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  چکیده

بیوتیک در جیره حاوي جو و آنزیم  بر عملکرد، سیستم ایمنی، فاکتورهـاي              آلی و آنتی   گیاهان دارویی، اسید   به منظور مقایسه اثر   

 تیمـار و  پـنج  تصادفی بـا     س در قالب طرح کامالً    ا قطعه جوجه ماده ر    400، آزمایشی با    هاي گوشتی خونی و مورفولوژي روده جوجه    

 + جو  شاهد)  2  ،)جو شاهد عنوان به(جو   درصد20 حاوي جیره) 1شامل  آزمایشی تیمارهاي.  روز انجام شد42 تکرار به مدت چهار

  )ppm 15 + (جـو  شـاهد ) 4 ،)فرمایـسین  (آلـی  اسـید  درصـد  2/0+ جـو    شاهد) 3 ،)بیوفینآنتی (دارویی گیاهان مخلوط  درصد 1/0

 حـاوي  هايجیره تمامی  در .شد گرفته نظر در ذرت شاهد عنوان به سویا و ذرت پایه بر جیره یک) 5  و )ویرجینامایسین (بیوتیکنتیآ

بادي علیـه   تفاوت عیار آنتی  ). P> 05/0( دار بود  روزگی و ضریب تبدیل غذا معنی      42میزان افزایش وزن در      .شد استفاده آنزیم از جو

به  بیوتیک وگیاهان داروییتیمارهاي حاوي آنتی). P> 05/0(داري بود گیري معنیگلبول قرمز گوسفند بین تیمارها در نوبت دوم خون   

  درپرزهـاي روده     ارتفـاع  بـر  هـا مختلـف   افزودنـی  اثـر . گلیـسرید خـون را داشـتند      ین و کمترین مقدار کلسترول و تري      ترتیب باالتر 

 نظیـر هـایی  توان بـا کـاربرد افزودنـی   نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد می ).P>05/0(بود  دارمعنی دئودنوم و ژژنوم هايقسمت

  .هاي ذرت دست یافتجیرهعملکرد عملکردي مشابه با به گیاهان دارویی و اسید آلی در جیره حاوي جو 
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1390، پاییز 2، شماره 13مجله تولیدات دامی، دوره 

