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چكیده
اثر چهار منبع چربی جیره برعملکرد رشد ،جمعیت باكتريايی و مقدار  pHمحتويات روده كوچک و سکوم جوجه های
گوشتی در آزمايشی مورد مطالعه قرار گرفت .در اين آزمايش تعداد  042جوجه گوشتی نر بطور تصادفی به  4جیره
آزمايشی با  6تکرار برای هر تیمار اختصاص يافتند .جیره های آزمايشی شامل جیره بدون منبع چربی (جیره كنترل)،
جیره حاوی  6درصد پیه گوساله ( ،)BTجیره حاوی  6درصد روغن آفتابگردان ( )SOو جیره حاوی  6درصد روغن
ماهی ( )FOبود كه از روز  1تا  40روزگی به مصرف جوجه ها رسید .نتايج آزمايش نشان داد كه تیمار  FOسبب
افزايش معنی داری ( ) P=2/200در وزن بدن جوجه ها نسبت به تیمارهای كنترل و  BTاز  1تا  01روزگی گرديد .در
همین سن ،بهبود ضريب تبديل غذايی نیز درجوجه های تغذيه شده از تیمارهای  SOو  FOنسبت به جوجه های دريافت
كننده تیمار  BTمشاهده شد ( .)P=2/230افزايش وزن ،خوراك مصرفی و ضريب تبديل غذايی جوجه ها در كل دوره (1
تا  40روزگی) تحت تأثیر منابع مختلف چربی جیره قرار نگرفت .پرنده های تغذيه شده با  FOو  SOغلظت باالتری از
الكتوباسیل ها را در روده باريک و سکوم و همچنین جمعیت كمتری از كلیفرمها را در سکوم نسبت به پرندگان تغذيه
شده با  BTنشان دادند ( .)P<2/20همچنین در سن  40روزگی يک كاهش در  pHسکوم جوجه های گوشتی تغذيه شده
با جیره  FOنسبت به جوجه های تغذيه شده با  BTمشاهده شد ( .)P=2/230بر اساس نتايج اين آزمايش می توان نتیجه
گیری كرد كه چربی های حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع نسبت به چربی های حاوی اسیدهای چرب اشباع در جیره
غذايی جوجه های گوشتی سبب بهبود عملکرد ،اكولوژی میکروبی و  pHمحتويات روده میگردد.
واژه هاي كلیدي :جمعیت میکروبی ،جوجه های گوشتی ،چربی جیره ،عملکرد رشد
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Abstract
The effects of four dietary fat sources were studied on growth performance, bacterial community
and pH values in digesta of small intestine and cecum of broiler chickens. A total of 240 one d-old
male broiler chicks were randomly assigned to four experimental diets with 6 replicates per each.
The four experimental diets were diet without fat (control diet), diet containing 6% beef tallow
(BT), diet containing 6% sunflower oil (SO) and diet containing 6% fish oil (FO) and fed to chicks
from 0-42 days of age. Our results showed that FO diets significantly increased weight gain of
chicks compared to control or BT diets from 1 to 21 d of age (P=0.022). At the same age, the best
feed conversion ratio was observed in chicks fed SO and FO diets as compared with chicks fed BT
treatment (P=0.038). Body weight gain, feed intake and feed conversion ratio of birds were not
significantly affected by dietary fat sources at the entire experimental period (1-42 d). The birds fed
SO and FO diets, had higher counts of Lactobacillus spp. in small intestine and cecum digesta and
lower counts of coliforms in cecal digesta as compared to birds fed BT diet (P<0.05). A significant
decrease was also observed in pH of cecal digesta of birds fed FO diet (P=0.039) compared to those
fed BT diet at 42 d of age. In conclusion, the dietary fats rich in polyunsaturated fatty acids can
improve growth performance, intestinal microflora and pH value in broiler chicks as compared with
the dietary fats rich in saturated fatty acids.
Keywords: Broiler chicks, dietary fat source, growth performance, microbial population

