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چكیده
استفاده از افزودنیها در تغذیه طیور به عنوان یك راه حل در سالمت پرنده و بهرهوری بیشرت از خوراك توسط آن محسوب میشود .این
تحقیق به منظور بررسی عملکرد تیامرهای آلژینات و آنتیبیوتیک در جیره جوجههای گوشتی نر بر عملکرد رشد ،مولفههای ایمنی خونی
و بافتشناسی صورت پذیرفت .از  144قطعه جوجه نر یکروزه راس ( )308استفاده شد و جوجهها در  3تیامر و  4تکرار و  12جوجه در
هر تکرار قرار گرفتند .تیامرهای آزمایشی شامل :تیامر)1جیره پایه بدون افزودنی ،تیامر )2جیره پایه دارای  200میلی گرم در کیلوگرم
آلژینات تیامر)3جیره پایه دارای  200میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک بودند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش وزن در
دورههای  1تا 10 ،10تا  24و  24تا  42روزگی تفاوتی نداشتند ،تنها در کل دوره  1تا  42روزگی تفاوت معنیداری بین تیامر شاهد و سایر
تیامرها وجود داشت .رضیب تبدیل خوراک در متام دورهها بین تیامرهای مختلف تفاوت معنیداری داشتند و برتتیب تیامر آلژینات ،آنتی
بیوتیک و شاهد بهرتین عملکرد را داشتند .تفاوتی در فراسنجههای هامتولوژی و شامرش تفریقی گلبولهای سفید بین تیامرها مشاهده
نشد .در مورد اجزای الشه مثل نسبت وزن الشه ،سینه ،ساق ،پشت ،گردن ،کعب ران و بال تفاوت معنیداری وجود نداشت .تریگلیسیرید
در تیامر آلژینات باالترین مقدار بود که نسبت به تیامر آنتیبیوتیک با تفاوت معنیداری همراه بود .در مولفههای پروتئین کل ،کلسرتول
کل LDL-C، HDL-C، VLDL-C ،و گلوتاتیون پراکسیداز تفاوت معنیداری مشاهده نشد .طول پرز ،نسبت طول پرز به عمق کریپت و
مولفه مساحت پرز دئودنوم و ژژنوم در تیامر آلژینات نسبت به سایر تیامرها بطور معنیداری باالتر بود .نشان داده شد استفاده از 200
میلیگرم در کیلوگرم آلژینات نسبت به تیامر شاهد میتواند تاثیرات مفیدی بر عملکرد بخصوص رضیب تبدیل خوراک و بافتشناسی
قسمتهای مختلف روده مثل دئودنوم و ژژنوم داشته باشد.
کلامت کلیدی :آنتیبیوتیک ،آلژینات ،جوجه گوشتی ،عملکرد ،بافتشناسی
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Dietary additives especially prebiotics can improve performance and immunity of broiler by increasing health status.
This study was performed to investigate effect of dietary alginate and antibiotic on performance, carcass traits, Hematology and histology of intestinal tract in male broilers. A total of 144, day-old male broilers (Ross 308) were randomly
assigned to three treatments with four replicates. This experiment was conducted in a completely randomized design.
The experimental treatments consists 1) basal diet as control group 2) basal diet + 200 ppm Alginate 3) basal diet + 200
ppm antibiotic (felavophospholipol). Body weight gain at 1-10, 10-24 and 24-42d was not significantly differ between
treatment but only Body weight gain at 1-42 was significant between control and other treatments significantly. FCR in
all periods had significantly differed in Alginate group with control. There are no significantly differences in hematological and white blood cell differentiation count traits. There are no significantly differences in carcass traits, gizzard,
abdominal fat, and thymus and spleen relative weight in all experimental treatments. Serum cholesterol, HDL, LDL,
VLDL did not show any significant differences among treatments. Serum glucose, triglyceride was significantly different and all treatment and alginate had lower than control group. Deudenum and jjenum height of villi, Villus height
to crypt depth ratio in deudenum and jejenum had significantly difference in alginate group and control group. Based
on our results, it can be concluded that 200 ppm alginate group had simmilar performance parameters in compared to
control group and it had better histometric parameters so alginate can use efficiency as prebiotic source to increasing
performance in male broiler.
Key words: Antibiotic, Alginate, Broiler, Performance, Histology

 بطور مثال این نقش توسط کربوهیدراتهای قابل تخمیر.)5( میباشد
و کم هضم در روده کوچک ایفا شده و موجب رشد بیفید و باکرتیها و
 از پری بیوتیکها و پروبیوتیکها.بعضی باکرتیهای گرم مثبت میگردد
به عنوان افزودنیهایی که جایگزین مناسبی برای آنتیبیوتیکها باشند
 پریبیوتیکها شامل انواع مختلفی از قبیل فروکتو.استفاده میشود
 گلوکو اولیگوساکاریدها و مانان اولیگوساکاریدها،اولیگوساکاریدها
.)20( میباشند
اصوالً پریبیوتیکها موادخوراکی غیرقابل هضم میباشــند و به
عنوان سوبسرتای رشد برای افزایش پتانســیل باکرتیهــای مفید موجود
 پریبیوتیکها از طریق تحریک. اهمیت دارند،در ســکوم و کولون
رشــد یا فعالیت یک یا تعداد محدودی از گونههای باکرتیایی موثر بر
 از.)23( به طور موثری بر بهبود سالمت پرنده اثر دارد،سالمت میزبان
مكانیسمها و اثرات مفید پریبیوتیك بر میزبان میتوان به مواردی مانند
افزایش جمعیت باكرتیهای مفید مثل الكتوباسیلوسها و بیفیدوباكرتیا
،و رقابت با میکروبهای بیامریزا برای اتصال به سلولهای رودهای