  مقدمه                                   

بیشترین هزینه تولید در صنعت طیور مربوط بـه هزینـه           

  از مـواد خـوراکی  بـا اسـتفاده   تـوان  باشـد کـه مـی     تغذیه مـی  

. را کاهش داد ها آنقیمت و همچنین استفاده از افزودنی      ارزان

باشد انرژي و پروتئین متوسط می دانه جو یک ماده خوراکی با

که خوشبختانه امکان کشت آن بر خالف ذرت در اکثر نقـاط            

  ســاکاریدهاي دانــه جــو داراي پلــی  .کــشور وجــود دارد 

)NSP( ايغیرنشاسته
1

اثـرات ضـدمغذي ایـن      کـه    باشـد  مـی  

 خاطر توانایی آنها در افـزایش        به در دستگاه گوارش   ترکیبات

  فولـوژیکی ریـرات م  یایجـاد تغ   و   ویسکوزیته محتویـات روده   

هـاي  آنـزیم مخلـوط شـدن      افـزایش ویـسکوزیته از       .باشدمی

هاي مخـاطی    به سلول  آنها نتقالگوارشی با ترکیبات مغذي و ا     

 زمان عبور غذا از دستگاه  تغییر در کند و موجب    جلوگیري می 

. شـود  مـی  جـذب مـواد در روده      الگـوي هـضم و     و گوارش

تواند در تغییر نـوع و کمیـت        افزایش ویسکوزیته همچنین می   

ـ     میکروب . ثیر نـامطلوبی داشـته باشـد     أهاي دستگاه گـوارش ت

  ســـاکاریدهايپلـــیهـــاي هیدرولیزکننـــده افـــزودن آنـــزیم

ي موجب بهبود قابلیـت      به جیره حاوي جو تا حدود      ايغیرنشاسته

هـاي   و افـزایش رشـد جوجـه       ذيغـ استفاده از مواد م   هضم و   

شود ولیکن قابلیت کاراي آنزیم در سطوح باال جو         گوشتی می 

کـارگیري  هتوان با ب  از طرفی می  . )5 (باشدمی در جیره محدود  

ف اثر منفی حـضور سـطوح بـاالي جـو را            لهاي مخت افزودنی

  . کاهش داد

 جمعیـت  کـاهش  سـبب  هـا بیوتیکآنتیطبق گزارشات   

و  دسترس قابل غذایی مواد گوارش، افزایش  دستگاه میکروبی

 هـاي جوجـه  نتیجه افزایش ضـریب تبـدیل غـذایی و وزن         در

   بـه خـاطر بـاقی مانـدن        از طـرف دیگـر،    . شـوند گوشتی مـی  

صوالت تولیدي و انتقال آنها به انـسان و         حها در م  بیوتیکآنتی

بیوتیـک   آنتـی  زفاده ا ت کشورها اس  بروز مقاومت، در بسیاري از    

  ). 9(ممنوع شده است 

بیوتیک در تحقیقات زیادي در رابطه با جایگزینی آنتی

از جمله مواد . هاي اخیر صورت گرفته استجیره در سال

هاي محرك رشد بیوتیکگوناگونی که به عنوان جایگزین آنتی

لی توان به گیاهان دارویی و اسیدهاي آمعرفی شده است، می

1 - Non-starch polysaccharide

 وگیاهان دارویی گزارش شده است استفاده از . اشاره کرد

هاي جوجهدستگاه گوارش  آنها بر ترکیب و فلور هاياسانس

را تقویت نموده و کلسترول  یمنی استمیس دارد، اثرگوشتی 

هاي گوشتی دهد و درنتیجه عملکرد جوجهخون را کاهش می

براي اسیدهاي آلی که بیشتر ). 20(بخشد را بهبود می

نگهداري و محافظت خوراك از تخریب میکروبی و قارچی 

شوند، با اسیدي کردن بیشتر محیط روده موجب استفاده می

اي که با میزبان در دریافت مواد مغذي هاي رودهمهار باکتري

نهایت باعث بهبود افزایش  و دراست کنند، شده رقابت می

ان میزبان نتیجه افزایش وزن حیووري از خوراك و دربهره

 تبدیل ضریب و رشد بر آلی اسیدهاي مطلوب تأثیر. شوندمی

اگرچه استفاده از آنزیم در  بنابراین). 21( است شده گزارش

تواند با کاهش اثرات نامطلوب هاي حاوي دانه جو میجیره

اي عملکرد را بهبود بخشد، به نظر ساکاریدهاي غیرنشاستهپلی

تواند اثرات ها دیگر میزودنیم آن با افأرسد استفاده تومی

  .  بهتري بر عملکرد داشته باشد

بیوتیـک،  آنتـی  اثـر   بررسـی  ،این تحقیـق  انجام  هدف از   

م با آنزیم در جیـره حـاوي   أو گیاهان دارویی تو   اسیدهاي آلی 

هـاي  عملکـرد جوجـه   مقایسه با جیره حاوي ذرت بر        جو در 

  . بوده استگوشتی 

  

  مواد و روشها

 400 تصادفی با تعداد قالب طرح کامالًاین آزمایش در 

 تکرار و چهار تیمار و پنجس با ا ماده رقطعه جوجه گوشتی

اي آزمایشی تیماره. انجام شد  جوجه در هر تکرار20 تعداد

شاهد ) 2، )شاهد جو( جو  درصد20جیره حاوي ) 1 :شامل

مخلوط تجاري گیاهان (بیوفین  درصد آنتی1/0جو حاوي 

 2/0شاهد جو حاوي ) 3، )کت زردبنددارویی تولیدي شر

مخلوط اسیدهاي آلی تولیدي شرکت تاك (درصد فرمایسین 

- آنتی( ویرجینیامایسین ppm 15شاهد جو حاوي ) 4، )گستر

یک جیره ) 5و ) بیوتیک تولیدي شرکت تولید داروهاي دامی

. بر پایه ذرت و سویا به عنوان شاهد ذرت درنظر گرفته شد

هاي حاوي جو از آنزیم در تمامی جیرهالزم به ذکر است که 

جیره آزمایشی در سه مرحله . چند منظوره ناتوزیم استفاده شد

و پایانی )  روزگی14-28(، میانی ) روزگی1-14(آغازین 

20
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جیره . ها قرار گرفتدر اختیار جوجه)  روزگی42-28(