میکروبی روده در جوجه های گوشتی ثابت شده است

مقدمه

 در رابطه با تاثیر تركیب.)0212 (قاسمی و همکاران

ظرفیت هضم و جذب دستگاه گوارش تا حدود زيادی

 نوع و، مقدار،جیره غذايی بر تركیب فلور میکروبی روده

متکی بر جمعیت گونه های میکروبی و رشد و تکثیر آنها

 پروتئین،باالنس مواد مغذی اصلی درجیره (كربوهیدرات

 بیشترين توجه فلور میکروبی دستگاه گوارش.می باشد

و لیپید) تأثیر بارز و مشخصی روی جمعیت و فعالیت

 اما علی رغم اهمیت،طیور به سکوم معطوف شده است

.)0210 میکروبی روده می گذارد (اسکات و همکاران

 اكولوژی،نقش روده باريک در هضم و جذب مواد غذايی

اثرات كربوهیدرات جیره غذايی (اسمیتز و همکاران

میکروبی آن كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است

) و اخیرا پروتئین1000  و واحجن و همکاران1000

 تركیب و فعالیت فلور.)0220 (كناربورگ و همکاران

) مورد مطالعه قرار گرفته0211 (هانگوی و همکاران

میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی را می

 اما مطالعات اندكی در رابطه با تاثیر منابع مختلف،است

توان با دستکاری جیره غذايی تغییر داد (چاكت و

چربی بر فلور میکروبی دستگاه گوارش گزارش شده

 اثرات مفید مواد افزودنی خوراك مانند.)1006 همکاران

 در تغذيه نشخواركنندگان گزارش شده است كه.است

 پریبیوتیک و به تازگی سینبیوتیک به،پروبیوتیک

غلظت بااليی از اسیدهای چرب غیر اشباع (عمدتا اسید

عنوان جايگزينی برای آنتی بیوتیکها در بهبود اكولوژی
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اولئیک ،لینولئیک و اسید لینولنیک) در جیره غذايی سبب

پايه و جیره های حاوی منابع مختلف چربی يکسان

تغییر چشمگیری در تركیب و فعالیت فلور باكتريايی در

بودند .جیره های آزمايشی از روز اول بر پايه

ذرت-

شکمبه می گردد (جالک و همکاران  .)0222در طیور نیز

سويا بود و بر اساس توصیههای  )1004( NRCتنظیم

تأثیر مثبت استفاده ازروغن سويا بجای پیه روی كاهش

گرديد .مقادير مواد خوراكی و تركیب مواد مغذی جیره-

جمعیت اشرشیاكلی و كوكسیهای گرم مثبت روده

های آزمايشی در جدول  1نشان داده شده است .جیره

گزارش شده است (دانیکه و همکاران .)1000

غذايی در فرم آردی و بصورت آزاد در دسترس طیور

به هرحال ،مطالعات در زمینه اثرات منابع اسیدهای

بودند .پرندهها به طور معمول در برابر برونشیت،

چرب غیر اشباع بلند زنجیر (بويژه اسیدهای چرب امگا 6

نیوكاسل و گامبرو واكسینه شدند ،اما هیچ برنامه

و امگا  )3بر فلور میکروبی روده جوجه های گوشتی

دارويی در كل دوره آزمايشی اجرا نشد .دما و

بسیار محدود است .در نتیجه ،هدف از اين مطالعه،

سیستمهای كنترل روشنايی برای تمام جوجه ها در كل

مقايسه اثرات منابع مختلف چربی ،شامل منابع اسیدهای

مراحل آزمايش يکنواخت بود .دمای محیط به تدريج از

چرب اشباع ،امگا  6و امگا  3بر عملکرد رشد ،جمعیت

 34°Cدر روز اول به  04°Cدر روز  00رسید و پس از

باكتريايی و مقادير  pHدر محتوای روده كوچک و

آن ثابت ماند .ابعاد پنهای آزمايشی  1/0 × 1/0متر بود.

سکوم جوجه های گوشتی بود.

اختالف وزن جوجه های هر پن در ابتدا و انتهای هر
دوره آزمايشی جهت محاسبه میانگین وزن هر جوجه

مواد و روشها

مورد استفاده قرار گرفت .به منظور كاهش اثر وزن

پرندهها و تیمارهاي آزمايشي

محتويات دستگاه گوارش  4ساعت قبل از وزن كشی،

از  042جوجه گوشتی نر يکروزه سويه راس در اين

غذا از داخل پن ها برداشته شد .از اختالف وزن خوراك

آزمايش استفاده شد .آزمايش در قالب طرح كامال

وزن شده در ابتدای هر دوره با خوراك باقیمانده ،مقدار

تصادفی با چهار تیمار آزمايشی (برای هر تیمار  6تکرار

خوراك مصرفی برای هر دوره آزمايشی محاسبه شد.