مقدمه
استفاده از افزودنیهای غذایی در تغذیه طیور به عنوان یك راه
.حل در بهرهوری بیشرت از خوراك توسط حیوان محسوب میشود
آنتیبیوتیكها از جمله افزودنیهای غذایی هستند كه به منظور جلوگیری
 تحریك رشد و بهبود عملكرد در تغذیه،از رشد پاتوژنهای رودهای
 ایجاد مقاومت در پاتوژنها و امكان باقیامندن.)2(طیور به كار میروند
 از معایبی است كه استفاده از آنها،آنتیبیوتیكها در محصوالت تولیدی
 لذا در.را در تغذیه دام و طیور به عنوان محرك رشد محدود كرده است
کشورهای اروپایی مرصف آنتیبیوتیکها در پرورش طیور ممنوع شده و
.)8( در سایر کشورها نیز مرصف آنها محدود گردیده است
با این محدودیت متایل به استفاده از مواد جایگزین آنتیبیوتیک را
.به عنوان راهكاری برای بهبود عملكرد دام و طیور افزایش داده است
پریبیوتیکها عنارص غذایی غیر قابل هضم یا کم هضم در دستگاه
گوارش بوده و تاثیر مفید آنها در سالمت میزبان از طریق تحریک رشد
یا افزایش فعالیت تعدادی از باکرتیهای میکروفلور در دستگاه گوارش
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افزایش تولید اسیدهای چرب فرار و كاهش  pHدر دستگاه گوارش ،تولید
تركیبات ضدمیكروبی ،بهبود سیستم ایمنی ،فراهم منودن آنزیمهای
گوارشی و بهبود شاخصهای مورفولوژیكی در روده اشاره منود (.)6
بیفیدوباکرتها و الکتو باسیلوسها اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید می
کنند و رشایط اسیدی در روده ایجاد کرده و در نتیجه رشد باکرتیهای
تجزیهکننده پروتئین متوقف میشود ( .)6همچنین نشان داده است
افزودن الیگوساکاریدهای غیر قابل هضم pH ،دستگاه گوارش را کاهش
داده و محیط را برای فعالیت ساملونال و کلیباسیلها و انرتوباکرتیاسه که
 pHمطلوب برای فعالیت آنها حدود  7است ،نامناسب میکنند ( .)6در
نتیجه موجب کاهش رضیب تبدیل غذایی و رسعت رشد در جوجههای
گوشتی بهبود می یابد (.)16
آلژینات به گروهی از پلی ساکاریدها اطالق میشود که به وسیله
جلبکهای قهوهای و باکرتی ساخته میشود .آلژینیک اسید را برای
نخستین بار  Stanfordدر سال  ،1883شناسایی و استخراج منود ( .)21این
پلیساکارید بطور عمده به شکل مخلوطی از منکهای نامحلول کلسیم،
منیزیم ،پتاسیم و سدیم در دیواره سلولی جلبکهای دریایی یافت
میشود ( .)9این پلیمر بطور گسرتده برای مصارف زخم پوش ،قالبهای
دندانی و در فرمولبندی موادی با امکان جلوگیری از رفالکس معده
بکار گرفته شدهاند ( .)14ساختار آلژینات از سه قطعه ،شامل قطعههای
غنی از واحدهای مانورونیک اسید ( ،)Mقطعههای غنی از واحدهای
گلوکورونیک اسید ( )Gو قطعههای حاوی تعداد برابر از هر یک از
مونومرهای مانرونیک و گلوکورونیک اسید تشکیل شده است (.)18
آنتیبیوتیک فالووفسفولیپول یا فالوومایسینی لیوفسفولیپید مشتق
شده از گونه اسرتپتومایسیس است که علیه باکرتیهای گرم مثبت نظیر
استافیلوکوکوس و انرتوکوکوس موثر است و با وجود ممنوعیت مرصف
آنتیبیوتیکها هنوز در بسیاری از کشورهای به منظور تحریک رشد
در جیره پرندگان استفاده میشود .این ترکیب از طریق حذف رقابتی
باکرتیهای مرض به بهبود جمعیت میکروبی روده ،بهبود وضعیت ایمنی،
سالمت و بهبود عملکرد رشد طیور میانجامد ( .)3قبل از ممنوعیت
مرصف آنتیبیوتیکهای محرک رشد در طیور محققان بهبود  3تا 5
درصدی رشد و رضیب تبدیل خوراک با کاربرد آنها را گزارش کردهاند
( .)13در آزمایشی نشان داده شد که استفاده از سطوح مختلف (،4 ،2
 16 ،8میلیگرم در کیلوگرم جیره) آنتیبیوتیک فالووفسفولیپول سبب
افزایش وزن و بهبود رضیب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی نسبت به
گروه شاهد در کل دوره گردیده است(.)3
با توجه به بررسیهای انجام گرفته ،ترکیب آلژینات بعلت دارا بودن
این ویژگیهای ساختاری بعنوان یک ماده پریبیوتیک از نظر مرصف در
جیره طیور امکان مرصف خواهد داشت .لذا تحقیق حارض بر آن است
تا مقایسهای بین آلژینات بعنوان پربیوتیک با سایر تیامرها انجام داده و
عملکرد و صفات مرتبط با اجزای الشه و اندامهای داخلی و آنزیمهای
آنتیاکسیدانی و بافت شناسی برخی قسمتهای دستگاه گوارش را
بررسی کند.
مواد و روشها
برای انجام این آزمایش از  144قطعه جوجه نر یکروزه راس ()308