ها از ابتداي دوره پرورش آغازین فاقد جو بود ولی افزودنی

مار شاهد جز تی به بعد به14از روز .  قرار گرفتمورد استفاده

تا حد امکان .  جو تنظیم شدند درصد20ذرت بقیه تیمارها با 

سعی گردید که جیره ذرت و جیره حاوي جو از لحاظ انرژي 

وزن بدن، ). 1جدول (و پروتئین یکسان در نظر گرفته شوند 

گیري شد و ضریب مصرف خوراك به طور هفتگی اندازه

 جهت تعیین ،در پایان دوره آزمایش.  محاسبه گردیدتبدیل

 قطعه هشتصفات خونی و سنجش سیستم ایمنی از هر تیمار 

گیري به عمل نها خونآاز طریق وریدبال از  انتخاب و مرغ

 35 و 21براي بررسی عملکرد سیستم ایمنی همورال، در . آمد

) SRBC(ژن گلبول قرمز گوسفند روزگی دو بار تزریق آنتی

 روز هفتتزریق شد و  لیتر میلی1/0به میزان ) درصدپنج (

گیري انجام  خون،باديهر تزریق جهت تعیین تیتر آنتی بعد از

 با استفاده از  نیزهاي سرمکلسترول موجود در نمونه .)16 (شد

 و با تعیین  و با کیت تجاريCHOD-PAPروش آنزیمی 

 جهت دوره یانپا در. )19 ( شددستگاه اسپکتروفتومتر خوانده

 و شده کشتار مرغ چهار تیمار هر زا روده مرفولوژي بررسی

ها نمونه. شد انجام بردارينمونه آنها روده قسمت سه هر از

 با محلول بافرفسفات سالین به مدت یک يوشوپس از شست

 سپس .داري شدندهکننده کالرك نگساعت در محلول تثبیت

ولی داده شدند و در ها از محل اتصال مزانتر برش طنمونه

 درصد تا زمان انجام آزمایشات مربوطه 50محلول اتانل 

گیري شامل ارتفاع،  فاکتورهاي مورد اندازهنگهداري شدند

عمق کریپت، عرض کریپت و نسبت ارتفاع به عمق کریپت 

و جزیه ت SAS  آماريافزارما استفاده از نرها بداده. بود

                             .یسه شدندها توسط آزمون دانکن مقامیانگین

  