و در هر تکرار 12قطعه جوجه) انجام شد .جوجه ها در

افزايش وزن و خوراك مصرفی با توجه به سن تلفات

ابتدای آزمايش وزن شدند و توزيع آنها به گونه ای

تصحیح و برای محاسبه ضريب تبديل غذايی استفاده

صورت گرفت كه متوسط وزن اولیه بدن جوجه ها در

شد .در همه مراحل آزمايش كلیه مالحظات اخالقﻰ در

تمام واحدهای آزمايشی يکنواخت بود .تیمارهای

رابطه با كار پژوهشی با حیوانات در نظر گرفته شد.

آزمايش عبارت بودند از :جیره بدون چربی (جیره
كنترل) ،جیره حاوی  6درصد پیه گوساله ،)BT( 1جیره
حاوی  6درصد روغن آفتابگردان )SO( 0و جیره حاوی
 6درصد روغن ماهی .)FO( 3میزان انرژی قابل سوخت
و ساز منابع مختلف چربی استفاده شده در اين آزمايش
بر اساس مقادير ارائه شده  )1004( NRCدر نظر گرفته
شد .مقادير انرژی سوخت و ساز و پروتئین خام جیره
Beef tallow 1
Sunflower oil 0
Fish oil 3
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جدول  - 1تركیب جیره هاي آزمايشي در دورهاي آغازين و پاياني
تیمارهای آزمايشی

1

 1 – 01روزگی

 01-40روزگی

اجزای جیره (گرم  /كیلوگرم)

كنترل

BT

SO

FO

كنترل

BT

SO

FO

ذرت

606/0

420/0

406/1

400/2

212/3

043/4

002/0

000/4

كنجاله سويا ()%44

104/2

020/6

311/0

322/0

142/1

063/1

000/1

000/0

كنجاله گلوتن ذرت

24/4

30/0

30/0

36/1

02/0

32/2

32/2

32/2

پودر ماهی

42/2

03/4

3/0

0/2

10/2

2/2

2/2

2/2

سبوس گندم

2/2

00

00

00

2/2

62/6

02/6

00/3

پیه گوساله

2/2

62

2/2

2/2

2/2

62

2/2

2/2

روغن آفتابگردان

2/2

2/2

62

2/2

2/2

2/2

62

2/2

روغن ماهی

2/2

2/2

2/2

62

2/2

2/2

2/2

62

دی كلسیم فسفات

11/3

10/2

14/0

14/0

10/0

13/4

13/0

13/0

پودر صدف

10/4

10/0

13/0

13/0

10/0

10/2

10/0

10/0

نمک

3/6

3/0

4/3

4/0

4/1

4/4

4/4

4/4

2/6

1/0

1/4

1/4

2

2/4

2/4

2/4

 -DLمتیونین
مکمل ويتامینی
مکمل معدنی

0

3

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

تركیب محاسبه شده
انرژی قابل متابولیسم ()kcal/kg

3202

3202

3202

3202

3122

پروتئین خام ()g/kg

3122

3122

3122

012/0

012/0

012/0

012/0

103/2

103/2

103/2

103/2

كلسیم ()g/kg

0/4

0/4

0/4

0/4

0/2

0/2

0/2

0/2

فسفر قابل دسترس ()g/kg

4/0

4/0

4/0

4/0

3/0

3/0

3/0

3/0

لیزين()g/kg

11/3

11/3

11/3

11/3

0/6

0/6

0/2

0/2

متیونین  +سیستئین ()g/kg

0/2

0/2

0/2

0/2

2/0

2/1

2/1

2/1

 1جیره كنترل ،جیره غذايی بدون منبع چربی؛  ،BTجیره غذايی حاوی  6درصد پیه گوساله؛  ،SOجیره غذايی حاوی  6درصد روغن آفتابگردان؛
و  ،FOجیره غذايی حاوی  6درصد روغن ماهی.
0