استفاده شد .جوجهها پس از ورود به سالن در  3تیامر و  4تکرار و
 12جوجه در هر تکرار قرار گرفتند .میانگین وزنی جوجهها در روز
رشوع آزمایش  46 ±1/5گرم بود .جوجهها در طول  42روز پرورش
یافتند و در متام مدت آزمایش به آب و خوراک دسرتسی آزاد داشتند.
برنامه نوری بصورت  22ساعت روشنایی و  2ساعت خاموشی بود و
رشایط استاندارد کاتالوگ پرورشی (دما ،نور ،تهویه و واکسیناسیون)
رعایت شد ( .)3تیامرهای مختلف آزمایشی شامل :تیامر )1کنرتل-جیره
پایه بدون افزودنی ،تیامر ) 2جیره پایه همراه با  200میلیگرم در کیلوگرم
آلژینات تیامر )3جیره پایه دارای  200میلی گرم در کیلوگرم آنتی بیوتیک
فالوفسفولیپول بودند .جیره پایه تیامرهای آزمایش بر اساس احتیاجات
ارائه شده در راهنامی پرورش سویه راس  308با کمک نرمافزار UFFDA
تنظیم گردید( .)3متامی جیرههای آزمایشی از نظر انرژی ،پروتئین و
سایر مواد مغذی یکسان بودند (جدول  .)1در این آزمایش از آلژینات
حاصل از جلبک قهوهای از رشکت مرک آملان ()Merck, Germany
استفاده گردید .خوراک مرصفی و وزن بدن در پایان هر یک از دورههای
آغازین ،رشد و پایانی اندازهگیری شدند و افزایش وزن روزانه و رضیب
تبدیل نیز محاسبه گردید .در  42روزگی ،دو قطعه جوجه از هر تكرار
به طور تصادفی انتخاب و از طریق ورید بال خونگیری انجام گرفت.
دو منونه خون یكی به داخل لولههای ونوجکت محتوی  0/5سیسی
ماده ضدانعقاد اتیلن دی آمین ترتااستیك اسید ،جمعآوری و به منظور
اندازهگیری فراسنجههای هامتولوژی خون (میزان گلبول قرمز ،گلبول
سفید ،هموگلوبین ،هامتوکریت و جمعیت تفریقی گلبولهای سفید) و
بخش دیگری از خون به داخل لولههای عاری از ماده ضد انعقاد به
منظور جداسازی رسم خون ،جهت اندازهگیری متابولیتهای بیوشیمیایی
رسم منتقل شد و سپس سانرتیفیوژ شده و رسم بدست آمده تا رشوع
آزمایش در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد .تفكیك رسم خون
از طریق سانرتیفیوژ كردن منونههای خونی فاقد  EDTAبا رسعت 3000
دور در دقیقه به مدت  15دقیقه انجام گردید .منونههای رسم بالفاصله
بعد از جداسازی و انتقال به میكروتیوب در فریزر تحت دمای -20
درجه سانتیگراد تا زمان ارزیابی نگهداری شدند .اندازهگیری گلوكز،
پروتئین ،تریگلیرسید ،كلسرتول HDL ،كلسرتول و LDLكلسرتول رسم با
استفاده از كیتهای آنزیمی رشكت پارس آزمون و بهرهگیری از دستگاه
اسپكرتوفتومرت مدل  Ce1010انگلستان مورد استفاده قرار گرفتند .قابل
ذكر است كه اندازهگیری گلوكز بالفاصله بعد از جداسازی رسم انجام
گرفت تا میزان آن دستخوش تغییرات نگردد .پس از پرکنی ،قطع رسو پاها
و خروج امعا و احشا وزن الشه کامل و قطعات مختلف آن (سینه ،ران،
بال ،گردن ،پشت) رکوردبرداری گردید .سپس با استفاده از تقسیم وزن
هر بخش الشه به وزن زنده قبل از کشتار ،بازده هر بخش محاسبه گردید.
پس از باز كردن شكم ،اندامهای كبد (بدون كیسه صفرا) ،سنگدان ،پیش
معده ،پانكراس ،دوازدهه ،ژژنوم ،ایلئوم و اندامهای لنفوئیدی (طحال،
بورس فابریسیوس و تیموس) جدا و وزن آنها اندازهگیری شد .همچنین
چربی جدا شده از سنگدان و همچنین چربی اطراف مقعد به طور دقیق
تخلیه شده و توأماً توزین شدند.
برای بررسی صفات مورفولوژیکی روده کوچک ،دو برش از هر منونه
ژژنوم عمود بر محور طولی روده جدا و در فرمالین ثابت شد .بخشهای
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عرضی به ضخامت سه میکرومرت با میکروتوم
 )Rijswijk, The Netherlandبرش داده شد و پس از رنگآمیزی با
استفاده از هامتوزایلین -ائوزین روی الم ،ثابت شد .تصاویری از منونههای
روی الم با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین با حسگر
 3مگاپیکسل ( )BEL Photonics®, Milan, Italyگرفته و شاخصهای
مورفولوژیکی ژژنوم با استفاده از نرمافزار (2.9 .BEL Eurisko v
 )software; BEL Engineering srl, Monza, Italyتعیین شد .صفات
(Leica Microsystems,

مورفولوژیکی اندازهگیری شده شامل طول ،عرض و مساحت پرز بود .ده
پرز از هر برش مورد بررسی قرار گرفت ( .)16طول پرز از نوک پرز تا
محل تقاطع پرز-کریپت اندازهگیری شد .عرض پرزها برای قسمت باال و
پایین پرز اندازهگیری شدند .مساحت پرزها با استفاده از رابطه (× )2π
(عرض پرز ×  = )0/5طول پرز محاسبه شد ( .)16میانگین حاصل از ده پرز
برای هر برش به عنوان عدد میانگین مورد استفاده قرار گرفت.
سپس دادههای حاصل در طرح کام ًال تصادفی و با استفاده از مدل

جدول  -1اقالم خوراکی و تجزیه شیمیایی جیرههای مورد استفاده در  42-1روزگی

اقالم خوراکی(درصد)

جیره آغازین

جیره رشد

جیره پایانی

ذرت

55/03

54/9

60/1

کنجاله سویا

36/7

37/5

31/9

کنجاله گلوتن

2/7

-

-

دی کلسیم فسفات

1/5

1/4

1/2

سنگ آهک

1/3

1/2

1/09

چربی طیور

1/2

3/6

4/3

نمک

0/40

0/46

0/44

 DLمتیونین

0/27

0/25

0/23

مکمل معدنی

0/25

0/25

0/25

مکمل ویتامینی

0/25

0/25

0/25

- Lلیزین HCL

0/25

-

-

ترکیب مواد مغذی (محاسبه شده)
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری در کیلوگرم)

2870

2980

3090

پروتئین (درصد)

22/84

21/35

19/37

کلسیم (درصد)

0/97

0/89

0/79

فسفر قابل دسترس(درصد)