  نتایج و بحث

ـ ثیر تیمارهـاي آزما   أنتایج مربوط به ت    خـوراك   شی بـر ی

ــذایی    ــدیل غ ــریب تب ــه و ض ــزایش وزن روزان ــصرفی، اف   م

  ،)آغـازي ( روزگـی    1-14هاي گوشتی در سـنین بـین        جوجه

و کـل دوره  ) پایـانی ( روزگی 28-42،  )رشد( روزگی   28-14

  اثــرآزمایــشی هــاي تیمار. شــده اســت ارائــه )2(در جــدول 

داري در دوران مختلـف پـرورش بـر خـوراك مـصرفی             معنی

  . روزانه نداشتند

در دوره آغازین، رشد و پایانی اثر تیمارهـاي آزمایـشی      

دار نبود، ولی اثر آنها بـر   ها معنی بر افزایش وزن روزانه جوجه    

)  روزگـی  1-42(ها در کل دوره پـرورش       افزایش وزن جوجه  

که بیـشترین افـزایش وزن      ، به طوري  )P> 05/0(دار بود   یمعن

بیوتیک و کمتـرین افـزایش      روزانه مربوط به تیمار حاوي آنتی     

اثـر تیمارهـاي    . وزن روزانه مربوط به تیمار شـاهد جـو بـود          

آزمایشی بر ضریب تبدیل غذا در دوره آغازین، رشد و پایانی           

ره شاهد جو در    هاي تغذیه شده با جی    دار نبود، اما جوجه   معنی

بــاالترین ضــریب تبــدیل غــذا را )  روزگــی1-42(کـل دوره  

  ). P> 05/0(داشتند 

 طبیعـت  بـه  توانمی را رشد در تیمار شاهد جو     کاهش

 هـاي جوجـه  سـریع  رشـد  .داد نـسبت  شده ایجاد یسکوزیتهو

 کندمی ایجاب زمان واحد در آنها غذایی احتیاجات و گوشتی

 کهحالی در باشد، داشته باالیی فعالیت آنها ارشگو دستگاه که

 محتویات ویسکوزیته افزایش با ايغیرنشاسته ساکاریدهايپلی

 از طـرف    ).21 (کننـد مـی  مختـل  را روند این گوارش دستگاه

با افزایش ویسکوزیته سـرعت عبـور غـذا در دسـتگاه            ،  دیگر

هـا در   یابد و باعث افـزایش رشـد بـاکتري        گوارش کاهش می  

توانند با میزبـان در دسترسـی بـه         ه می دستگاه گوارش شده ک   

از طرفی افـزایش وزن ایجـاد شـده،          .مواد مغذي رقابت کنند   

تـوان بـه    بیوتیک بر عملکرد طیور را مـی      درنتیجه مصرف آنتی  

افزایش مصرف غذا، افـزایش ابقـاي چربـی جیـره غـذایی و              

افزایش انرژي قابل متابولیسم ظاهري آن، بهبود کارایی جذب         

کارگیري پروتئین جیره نسبت زا و افزایش به رژيمواد مغذي ان  

ـ   ها  بیوتیکآنتی). 11 و   2،  1(داد   بـر فلـور میکروبـی      ثیر  أبـا ت

دستگاه گوارش، رقابت بر سر تصاحب مواد مغذي را کـاهش       

ــی ــدم ــی. دهن ــی ،از طرف ــه پل ــا تجزی ــزیم ب ــاکاریدهاي  آن س

اي باعـث کـاهش ویـسکوزیته محتویـات دسـتگاه           غیرنشاسته

 .یابده و درنتیجه جذب مواد مغذي رشد بهبود می        گوارش شد 

ـ  کـه  دهـد می نشان دارویی گیاهان تیمار از حاصل نتایج  ثیرأت

اثر مثبت گیاهان دارویـی     . است داشته وزن افزایش بر مطلوبی

شده اسـت و ایـن بـه ترشـح          در جیره حاوي غالت گزارش      

هاي گوارشی، بهبود قابلیت هضم مواد مغذي و کـاهش          آنزیم

کوزیته مواد هشمی و مقـدار مـدفوع چـسبناك در طیـور        ویس

  ).21(نسبت داده شده است 
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   شدهمینأو مواد مغذي تآزمایشی ترکیب جیره  - 1 جدول

  

(%)ترکیب جیره 

   آغازین

) روزگی7-1(

   رشد        

) روزگی28-7(        

   پایانی

  ) روزگی42-28(

32/5826/6782/4546/6901/48ذرت

20-20--جو

12/3611/2812/2756/2557/24سویا

50/157/094/298/035/3روغن

DCP91/181/173/179/175/1

01/186/092/09/096/0  صدف

30/030/029/029/029/0نمک

10/010/010/010/010/0جوش شیرین

مکمل معدنی
1

25/025/025/025/025/0

مکمل ویتامینه
2

25/025/025/025/025/0

24/027/036/026/035/0متیونیندي ال 

01/021/022/017/017/0 هیدروکلرایدلیزینال 

            مواد مغذي محاسبه شده

  Kcal/kg(2900  2950  3000( انرژي قابل متابولیسم

  5/17  5/18  00/21  (%)پروتئین 

  51/0  52/0  54/0   (%)متیونین

  83/0  87/0  91/0  (%)ین متیونین سیست

     1   10/1  21/1  (%)الیزین 

  43/0  44/0  47/0   (%)فسفر

   (%)کلسیم
1  90/0  90/0  

گـرم   میلـی  4000گرم روي،    میلی 33900گرم آهن،    میلی 20000گرم منگنز،    میلی 40000هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوي       - 1