هر كیلوگرم مکمل معدنی شامل؛ كولین كلرايد 122 ،گرم؛ منگنز 30/60 ،گرم؛ روی 33/00 ،گرم؛ آهن 02 ،گرم؛ مس 4 ،گرم ،يد 302 ،گرم و

سلنیوم 02 ،میلیگرم میباشد.
3

هر كیلوگرم مکمل ويتامینه شامل؛ ويتامین  3622222 ،Aواحد بین المللی؛ ويتامین  2/0 ،Eگرم؛  022222 ،D3واحد بین المللی؛  2/0 ،K3گرم؛

 2/21 ،B1گرم؛  0/64 ،B2گرم؛ 11/00 ،B3گرم؛ كلسیم د -پنتوتنات 3/00 ،گرم؛ 1/126 ،B6گرم؛  2/4 ،B9گرم؛  6 ،B12میلیگرم و 42 ،H2
میلیگرم میباشد .

شمارش باكتريايي محتويات روده كوچك و سكوم

سکوم بالفاصله پس از كشتار جمع آوری شد .برای

در روز  40آزمايش ،يک پرنده در هر تکرار (شش

جداسازی و شمارش فلور میکروبی روده 1 ،گرم نمونه

پرنده در هر تیمار) انتخاب و توسط جابجايی مهرههای

تازه گوارشی در هر بخش در شرايط كامال استريل و با

كشته شدند .محتويات گوارشی روده كوچک و

محلول رقیق بی هوازی )ADS( 0در نسبت  1به  12تحت

گردن1

Cervical dislocation 1

Anaerobic dilution solution 0
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آنالیز آماري

شمارش باكتریهای بی هوازی انجام شد .غلظتهای اولیه

داده های به دست آمده در اين مطالعه در قالب طرح

در  ADSبه صورت مرحلهای در محلول بافر فسفات

كامال تصادفی با استفاده از مدل خطی عمومی

نمکی برای شمارش باكتریهای هوازی رقیق شد (زو و

()GLMنرم افزار  )0221( SASمورد تجزيه و تحلیل

همکاران .)0223 ،رقیق سازی با ضريب رقت  12تا

قرار گرفت .مقادير میانگین ها توسط آزمون حداقل

آماده سازی رقتهای  12-2 ،12-0و  12-0برای نمونههای

تفاوت معنی دار ( )Lsmeansمقايسه شدند .جمعیت

روده كوچک و سکوم ادامه يافت (جین و همکاران

باكتريايی به صورت  log10بیان شد .سطح معنی داری

 2/1 .)1000میلی لیتر نمونه از هر رقت در  0تکرار روی

در سطح  P>2/20در نظر گرفته شد و همچنین سطوح P

سطح محیط كشت آگار گسترش يافت .برای شمارش

جهت تعیین روند صفات در جداول ذكر گرديده است.

جمعیت كل باكتريهای بی هوازی از آگار ويلکینز-

چالجرن ،1برای كل باكترهای هوازی از آگار نوترينت،0

نتايج

برای الكتوباسیلها از آگار  3MRSو برای كلیفرمها از

عملكرد رشد

آگار مکكانکی 4استفاده شد .محیط كشت های آگارهای

اثرات تیمارهای آزمايشی بر عملکرد رشد جوجه

مرتبط با باكتريهای بی هوازی و الكتوباسیل ها در

های گوشتی (افزايش وزن ،خوراك مصرفی و ضريب

انکوباتور بی هوازی  CO2دار (حاوی  0درصد) و بقیه

تبديل غذايی) در جدول  0نشان داده شده است .افزايش

آگارها در انکوباتور هوازی قرار داده شدند .دمای

معنی دار وزن بدن از  1تا  01روزگی در تیمار FO

انکوباسیون برای تمام محیط كشتها  32° Cتنظیم شد.

نسبت به تیمارهای كنترل و  BTمشاهده شد

مدت زمان انکوباسیون نیز برای تمام آگارها  40ساعت

( .)P=2/200ولی افزايش وزن از  00تا  40روزگی و

بود .شمارش باكتريايی به عنوان واحد های تشکیل

همچنین در كل دوره ( 1تا  40روزگی) تحت تأثیر

دهنده كلنی ( )CFUدر هر گرم نمونه بیان شد.