0/16

0/16

0/15

سدیم(درصد)

0/17

0/2

0/19

لیزین(درصد)

1/26

1/14

1

متیونین+سیستین(درصد)

1/02

0/93

0/85

1هر کیلو گرم مکمل معدنی شامل :کولین کلراید  100گرم ،منگنز  39/68گرم ،روی  33/88گرم ،آهن  20گرم ،مس  4گرم ،ید  397میلی گرم ،سلنیوم  80میلی گرم می باشد.
 2هر كیلوگرم مكمل ویتامینه شامل :ویتامین  3600000 Aواحد بین املللی؛ ویتامین 2/7 Eگرم؛  800000 D3واحد بین املللی؛  0/K38گرم؛  0/71 B1گرم؛  2/64 B2گرم؛ 11/B388گرم؛
كلسیم د -پنتوتنات  3/92گرم؛ 1/B6176گرم؛  0/4 B6گرم؛  B126میلیگرم و  H240میلیگرم میباشد.
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خطی  ANOVAتوسط نرم افزار  SASآنالیز شد .مقایسه میانگینها به
روش  Tukeyو سطح معنیداری  5درصد انجام گردید.
نتایج
اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر وزن بدن و میانگین افزایش وزن
روزانه جوجههای گوشتی از  1تا  42روزگی در جدول  2نشان داده شده
است .در وزن بدن در  1و  10روزگی تفاوت معنیداری بین تیامرهای
مختلف مشاهده نشد (.)P<0/05
در سن  24روزگی وزن بدن در تیامر آنتیبیوتیک نسبت به تیامر
آلژینات تفاوت معنیداری را نشان داد ( .)P>0/05ا ّما در مجموع در

سن  42روزگی تفاوت معنیداری بین تیامرهای مختلف آزمایشی دیده
نشد ( .)P<0/05در مورد افزایش وزن بدن در سن  1تا  10روزگی بین
تیامرهای آزمایشی یکسان بود و تفاوت معنیدار نداشت (.)P<0/05
افزایش وزن در دورههای  1تا  24روزگی و همچنین  25تا  42روزگی
تفاوت معنیداری بین تیامرها وجود نداشت ( .)P<0/05افزایش وزن در
کل دوره یعنی در دوره  1تا  42روزگی بین تیامرهای مختلف آزمایشی
تفاوت معنیداری وجود داشت( )P>0/05و بیشرتین افزایش وزن در کل
دوره برتتیب در تیامرهای شاهد ،آنتیبیوتیک و آلژینات مشاهده شد.
اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر خوراک مرصفی و رضیب تبدیل
خوراک جوجههای گوشتی از  1تا  42روزگی در جدول  3را نشان داده

جدول  - 2اثر تیامرهای مختلف آزمایشی روی وزن بدن و میانگین افزایش وزن روزانه جوجههای گوشتی از  1تا  42روزگی

تیمار

افزایش وزن بدن (گرم در روز)

وزن بدن (گرم)
 1روزگی

روزگی 10

 24روزگی

 42روزگی

 1تا  10روزگی

 11تا  24روزگی

 25تا  42روزگی

 1تا  42روزگی

شاهد

45/98

232/84

930/85ab

2462/25

18/486

53/693

82/967

51/713b

آنتی بیوتیک

44/84

243/65

981/99a

2550/86

19/683

55/283

88/407

54/457a

آلژینات

44/61

241/80

865/34 b

2385/09

19/518

51/406

85/648

48/857 c

اشتباه معیار میانگین

0/93

4/08

30/08

63/90

0/43

1/80

2/11

0/90

سطح معنی داری

0/56

0/257

0/086

0/26

0/256

0/373

0/268

0/013

 -حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است.

جدول  - 3اثرتیامرهای مختلف آزمایشی بر خوراک مرصفی و رضیب تبدیل خوراک جوجههای گوشتی از  1تا  42روزگی

تیمار

ضریب تبدیل خوراک

خوراک مصرفی (گرم در روز)
 1تا  10روزگی

 11تا  24روزگی

 25تا  42روزگی

 1تا  42روزگی

 1تا  10روزگی

 11تا  24روزگی

 25تا  42روزگی

 1تا  42روزگی

شاهد

25/30a

97/94a

173/68a

98/97a

1/36a

1/82a

2/09a

1/76a

آنتی بیوتیک

24/73a

94/40a

175/73a

98/29a

1/25b

1/71a

1/98b

1/65b

آلژینات

13/21b

79/53b

152/30b

81/68b

1/38a

1/54b

1/77c

1/57c

اشتباه معیار میانگین

0/20

3/31

4/08

1/82

0/025

0/04

0/01

0/02

سطح معنی داری

>0/0001

0/017

0/012

0/0008

0/021

0/012

>0/0001

0/001

 -حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است.
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شده است .میزان خوراک مرصفی در دوره  1تا  10روزگی بین تیامرهای
مختلف آزمایشی تفاوت معنیداری داشت( )P>0/05و کمرتین مقدار در
تیامر آلژینات مشاهده شد که نسبت به سایر تیامرها تفاوت معنیدار
بود ( .)P>0/05در مورد مرصف خوراک در دورههای  11تا 24روزگی و
 24تا  42روزگی نیز تفاوت معنیداری بین تیامرهای آزمایشی مشاهده
شد ( )P>0/05و در این دوره ها نیز تیامر آلژینات دارای کمرتین خوراک
مرصفی بودن که با سایر تیامرها تفاوت معنیداری داشت .مرصف
خوراک در  1تا  42روزگی بین تیامرهای مختلف آزمایشی معنیداری
بود و کمرتین مقدار در تیامر آلژینات مشاهده شد.
رضیب تبدیل خوراک در دوره  1تا  10روزگی بین تیامرهای
مختلف آزمایشی تفاوت معنیداری داشت ( )P>0/05و رضیب تبدیل
تیامر آنتیبیوتیک در این دوره بهرتین عملکرد را داشت .رضیب تبدیل