.گرم سلنیوم بود میلی80گرم ید و  میلی400مس، 

- میلیE ،710 واحد ویتامین D3 ،7200 واحد ویتامین    A  ،800000 واحد ویتامین    3600000یلوگرم مکمل ویتامینی حاوي     هر ک 

، B12گـرم ویتـامین    میلیB9 ،6گرم ویتامین    میلی B6  ،400گرم ویتامین    میلی B2  ،1176گرم ویتامین    میلی B1  ،2640گرم ویتامین   

گـرم   میلی 200000گرم بیوتین و     میلی 40گرم نیاسین،    میلی 12000گرم اسید پانتوتنیک،     میلی K3  ،3920گرم ویتامین    میلی 800

  .کولین کلراید بود
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  گوشتیهايجوجه تبدیلضریب  و)گرم(روزانهمصرفیخوراك) گرم (روزانهوزنافزایشبرآزمایشیتیمارهاي اثر- 2جدول 

  

a-b - 05/0( استدار  معنی، حروف متفاوتبافاوت ارقام هر ستون مربوط به یک عامل ت <P(.  

  

عیار پادتن علیه گلبـول قرمـز گوسـفند در نوبـت اول             

ـ . )3جدول   (هاي آزمایشی قرار نگرفت   ثیر گروه أتحت ت  ثیر أت

بـود  ار  دبر پاسـخ ایمنـی ثانویـه معنـی        تیمارهاي آزمایشی   اثر  

)05/0 <P .(آلی و کمترین  باالترین پاسخ ایمنی در تیمار اسید

تیتر پایین  . گرددمی بیوتیک مشاهده پاسخ ایمنی در تیمار آنتی    

هاي بادي در گروه ویرجینیامایسین در این آزمایش با یافته آنتی

 هـاي بـاکتري  هـا کیبیوتآنتی .)5( مطابقت دارد دیگر محققین   

 ایمنوگلوبین تولید که را پرنده گوارش گاهدست مفید مثبت گرم

 بـا  بـادي آنتی کاهش اصلی عامل و این     بردمی بین از کنندمی

   .باشد مواد این تغذیه

  

  گلیسرید و کلسترول خون اثر تیمارهاي آزمایشی بر پاسخ ایمنی، تري- 3 جدول

  

  عیار پادتن علیه

SRBC

  کلسترول

)mg/dl(
تیمار

نوبت دوملنوبت او

گلیسریدتري

 روزگی42

  75/4  )ذرت( شاهد
bc

25/5
ab

55/71  
a

48/98

  00/4  )جو( شاهد
ab

75/5  
a

95/77  
b

36/76

  50/3  بیوتیکآنتی+ جو 
c

50/4  
a

06/87  
a

06/102

  75/4  ییگیاهان دارو+ و ج
ab

75/5  
b

77/64
b

65/75

  00/5  اسید آلی+ و ج
a

50/6  
a

96/77  
b

36/80

SEM41/0  20/0  53/4  26/0

P-value  80/0  01/0  034/0  0002/0

a-c  - 05/0(باشد دار می از نظر آماري معنی،تفاوت ارقام هر ستون مربوط به یک عامل که داراي حروف متفاوت هستند <P(.  