تیمارهای آزمايشی قرار نگرفت .همچنین اختالف معنی

اندازه گیري  pHمحتويات روده كوچك و سكوم

داری بین تیمارهای آزمايشی دردوره های مختلف

برای تعیین  pHمحتويات روده كوچک و سکوم1 ،

آزمايشی از نظر مصرف خوراك وجود نداشت

گرم نمونه تازه همزمان با جمع آوری نمونه برای كشت

( .)P<2/20ضريب تبديل غذايی  1تا  01روزگی جوجه

میکروبی از محتويات گوارشی هم روده كوچک و هم

های تغذيه شده از تیمارهای  SOو  FOبه طور معنی

سکوم يک پرنده در هر تکرار برداشته و به لوله های

داری بهتر از تیمار  BTبود ()P=2/230؛ اما اختالف

حاوی  0میلیلیتر آب مقطر اضافه شد .در نهايت مقادير

معنی داری با تیمار كنترل نداشتند .در كل دوره آزمايش

 pHبا استفاده از  pHمتر 0مطابق با روش ايزت و

نیز يک تمايل ( )P=2/224در جهت بهبود ضريب تبديل

همکاران ( )1002اندازهگیری شد.

غذايی در جوجه های تغذيه شده با منابع چربی غیر
اشباع ( SOو  )FOنسبت به ساير گروهها مشاهده شد.
جمعیت میكروبي و  pHروده كوچك وسكوم

Sigma ،W1761 ،Wilkins-Chalgren 1

اثرات منبع چربی روی جمعیت كل باكتريهای بی

Germany ،Merck ،Nutrient 0

هوازی ،باكتريهای هوازی ،الكتوباسیلها و كلیفرمها و

Germany ،Merck ،Man-Rogosa-Sharpe agar 3

همچنین مقادير  pHمحتويات روده كوچک و سکوم

Germany ،Merck ،MacConkey 4
0

Cambridge ،Model 292 Ltd ،Pye Unicam

جوجه های گوشتی در  40روزگی در جدول  3نشان
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داده شده است .تیمارهای  SOو  FOنسبت به تیمارBT

اگرچه اختالف معنی داری بین تیمارها از نظر میزان

جمعیت الكتوباسیل ها را در روده كوچک و سکوم

 pHروده كوچک مشاهده نشد( ،)P>2/20اما تمايل

افزايش و جمعیت كلیفرمها را نیز در سکوم جوجه ها

( )P=2/200به كاهش آن در تیمارهای  SOو  FOنسبت

بطور معنی داری كاهش دادند ()P>2/20؛ در حالی كه

به بقیه تیمارها مشاهده شد .كمترين  pHسکوم در

گروه شاهد در حد متوسط بود و تفاوت معنی داری با

پرندگان تغذيه شده با جیره  FOو بیشترين  pHسکوم

ساير تیمارها نداشت ( .)P<2/20همچنین يک تمايل

در پرندگان تغذيه شده با جیره  BTمشاهده شد

( )P=2/203در جهت كاهش جمعیت باكتريهای بیهوازی

(.)P=2/230

در سکوم جوجه های تغذيه شده با جیرههای  BTنسبت
به ساير گروههای آزمايشی مشاهده شد.
جدول  -2تاثیر منابع مختلف چربي روي عملكرد جوجه هاي گوشتي
تیمارهای آزمايشی
كنترل

BT

1

FO

SO

SEM

مقدار P

افزايش وزن (گرم)
 1تا  01روزگی

b

200

b

ab

202

241

a

263

13

2/200

 00تا  40روزگی

1004

1020

1000

1620

34

2/036

 1تا  40روزگی

0000

0000

0342

0360

43

2/104

خوراك مصرفی (گرم)
 1تا  01روزگی

1200

1132

1262

1202

40

2/002

 00تا  40روزگی

3002

3041

3006

3010

62

2/660

 1تا  40روزگی

4340

4321

4316

4320

04

2/420

a

b

b

ضريب تبديل غذايی (گرم  /گرم)
 1تا  01روزگی

ab

1/02

1/43

1/43

2/24

2/230

1/02

 00تا  40روزگی

0/12

0/20

0/24

0/22

2/20

2/142

 1تا  40روزگی

1/01

1/02

1/04

1/00

2/24

2/224

 1جیره كنترل ،جیره غذايی بدون منبع چربی؛  ،BTجیره غذايی حاوی  6درصد پیه گوساله؛  ،SOجیره غذايی حاوی  6درصد روغن آفتابگردان؛
و  ،FOجیره غذايی حاوی  6درصد روغن ماهی.
 -حروف غیر مشابه در هر رديف بیانگر تفاوت معنی دار آماری در سطح  2/20است.