خوراک در سن  11تا  24روزگی نیز بین تیامرهای مختلف آزمایشی
تفاوت معنیداری نشان داد ( )P>0/05و بهرتین عملکرد در تیامر آلژینات
مشاهده شد که با تیامرهای شاهد و آنتیبیوتیک تفاوت معنیداری
داشت ( .)P>0/05همچنین رضیب تبدیل خوراک در دوره  25تا  42و
دوره  1تا  42روزگی تفاوت معنی دار داشتند ( )P>0/05و برتتیب تیامر
آلژینات ،آنتیبیوتیک و شاهد بهرتین عملکرد را در مورد رضیب تبدیل
خوراک داشتند.
اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر نسبت وزن اجزای الشه در
جوجههای گوشتی نر در  42روزگی در جدول  4ارائه شده است .در
مورد بسیاری از فراسنجههای اجزای الشه مثل نسبت وزن الشه ،سینه،
ساق ،پشت ،گردن ،کعب ران و بال تفاوت معنیداری بین تیامرهای
مختلف آزمایشی وجود نداشت (.)P<0/05

جدول  -4اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر نسبت وزن اجزای الشه در جوجه های گوشتی نر در  42روزگی

تیمار

الشه

سینه

ساق

گردن

پشت

بال

کعب ران

گرم وزن هر قسمت 100/گرم وزن زنده

شاهد

67/08

23/62

9/30

13/61

2/40

10/44

5/44

آنتی بیوتیک

68/95

23/30

9/86

14/42

2/63

10/13

4/99

آلژینات

67/12

24/24

10/04

13/00

2/59

10/14

5/44

اشتباه معیار میانگین

2/24

0/65

0/28

0/52

0/17

0/43

0/20

سطح معنی داری

0/80

0/60

0/22

0/23

0/64

0/16

0/26

 -حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است.

جدول  -5اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر نسبت وزن اندامهای داخلی در جوجه های گوشتی نر سن  42روزگی

تیمار

کبد

پانکراس

پیشمعده

سنگدان

چربی محوطه بطنی

بورس

تیموس

طحال

گرم وزن اندام 100/گرم وزن زنده

شاهد

1/67

0/16

0/33b

1/78

0/75

0/13

0/11

0/14

آنتی بیوتیک

1/80

0/24

0/42a

2/01

0/60

0/21

0/13

0/14

آلژینات

1/62

0/20

0/40 ab

1/54

0/52

0/17

0/14

0/12

اشتباه معیار میانگین

0/08

0/02

0/29

0/22

0/15

0/04

0/01

0/01

سطح معنی داری

0/36

0/21

0/016

0/39

0/59

0/54

0/45

0/68

 -حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است.
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بین تیامرهای مختلف آزمایشی اختالف معنیداری داشت ()P>0/05
و تیامر شاهد نسبت به سایر تیامرها کمرتین مقدار را داشت .تعداد
ترومبوسیت بین تیامرهای مختلف آزمایشی معنیدار بود ()P>0/05
و بین تیامرهای آنتیبیوتیک و شاهد تفاوت معنیدار مشاهده شد
(.)P>0/05
اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر جمعیت تفریقی گلبولهای سفید و
نسبت هرتوفیل به لنفوسیت جوجههای گوشتی در  42روزگی در جدول
 7نشان داده شده است .مولفههای درصد لنفوسیت ،درصد هرتوفیل،
نسبت هرتوفیل به لنفوسیت ،درصد مونوسیت ،درصد ائوزینوفیل و
درصد بازوفیل تحت تاثیر تیامرهای مختلف آزمایشی قرار نگرفتند و
اختالف بین آنها معنیدار نبود (.)P<0/05

اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر نسبت وزن اندامهای داخلی در
جوجه های گوشتی نر سن  42روزگی در جدول شامره  5ارده شده است.
نسبت وزن کبد ،پانکراس ،سنگدان ،چربی محوطه بطنی ،بورس ،تیموس
و طحال در تیامرهای مختلف آزمایشی تفاوت معنیداری مشاهده نشد
( .)P<0/05تنها نسبت پیش معده بین تیامرهای مختلف آزمایشی تفاوت
معنی داری داشت ( )P>0/05و بین تیامر آنتی بیوتیک و شاهد دارای
تفاوت معنیدار بود (.)P>0/05
اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر فراسنجههای هامتولوژی
جوجههای گوشتی در  42روزگی در جدول  6نشان داده شده است.
مولفههای تعدادگلبول قرمز ،تعدادگلبول سفید و درصد هامتوکریت بین
تیامرهای مختلف آزمایشی معنیدار نشد ( .)P<0/05میزان هموگلوبین

جدول  - 6اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر فراسنجههای هامتولوژی جوجههای گوشتی در  42روزگی

تعداد گلبول های قرمز

تعداد گلبول های سفید

هموگلوبین

هماتوكریت

ترومبوسیت

106/µL

103/µL

g/dL

%

103/µL

شاهد

2/58

17/43

10/56b

31/50b

34/33b

آنتی بیوتیک

2/69

18/10

12/43a

36/56a

38/00a

آلژینات

2/75

18/96

11/96 a

37/50 a

36/66 ab

اشتباه معیار میانگین

0/07

0/58

0/26

0/77

0/88

سطح معنی داری

*0/39

*0/28

0/002

0/001

0/048

تیمار

 -حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است.