  

  خوراك مصرفی روزانه

  )گرم(

  افزایش وزن

  )رمگ(

  ضریب تبدیل

  تیمار

14-1 

  روزگی

28-14 

  روزگی

42-28 

  روزگی

42-1 

  روزگی

14-1 

  روزگی

28-14 

  روزگی

42-28 

  روزگی

42-1 

  روزگی

14-1 

  روزگی

28-14 

  روزگی

42-28 

  روزگی

42-1 

  روزگی

  56/691  37/668  10/351  93/3125  6/1638  00/986  43/507  )ذرت( شاهد
ab

03/1731  37/1  43/1  29/2  
b

81/1  

  47/691  96/610  67/341  47/3224  00/1637  4/1128  35/459  )وج( شاهد
b

80/1646  34/1  83/1  47/2  
a

96/1  

  91/791  68/672  58/354  24/3172  23/1673  00/966  03/533  بیوتیکآنتی+ جو 
a

16/1819  45/1  5/1  12/2  
b

74/1  

  37/777  51/642  01/348  08/3163  43/1667  90/916  50/497  یی داروانگیاه+ جو 
ab

90/1767  36/1  72/1  14/2  
b

78/1  

  25/768  06/612  62/336  55/3122  21/1636  20/898  75/489  آلی اسید+ جو 
ab

94/1716  45/1  50/1  31/2  
ab

83/1  

SEM  76/19  18/37  52/27  61/22  99/2  28/12  26/20  73/20  05/0  06/0  07/0  02/0  

P-value  236/0  314/0  892/0  730/0  343/0  155/0  507/0  05/0  235/0  111/0  586/0  013/0  
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  افـزودن اسـید آلـی بـه جیـره         طبق گزارشـات موجـود،      