بحث

پرنده خواهد داشت (دانیکه و همکاران  .)1000لیووپیس و

میکروفلووور روده ای نقووش بسوویار مهمووی در سووالمت

همکاران ( )0220گزارش كردند كه در سوالمت طیوور در

دستگاه گوارش دارد .جمعیت میکروبی خوود وابسوته بوه

يک  pHايده آل بايود تعوادلی بوین جمعیوت میکروفلووری

جیووره غووذايی مووی باشوود كووه بووه عنوووان منبووع نهووايی

گرم مثبت و گرم منفی وجوود داشوته باشود؛ ايون تعوادل

سوبسترای آلی متابولیسم می باشند (چاكت و همکواران

زمانی به هم می خورد كه  pHبر اثر تغییر تركیبات مواد

 .)1006مشووخش شووده اسووت كووه چربووی جیووره باعوو

خوووراكی جیووره تغییوور يابوود كووه نتیجووه آن ايجوواد بووروز

تغییراتی در فلور میکروبوی روده موی شووند كوه از ايون

اختالالت گوارشی و به خطر افتادن سوالمت میزبوان موی

طريق اثر مستقیمی بر هضم و جذب مواد مغوذی توسوط

باشد .اين محققین نتیجوه گرفتنود كوه  pHايوده آل بورای

اثرات منابع مختلف چربی جیره بر عملكرد رشد ،جمعیت میكروبی و مقادیر  pHمحتویات روده كوچك و سكوم جوجه هاي گوشتی
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حفظ تعادل جمعیت باكتريايی دستگاه گوارش الزم است.

بین جوجههای تغذيه شده با منابع مختلوف چربوی جیوره

با توجه به مطالوب ذكور شوده ،ايون آزموايش بوه منظوور

مشوواهده نکردنوود (پسووتی و همکوواران  0220و آزمووان و

بررسی اثورات منوابع مختلوف چربوی بور عملکورد رشود،

همکاران  .)0220در آزمايش كنونی ،اگرچه هیچ اثر معنی

جمعیووت میکروبووی دسووتگاه گوووارش و مقووادير  pHروده

داری از منابع چربی بر وزن بودن در كول دوره آزموايش

باريک و سکوم جوجه های گوشتی طراحی گرديد.

( 1تا  40روزگوی) و نیوز از  00توا  40روزگوی بوه دسوت

در مطالعه حاضر ،جوجه های تغذيه شوده بوا جیوره

نیامد ،اما پرندگان تغذيه شده با منابع چربی غیور اشوباع

های حاوی روغن ماهی ،در مقايسه با جوجه های تغذيوه

وزن باالتری داشتند .به نظر می رسد دلیل عملکورد بهتور

شده با جیره های غوذايی حواوی پیوه گوسواله وزن بودن

در دوره اولیووه پوورورش ناشووی از هضووم و جووذب بهتوور

باالتری در طول دوره  1تا  01روز نشوان دادنود ،كوه در

چربی های غنوی از اسویدهای چورب غیور اشوباع توسوط

توافق با گزارش های قبلی بود كه افزايش وزن را در اثور

جوجه های جوان نسبت به چربی های اشوباع موی باشود

مصرف جیره هوای حواوی اسویدهای چورب غیور اشوباع

(چن و چیانگ )0220؛ كه احتماال به دلیل ظرفیوت محودود

مشاهده كردند (فريتسوچه و همکواران  ،1001لووپزفرر و

برای تولید صفرا در سنین پايینتر است كه سوبب كواهش

همکوواران  0221و حسووینی منصوووب  .)0211بهرحووال،

هضم اسیدهای چرب اشباع میشود.