جدول  - 7اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر جمعیت تفریقی گلبولهای سفید و نسبت هرتوفیل به لنفوسیت جوجههای گوشتی در  42روزگی

تیمار

لنفوسیت ()%

هتروفیل ()%

نسبت هتروفیل به لنفوسیت

مونوسیت ()%

ائوزینوفیل ()%

بازوفیل ()%

شاهد

71/66

19/33

0/27

4/00

2/00

2/06

آنتی بیوتیک

72/00

18/33

0/25

5/33

1/66

2/66

آلژینات

75/33

18/33

0/24

2/33

2/00

2/00

اشتباه معیار میانگین

3/05

2/65

0/04

1/25

0/38

0/64

سطح معنی داری

0/70

0/95

0/89

0/33

0/79

0/75

 -حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است.
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آنزیم سوپراکسید دسموتاز اگرچه بین تیامرهای مختلف آزمایشی تفاوت
معنیداری داشت ( )P>0/05ولی بین تیامرهای آنتیبیوتیک و آلژینات
یکسان بود و معنیدار نشد( )P<0/05ولی تیامر شاهد نسبت به این دو
تفاوت معنیدار داشت و باالتر بود.
جدول  9اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر فراسنجههای بافتشناسی
دئودنوم روده باریک جوجههای گوشتی در  42روزگی را نشان میدهد.
طول پرز در ناحیه دئودنوم بین تیامرهای آنتیبیوتیک و آلژینات یکسان
بود و تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( )P<0/05ا ّما نسبت به تیامر
شاهد تفاوت معنیداری داشتند ( .)P>0/05ضخامت پرز در تیامر
آلژینات نسبت به سایر تیامرها با تفاوت معنیدار همراه بود (.)P>0/05

اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر برخی متابولیتهای خونی و
آنزیمهای آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی در  42روزگی در جدول 8
نشان داده شده است .در مورد مولفه میزان گلوکز خون بین تیامرهای
مختلف آزمایشی تفاوت معنیداری داشت( )P>0/05و باالترین مقدار
برتتیب در تیامرهای آنتیبیوتیک ،شاهد و آلژینات مشاهده شد.
مولفههای پروتئین کل ،کلسرتول کل LDL-C، HDL-C، VLDL-C ،و
گلوتاتیون پراکسیداز بین تیامرهای مختلف آزمایشی تفاوت معنیداری
مشاهده نشد(.)P<0/05
میزان تریگلیسیرید در تیامر آلژینات باالترین مقدار بود که نسبت
به تیامر آنتیبیوتیک با تفاوت معنیداری همراه بود ( .)P>0/05مقدار

جدول  -8اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر برخی متابولیتهای خونی و آنزیمهای آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی در  42روزگی

گلوکز

پروتئین کل

تریگلیسرید

کلسترول کل

HDL-C

LDL-C

VLDL-C

گلوتاتیون پراکسیداز

سوپر اکسید دسموتاز

mg/dL

g/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

iu/dL

iu/dL

شاهد

242/33b

3/73

149/00 ab

206/00

107/66

113/66

29/80

5000/50

242/50a

آنتی بیوتیک

259/00a

3/66

137/67b

206/33

109/33

108/66

27/53

4986/00

203/50b

آلژینات

225/00 c

3/76

161/00 a

211/00

105/00

103/66

32/20

4914/00

193/00 b

اشتباه معیار میانگین

7/49

0/08

7/49

1/97

1/45

5/84

1/49

44/34

4/74

سطح معنی داری

0/005

0/728

0/018

0/252

0/208

0/556

0/186

0/444

0/002

تیمار

 حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است. HDL-C 1معادل کلسرتول لیپوپروتئین با چگالی باال و  LDL-Cمعادل کلسرتول لیپوپروتئین با چگالی پایین می باشد .

جدول  -9اثرتیامرهای مختلف آزمایشی بر فراسنجه های بافت شناسی دئودنوم روده باریک جوجههای گوشتی در  42روزگی

تیمار

طول پرز (میکرومتر)

ضخامت پرز (میکرومتر)

عمق کریپت (میکرومتر)

طول پرز  /عمق کریپت

مساحت پرز (میکرومتر)

شاهد

1671/5b

173/80 b

307/37

5/561b

898109b

آنتی بیوتیک

2035/4 a

162/53 b

315/84

6/547b

1037518b

آلژینات

2132/7 a

244/05 a

326/57

9/271 a

1603808a

اشتباه معیار میانگین

100/56

11/95

16/81

0/66

67210/46

سطح معنی داری

0/007

>0/0001

0/72

0/001

>0/0001

 -حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است.
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بررسی مقایسهای فاکتورهای عملکردی ،خون شناسی ...

در مورد مولفه عمق کریپت بین تیامرهای مختلف آزمایشی هیچ تفاوت
معنیداری دیده نشد ( .)P<0/05نسبت طول پرز به عمق کریپت و
مولفه مساحت پرز در تیامر آلژینات نسبت به سایر تیامرها با تفاوت
معنیدار همراه بود ( )P>0/05و نسبت به دو تیامر شاهد و آنتیبیوتیک
بطور معنیداری باالتر بود.
جدول  11اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر روی فراسنجههای
بافتشناسی ژژنوم روده جوجههای گوشتی در  49روزگی را بیان
میدارد .که مولفههای ارتفاع ویلی و ضخامت آن در تیامر آلژینات
نسبت به سایر تیامرها با تفاوت معنیدار مشاهده شد ( .)P<0/05در
مورد مولفه عمق کریپت نیز تیامر آلژینات نسبت به تیامر آنتیبیوتیک
تفاوت معنیداری را نشان داد ( .)P>0/05همچنین در مولفههای طول
ویلی به عمق کریپت و مساحت پرز تیامرهای شاهد و آنتیبیوتیک
تفاوت معنیداری نداشتند ( ،)P<0/05ا ّما تیامر آلژینات نسبت به این دو
تیامر تفاوت معنیدار داشت (.)P>0/05
بحث
در بسیاری از مطالعات بررسی منونههای مختلف از جایگزینهای
آنتیبیوتیک مورد بررسی قرار گرفته است .در تحقیق حارض در دورههای
مختلف تیامرهای آزمایشی تفاوت معنیداری با هم نداشتند ،علی رغم
اثرات مقطعی مثل معنیداری افزایش وزن در کل دوره ،در مورد وزن
بدن و افزایش وزن روزانه تیامر آلژینات و شاهد در بسیاری از موارد
اختالف معنیداری با تیامر آنتیبیوتیک نداشتند .موافق با تحقیق حارض
گزارش منودند استفاده از سطوح مختلف پریبیوتیک در جوجههای
گوشتی میانگین افزایش وزن را در دوره آغازین ،رشد و پایانی و کل دوره
تغییر نداد ( .)13برخی تحقیقات عدم تاثیرگذاری مواد افزودنی مثل
پربیوتیک و آنتیبیوتیک بر صفات وزنی را سن مرصف بیان کردهاند(،)19
که گزارش منودند که عدم تاثیر استفاده از پروبیوتیک و پریبیوتیک در
افزایش وزن به دلیل توسعه و تکامل فیزیولوژیکی دستگاه گوارش و تثبیت

