر و بیماریزا میباشد .این امرازطرفی

مطالعة تغییرات بافتی روده در روزهای هفت و چهارده

میتواند مانع رقابت باکتریهای روده با میزبان در

زندگی پرنده ،نتیجة بهتری میتواند داشته باشد.

مصرف مواد مغذی موجود شده وازسوی دیگر ،سبب
کاهش تولید متابولیتهای سمی (آمونیاک وآمینها)
توسط باکتریها گردد (تامپسون و لینتون  .)6117به
عالوه ،اسیدی کردن جیره میتواند از استقرارباکتری

های بیماریزای رودهای مانند اشرشیاکلی و سالمونال
درخوراک و دستگاه گوارش جلوگیری کرده ودرنتیجه
به حفظ سالمت حیوان کمک کند (ایبا و برچیری .)6112
نتیجه نهایی این کاربهبود شاخصهای عملکردی پرنده
خواهد بود .بنابراین ،عدم مشاهدة بهبود عملکرد در این
پژوهش را میتوان به عدم تحت تأثیرقرارگرفتن جمعیت

تأثیر جایگزینی آنتیبیوتیک محرک رشد با اسیدهاي آلی بر تغییرات بافتی رودة کوچک ،عملکرد وخصوصیات الشة جوجههاي گوشتی
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جدول  -2تأثیر افزودنیهای غذایی مختلف بر تغییرات بافتی دوازدهة جوجههای گوشتی در سن  21روزگی
تیمار

طول پرز

عرض پرز

عمق کریپت

ضخامت الیه

ضخامت الیه

عضالنی

سروزی

(میکرومتر)

نسبت طول پرز
به عمق کریپت

تعداد
سلولهای
جامی

گروه شاهد

172/7

622

625/7

612

50

1 /38

172/2

آویالمایسین

101/7

615/7

621/7

672/8

61/7

1 /66
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اسیدبوتیریک

6631

612

627/7

638

50/8

3 /01

118/8

نوتراسیدفوکوس

6527

617/7

616

671

55/7

7 /7

112/8

Pooled SEM

600/8

1/2

1

68/1

5/2

0 /85

82/61

P - Value

0/65

0/21

0/51

0/71

0/3

0 /68

0/33

گروه آنتی بیوتیک در مقایسه با اسیدهای آلی
P - Value

0/08

0/2

0/7

0/7

0/2

0/08

0/1

جدول  -5تأثیر افزودنیهای غذایی مختلف بر تغییرات بافتی تهی رودة جوجههای گوشتی در سن  21روزگی
تیمار

طول پرز

عرض

عمق کریپت

ضخامت الیة

ضخامت الیة

عضالنی

سروزی

نسبت طول پرز

تعداد سلولهای

به عمق کریپت

جامی

17/8

36

662

61/08

3 /22

321

پرز

(میکرومتر)
گروه شاهد

131/7

آویالمایسین

761

10/8

77

667/8

50/8

1 /2

172

اسیدبوتیریک

786/8

17/7

32

662

50

3 /1

130/8

نوتراسیدفوکوس

715

16/8

71/7

663/8

61/7

1 /1

116/7

Pooled SEM

58/2

8

8/1

1/65

6/ 1

0 /88

21/7

P - Value

0/5

0/51

0/21

0/12

0/17

0 /28

0/56

مقایسه گروه شاهد با سایر گروه های آزمایشی
P - Value

0/01

0/5

0/3

0/1

0/7

0/8

0/02

نتایج آزمایش حاضر نشانگر آن است که جایگزینی

برخی از شاخص های سالمت روده هم چون طول

آنتیبیوتیک محرک رشد با اسید آلی به خوبی امکان

پرزهای روده و تعداد سلولهای جامی را افزایش دهد.

پذیر بوده و عالوه بر حفظ صفات عملکردی ،می تواند

شکل  -1پرزها و کریپتهای دوازدهه به وضوح با درشتنمایی  20Xبا رنگآمیزی پاس قابل مشاهده است (شماره  )6بافت
پانکراس( شمارة .)5
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.20 X ) رنگآمیزی پاس درشتنمایی6  قسمتهای مختلف تهی روده و پرزهای آن (شماره-2 شکل

،) به رنگ صورتی پررنگ در بین سلولهای جاذب روده دیده میشوند (رنگآمیزی پاس6  سلولهای جامی (شماره-3شکل
.)200 X درشتنمایی
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