برخی از محققین هویچ اخوتالف معنویداری در وزن بودن
جدول  -3تاثیر منابع مختلف چربي روي جمعیت میكروبي ( )log10 CFU/gو میزان  pHروده كوچك و سكوم در  22روزگي
تیمارهای آزمايشی
كنترل

BT

1

FO

SO

SEM

مقدار P

روده كوچک
تعداد كل بیهوازی

2/06

2/40

0/14

2/02

2/00

2/126

تعداد كل هوازی

2/14

2/14

2/22

6/06

2/00

2/103

b

6/30

a

2/32

a

2/04

2/04

>2/221

6/46

6/36

6/10

2/06

2/313

الكتوباسیلها
كلیفرمها

ab

2/23

6/06

سکوم
تعداد كل بیهوازی

0/30

0/04

0/40

0/60

2/31

2/203

تعداد كل هوازی

2/02

0/13

2/02

2/02

2/04

2/40

الكتوباسیلها

b

b

a

a

2/10

كلیفرمها

ab

0/26
2/33

0/10

a

2/21

0/26

b

2/12

0/10

b

6/00

2/06

2/220
2/244

میزان pH
روده كوچک

6/44

6/00

6/02

6/01

2/14

2/200

سکوم

6/20ab

6/00a

6/64ab

6/06b

2/12

2/230

 1جیره كنترل ،جیره غذايی بدون منبع چربی؛  ،BTجیره غذايی حاوی  6درصد پیه گوساله؛  ،SOجیره غذايی حاوی  6درصد روغن آفتابگردان؛
و  ،FOجیره غذايی حاوی  6درصد روغن ماهی.
 - -حروف غیر مشابه در هر رديف بیانگر تفاوت معنی دار آماری در سطح  2/20است.
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هیچ اختالفی در مصرف خوراك بین تیمارهای

شده است .در توافق با نتايج به دست آمده ،استفاده از

مختلف آزمايش در كل دوره های آزمايشی مشاهده

روغن سويا به عنوان يک منبع اسید چرب غیر اشباع در

نشد .جوجه گوشتی قادر به كنترل مصرف خوراك با

جیره های غذايی جوجه های گوشتی سب افزايش

توجه به نیازهای انرژی میباشند (لیسون و كاستون

جمعیت باكتری های مفید مانند الكتوباسیل ها و كاهش

 .)1003از آنجا كه در مطالعه ما همه جیرههای غذايی

جمعیت باكتری های مضر مانند اشرشیاكلی در مقايسه

انرژی برابری داشتند ،مصرف خوراك میان تیمارهای

با پیه گوساله گرديد (دانیکه و همکاران  .)1000در

مختلف مشابه بود.