رشایط مورفولوژیکی و جمعیت میکروفلورا است ( ،)19لذا استفاده از
این مواد در اواخر دوره پرورش در افزایش وزن چندان موثر نیست
و همین حالت ممکن است از معنیدار شدن اختالف وزنی جلوگیری
کندٌ ،اما از آنجا که ترکیبات مورد استفاده در این تحقیق از ابتدای سن
جوجه استفاده شده این علت منیتواند دلیل اصلی عدم تاثیرگذاری باشد.
همچنین احتامل دادند که میزان تاثیرگذاری استفاده از پریبیوتیکها در
جیره غذایی به مقدار مرصف آنها و سن جوجههای گوشتی در زمان
مرصف بستگی دارد ( .)5با توجه به اینکه بیشرت مواد افزودنی که به
عنوان محرک رشد و جایگزین آنتیبیوتیک معرفی و مورد آزمایش قرار
گرفتهاند ،تاثیر خود را بر عملکرد جوجههای گوشتی بواسطه فعالیت
ضدمیکروبی و تاثیر بر فلور میکروبی دستگاه گوارش اعامل میکنند ،از
این رو رشایط پرورش و میزان آلودگی و درگیری پرندگان با باکرتیهای
بیامریزا در محیط آزمایش ،میتواند در نتیجه آزمایشات با این مواد
افزودنی موثر باشد .به علت اینکه هر یک از این مواد افزودنی دارای
ترکیبات و سطح موثر گوناگون میباشند ،میزان دوز مرصفی و ترکیبات
مورد استفاده در آزمایش نیز میتواند در نتایج مختلف بدست آمده در
استفاده از این مواد محرک رشد ،موثر باشد.
موافق با یافتههای این تحقیق که مرصف خوراک تحت تاثیر
آنتیبیوتیک قرار نگرفت ،برخی محققین بیان کردند که برتتیب استفاده از
پروبیوتیک ،مخلوط گیاهان دارویی ،پریبیوتیک و آنتیبیوتیک در جیره
تاثیری بر خوراک مرصفی روزانه جوجههای گوشتی نداشت (.)24،25 ،1
همچنین نشان دادند که استفاده از پروبیوتیک و پریبیوتیک به تنهایی
و در ترکیب با هم اثر معنیداری بر خوراک مرصفی جوجههای گوشتی
نداشت ( .)23اگرچه برخی تحقیقات برخالف یافتههای تحقیق حارض اثر
مثبتی از پربیوتیک را بر پرنده مشاهده کردند و بهبود عملکرد پرنده
ناشی از افزودن پریبیوتیکها را ناشی از تغییر جمعیت میکروبهای
روده ( )20و تعدیل پاسخ سیستم ایمنی طیور ( )17بیان کردند.
در مورد رضیب تبدیل خوراک نیز در تحقیق حارض بجز دوره

جدول -10اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر فراسنجه های بافت شناسی ژژنوم روده باریک در جوجههای گوشتی در  42روزگی
تیمار

طول پرز (میکرومتر)

ضخامت پرز (میکرومتر)

عمق کریپت (میکرومتر)

طول پرز  /عمق کریپت

مساحت پرز (میکرومتر)

شاهد

1927/04b

160/42 b

285/77

6/929b

971462b

آنتی بیوتیک

1813/33 b

162/74 b

254/12

7/419b

924286b

آلژینات

2747/65 a

186/10 a

333/98

15/183 a

1609027a

اشتباه معیار میانگین

47/57

8/83

23/53

0/66

71109/98

سطح معنی داری

>0/0001

0/009

0/079

>0/0001

>0/0001

 -حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است.
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شامره  ،122تحقیقات دامپزشكی و فرآوردههای بیولوژیک ،بهار 1398