آزمايشی بر روی موش ها ،جیره غذايی حاوی اسیدهای

نتايج به دست آمده در اين مطالعه همچنین نشان

چرب غیر اشباع نسبت به جیره های غذايی حاوی پیه

داده اند كه جیرههای حاوی روغن آفتابگردان و روغن

سبب افزايش جمعیت باكتری های تولید كننده اسید

ماهی نسبت به جیره حاوی پیه سبب بهبود ضريب تبديل

الكتیک در سکوم موش ها گرديد ،اما تفاوت معنی داری

غذايی جوجه های گوشتی تا  01روزگی گرديد .به طور

بین منابع مختلف اسیدهای چرب غیر اشباع روی فلور

مشابه ،زولیتسچه و همکاران ( ،)1002سانز و همکاران

میکروبی روده مشاهده نشد (حکمتدوست و همکاران

( )a0222و ويالورده و همکاران ( )0224نیز گزارش

 .)0220در آزمايش كنونی نیز تفاوت معنی داری بین

كردند كه ضريب تبديل غذايی در اثر مصرف جیرههای

منابع اسیدهای چرب امگا  6و امگا  3روی جمعیت

غذايی حاوی منابع اسیدهای چرب غیراشباع در طیور

باكتری های اسید الكتیک وجود نداشت .در مقابل ،رينگو

بهبود می يابد .در مقابل ،چانموگام و همکاران ( )1000و

و همکاران ( )1000نشان دادند كه استفاده از روغن

لوپزفرر و همکاران ( )1000نشان دادند كه چربیهای

ماهی و روغن بذر كتان به عنوان منبع اسید چرب امگا 3

غیر اشباع هیچ بهبود معنی داری در ضريب تبديل غذايی

در جیره موثرتر از ساير منابع اسیدهای چرب غیر

جوجههای گوشتی نسبت به چربیهای اشباع ايجاد

اشباع برای افزايش جمعیت باكتری های تولید اسید

نکردند .مشخش شده است كه وجود اسیدهای چرب

الكتیک ،به خصوص الكتوباسیلها در دستگاه گوارش

غیراشباع در جیره سبب تسريع بتااكسیداسیون و كاهش

ماهی گرديد .بنابراين می توان انتظار داشت كه تغییرات

سنتز داخلی اسیدهای چرب میشود (سانز و همکاران

فلور میکروبی روده توسط منابع مختلف چربی تحت

 .)0222bبنابراين بهبود رشد و بازده خوراك با منابع

تأثیر گونه حیوان ،وضعیت دستگاه گوارش ،سن ،محیط

اسیدهای چرب غیر اشباع می تواند مرتبط با دسترسی

پرورش و شرايط تغذيه ای باشد .اما بطور كلی تأثیر نوع

بیشتر و راحتر اين اسیدهای چرب برای اعمال متابولیکی

چربی جیره روی فلور میکروبی دستگاه گوارش احتماال

نسبت به منابع اسیدهای چرب اشباع باشد.

ناشی از تأثیرات متفاوت منابع مختلف اسیدهای چرب

در رابطه با اثرات منابع مختلف چربی جیره بر

روی ويسکوزيته هضمی ،میزان  pHو زمان حمل و نقل

میکروفلور روده ،نتايج اين مطالعه نشان داد كه استفاده

مواد مغذی در دستگاه گوارش است (الفالمه وهمکاران

از منابع اسیدهای چرب امگا  6و امگا  3در مقايسه با

.)0211

منابع اسیدهای چرب اشباع در جیره غذايی سبب بهبود

كاهش مقادير  pHدر محتويات روده جوجه ها در

اكولوژی میکروبی در روده كوچک و سکوم جوجه های

مطالعه حاضر نیز می تواند تا حدودی افزايش جمعیت

گوشتی گرديد .مطالعات در اين زمینه محدود است و

باكتری های تولید كننده اسید الكتیک و كاهش باكتری

نتايج متناقضی نیز در رابطه با تأثیر منابع چربی جیره

های بیماری زا مانند كلیفرم ها را با استفاده از منابع

بر روی فلور میکروبی روده در حیوانات مختلف گزارش

اسیدهای چرب غیر اشباع در جیره غذايی آشکار سازد.
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 محتویات روده كوچك و سكوم جوجه هاي گوشتیpH  جمعیت میكروبی و مقادیر،اثرات منابع مختلف چربی جیره بر عملكرد رشد

سبب بهبود سالمت و رشد میزبان به دلیل اكولوژی

 را درpH ) مقادير باالتر1002( دانیکه و همکاران

.میکروبی بهتر در دستگاه گوارش می شود

بخشهای مختلف روده كوچک و افزايش دفع اسیدهای

 نتايج اين مطالعه پیشنهاد میكند كه،به طور كلی

صفراوی توسط میزبان را در اثر مصرف پیه به جای

استفاده از منابع اسیدهای چرب غیر اشباع می تواند

روغن سويا به عنوان چربی در جیره غذايی گزارش

اثرات مفیدی بر روی رشد و بازده غذايی جوجه های

 سطوح باالتری از باكتری های، از سوی ديگر.كردند

 منابع، همچنین.گوشتی بويژه در سنین اولیه داشته باشد

بیماری زا و سطح پايین تری از باكتری های تولید كننده

اسیدهای چرب غیر اشباع نسبت به منابع اسیدهای چرب

 روده قابل انتظارpH اسید الكتیک با توجه به افزايش

اشباع در جیره می توانند سبب تغییرات مفید فلور

است كه منجر به بروز اسهال های عفونی و نقش در

 روده بويژه در سکوم جوجههایpH میکروبی و

.)0220 سیستم ايمنی روده میگردد (لیوپیس و همکاران

 مطالعات بیشتر برای درك، بهرحال.گوشتی گردند

 می توان گفت كه استفاده از اسیدهای چرب غیر،بنابراين

مکانیسم اصلی تاثیر منابع چربی روی تركیب و فعالیت

اشباع به جای منابع اسیدهای چرب اشباع در جیره

.فلور میکروبی روده توصیه می شود

 عالوه بر اثرات مفید روی،غذايی جوجه های گوشتی
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