استارتر در بقیه دورهها بهرتین رضیب تبدیل مربوط به تیامر آلژینات
و سپس تیامر آنتیبیوتیک بود و تیامر شاهد در متام دورهها رضیب
تبدیل ضعیفتری داشت .موافق با تحقیق حارض در کل دوره آزمایش
پریبیوتیک سبب بهبود معنیدار رضیب تبدیل غذایی شد( .)2بهبود
رضیب تبدیل هنگام استفاده از مکمل مانان الیگوساکارید را میتوان
اینگونه تفسیر منود که این ترکیبات مشتق شده از دیواره سلول مخمر
ساکارومایسیس رسویزیه با مسدود کردن مکانهای اتصال باکرتیهای
پاتوژن در مخاط روده باریک ،میزان صدمه به دیواره روده و در نتیجه
میزان رسعت جایگزینی سلولهای روده را کاهش میدهد و قابلیت
استفاده از مواد غذایی را بهبود میبخشد ( .)9دالیل بهبود رضیب
تبدیل هنگام استفاده از آنتی بیوتیکها را محدود کردن رشد تعدادی
از باکرتیهای مرض و جلوگیری از تولید سموم و محصوالت فرعی آنها
(بیشرت روی باکرتیهای گرم مثبت) در روده ،افزایش رقابت در مواد
غذایی با نازک کردن دیواره روده بیان کردند ( .)23بهبود رضیب تبدیل
غذایی در اثر افزودن اسید آلی یا پریبیوتیک در جیره بلدرچین ژاپنی
نیز گزارش شده است( .)21آنها بیان کردند که ترکیبات پریبیوتیک و
پروبیوتیکی با کاهش تعداد عوامل بیامریزای رودهای و تحریک ترشح
آنزیمهای هضمی از معده ،لوزاملعده و مخاط روده ،سبب افزایش هضم
و جذب مواد مغذی میشوند(.)14
در مورد اجزای مختلف الشه و اندامهای داخلی اگرچه تفاوت قابل
مالحظهای بین تیامرهای آزمایشی یافت نشد ،ولی نشان داده شد که
استفاده از این ترکیب در جیره جوجههای گوشتی هیچ تاثیر منفی بر این
شاخصهای مختلف الشه و اندامهای داخلی نداشت که با نتایج برخی
محققین مطابقت داشت .آنها گزارش منودند که افزودن پریبیوتیک
تاثیری بر درصد الشه جوجههای گوشتی نداشت ( .)10اگرچه در
تحقیقاتی نشان داده شد که پریبیوتیکها در نهایت باعث افزایش
راندمان سینه و ران میشود ،زیرا بعنوان یک سوبسرتا برای میکروبهای
مفید روده وارد شده که این امر موجب قابلیت استفاده مواد مغذی از
جمله پروتئین و اسیدهای آمینه میگردند (.)7
در مورد فراسنجه های هامتولوژی و شامرش تفریقی گلبولهای
سفید ،اگرچه تیامر های مختلف بخصوص آلژینات تغییر محسوسی نسبت
به تیامر شاهد در این فراسنجهها ایجاد نکرد ،ولی با بررسی نشان داده
شد که در متام تیامرها اعداد در دامنه قابل قبولی بود که نشان از سالمت
پرنده در رشایط پرورش نرمال داشت.
در مورد متابولیتهای خونی مقدار گلوکز در بین تیامرهای
آزمایشی کمرتین مقدار را در تیامر حاوی آلژینات نشان داد که با تیامر
آنتیبیوتیک و شاهد تفاوت داشت .در اثر مرصف آلژینات کاهش
گلوکز خون به موازات بیشرت بودن سطح تری-گلیسیرید در خون اتفاق
افتاده است این امر نشان از متابولیسم باالتر چربی در پرندههای
مرصفکننده آلژینات دارد ،زیرا سطح تریگلیسیرید خون آنها باالتر و
گلوکز خون در آنها پائینرت از سایر تیامرها بود .نشان داده شده است
که آلژینات بعنوان ترکیب کمپلکس استخراجی از جلبک توانایی باالیی
در اتصال به برخی ترکیبات چربی را داراست ،لذا ممکن است با چربی
موجود در دستگاه گوارش بخصوص صفرا باند شده و از جذب مجدد
آنها توسط روده باریک جلوگیری کند .برخالف نتیجه این تحقیق در
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مورد کلسرتول کل ،برخی از تحقیقات نشان داده که استفاده از آنتی
بیوتیکها منجر به افزایش کلسرتول میشود .دلیل این امر را نقش
باکرتیهایی نظیر الکتوباسیلوسها و بیفیدوباکرتها در کاهش کلسرتول
خون و همچنین نقش آنتیبیوتیک در مهار باکرتیهای گرم مثبت (نظیر
الکتوباسیلوسها و بیفیدوباکرتها) و افزایش کلسرتول خون در گروه
مرصفکننده آنتیبیوتیک بیان کردند ( .)19 ،11یافتههای این تحقیق با
نتایج برخی محققین که بیان کردند ،استفاده از پری بیوتیکها بخصوص
مانوالیگوساکاریدها در جیره غذایی سبب کاهش میزان کلسرتول رسم
و چربی ناحیه شکمی جوجههای گوشتی میشود( )10در تضاد بود .در
مورد آنزیمهای آنتیاکسیدانی خون تنها سوپر اکسید دسموتاز رسم تحت
تاثیر تیامرها قرار گرفت و در تیامر حاوی آلژینات و آنتیبیوتیک نسبت
به شاهد کاهش نشان داد ،کاهش این آنزیم مساوی با کمرت بودن نیاز
به فعالیت آن در رسم بر میگردد که نشان میدهد رشایط اکسیدانی
مناسبی وجود داشته و نیاز به فعالیت این آنزیم کاهش یافته است،
لذا این امر در هر دو تیامر بعلت اثر مثبت این دو ترکیب در جمعیت
میکروفلور انتهای دستگاه گوارش تفسیر میشود زیرا تحقیقات بیان
کردهاند که حضور میکروفلور مرض در انتهای دستگاه گوارش تحریک
ایمنی و آنتیاکسیدانی را در پی دارد (.)8
نشان داده شد در روده باریک بخصوص قسمتهایی که سطح
جذب محسوب میشوند پرز بلندتر سبب مامنعت از خروج رسیعتر،
کاهش رطوبت محتویات ،و بهبود رضیب تبدیل میشود( .)6همچنین
کریپت میتواند به عنوان کارخانه ساخت پرزها در نظر گرفته شود و
کریپت عمیق نشاندهنده تجدیدشوندگی رسیع بافتی و نیاز یا تقاضا
برای بافت جدید است .رشد پرزها به دلیل تشکیل سلول در کریپت و
نرخ مهاجرت و بیرون راندن از کریپت تنظیم میشود و وظیفه کریپتها
در ژژنوم تجدید مخاط از نظر ساختاری است ( .)22برخی از تحقیقات
بیان كردند كه افزایش اندازه پرز منجر به افزایش تكثیر سلولی در روده
میشود ( )19و افزایش طول پرز و مساحت پرز و افزایش تكثیر سلولی
نشاندهنده این است كه پرزهای روده دارای عملكردی فعال و پویا
برای جذب مواد مغذی هستند( .)12برخی تحقیقات نشان میدهد که
پریبیوتیکها از طریق افزایش طول پرز روده ،سطح ناحیه جذب مواد
مغذی را افزایش میدهند و عملکرد دستگاه گوارش را بهبود میبخشند
( .)15در این تحقیق نیز بهبود در فراسنجههای بافتشناسی مثل طول
پرز ،نسبت طول پرز به عمق کریپت و مساحت کلی پرز در تیامر حاوی
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دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک نیز کامل سپاسگزاری را
 از مساعدتهای فنی آقای دکرت صادقی در آزمایشگاه مرکزی.داشته باشد
دامپزشکی که زحمت بافتشناسی را کشیدهاند و خانم مهندس صادقی
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