بادي علیه نیوکاسل   هاي گوشتی باعث افزایش تیتر آنتی     جوجه

 یـا  جیره در غذایی مواد که کمبود باتوجه به این  ). 19(شود  می

 تواند باعث کـاهش   می روده سطح در آنها مناسب جذب عدم

ازجـذب وهـضم شـرایط   بهبـود ،شود ایمنی فعالیت سیستم

 نیزوآلیاسیدهايمصرفطریقازمناسباسیدیته تأمین جمله

 مـصرف  طریـق  از هـا افزایش انرژي قابل متابولیـسم خـوراك    

 مـورد  مواد به بهتر دسترسی قابلیت طریق از تواندمی هاآنزیم

 رفطـ  از .گردد مطلوب ایمنی ایجاد سبب ایمنی، سیستم نیاز

 جلوگیري و هاقارچ رشد کاهش طریق از آلی  اسیدهاي ،دیگر

 توانـد می باکتریایی جمعیت بر اثر و هاتولید مایکوتوکسین  از

 و آلی اسید به حساس زايبیماري هايباکتري حذف طریق از

 روي تواننـد در روده مـی    هـا الکتوباسـیل  شدن غالب درنتیجه

 مؤثر ایمنی ایجاد سبب باشند و درنتیجه   اثرگذار ایمنی سیستم

  ).7(شوند  مطلوب و

گلیـسیرید  اثر تیمارهاي آزمایـشی بـر کلـسترول و تـري          

ــی ــودداري معن ــدول  ()P> 05/0 (ب ــزان  . )3ج ــاالترین می ب

بیوتیک آزمایشی آنتی  سیرید سرم در تیمار   گلی تري کلسترول و 

تیمـار   گلیـسیرید سـرم در    و کمترین میزان کلـسترول و تـري       

 نظیر اییهباکتري نقش به باتوجه. آزمایشی گیاهان دارویی بود

 و خـون  کلسترول کاهش در بیفیدوباکترها و هاالکتوباسیلوس

ــین ــش همچن ــی نق ــکآنت ــسین بیوتی   مهــار در ویرجینیامای

) بیفیدوباکترها و هاالکتوباسیلوس نظیر (مثبت گرم ايهباکتري

 کننـده مـصرف  گـروه  در خون کلسترول افزایش دارد احتمال

 علیـه  ویرجینامایسین ضدباکتریایی نقش خاطره  ب بیوتیکآنتی

 کـه اسـت    شده گزارش همچنین. باشد مثبت گرم هايباکتري

 وبـی میکر بـار  کـاهش  درنتیجه بیوتیکآنتی استفاده هنگام در

 احتمـال  ایـن . )20(کنـد   پیدا مـی   کاهش ایمنی تحریک روده،

 بـراي  انـرژي  بـه  نیاز ایمنی، تحریک غیاب وجود دارد که در   

 اضـافه  انـرژي  ،حالـت  این در یابد، کاهش ایمنی پاسخ ایجاد

 سنتز افزایش صرف کوآ - استیل فرم در احتماال دسترس قابل

 افـزایش  بـه  جرمن امر این که شودمی کلسترول و چربی بافت

 میـزان . )10(شـود   مـی  سـرم  کلـسترول  و بطنـی  حفره چربی

 گـروه درداري طـور معنـی  ه خون بگلیسیریدکلسترول و تري

نقـش گیاهـان   . کاهش یافتییداروگیاهمخلوطکنندهفمصر

گلیسرید سـرم   کلسترول و تري  ها در کاهش    دارویی و اسانس  

  ). 4(گزارش شده است 

) 4( بر مرفولـوژي روده در جـدول   اثر تیمارهاي آزمایشی 

اثر تیمارهاي آزمایـشی بـر ارتفـاع پرزهـا در     . ارائه شده است  

داري روده کوچک در قسمت دئودنوم و ژژنوم اختالف معنـی       

داري طـول   تیمار شاهد جـو بـه طـور معنـی         ). P> 05/0(بود  

بیوتیک اختالف   با تیمار حاوي آنتی    ولیها را کاهش داد     خمل

 کمتر پرزها بیشتر و عمق آنها ارتفاع هرچه. تداري نداشمعنی

 بلنـدتر  پـرز . اسـت  بیـشتر  کوچک هرود جذبی ظرفیت باشد،

 تبـدیل  ضـریب  تر غذا و کـاهش    سریع عبور از ممانعت سبب

هـاي بـا جیـره حـاوي چـاودار      تغذیه جوجه  .شوندمی غذایی

تخریب شدیدي به پرزهاي روده کوچـک و غـشاي مخـاطی            

). 16(شوند وتاه شدن آنها میکند و موجب کوارد می

  شـده توسـط جـو بـه دلیـل وجـود            ویسکوزیته ایجـاد  

اي موجـود در آن، عامـل کـاهش         ساکاریدهاي غیرنشاسته پلی

 است که با گزارشـات      هاي گوشتی طول پرزهاي روده جوجه   

 جیـره  در بیوتیـک آنتـی  از اسـتفاده ). 13(مشابه مطابقت دارد    

 ضـخامت ها و   خمل ارتفاع کاهشموجب   گوشتی هايجوجه

 بـه  باتوجـه  .)12(شود  یمخاطی المینا پروپریا م    عضالنی الیه

 ،بـرد مـی  بـین  از را مثبـت  گرم هايباکتري بیوتیکآنتی کهاین

-نتـی کننده آ دریافت گروه درخمل   ارتفاع کاهش دارد احتمال

ارتفـاع   .باشـد  فـرار  چـرب  اسـیدهاي  کاهش دلیل به بیوتیک

 شده با مکمل اسید آلی و گیاهان هاي تغذیهخمل روده جوجه

 احتمـال دارد  ) 8. (دارویی در مقایسه با گروه شاهد باالتر بود       

 دیـواره  در را زابیماري هايباکتريجایگزینی  که این ترکیبات    

 سـمی  ترکیبـات  تولیـد  کاهش با دهند و  کاهش کوچک روده

 روده دیـواره  مورفولـوژي  در تغییـر  باعـث  هـا باکتري توسط

-سلول آسیب و تخریب از درنتیجه و شده وشتیگ هايجوجه

 عمـق  کـاهش  .نمایـد  جلـوگیري  روده دیـواره  مخـاطی  هاي

 غلظـت  کـاهش  بـه  مربـوط  هـا بیوتیکآنتی تغذیه با هاکریپت

 باکتریـایی  ضـد  اثـرات  و روده لومن در فرار چرب هاياسید

 فعالیـت  کـاهش  بـا  هـا بیوتیـک آنتـی  باشـد می هابیوتیکآنتی

 از مــانع روده، التهــاب کــاهش و مــضر هــايمیکروارگانیــسم

 و شـده  روده لـومن  داخل به پروتئین ریزش و پرزها تخریب

   عمق کریپـت   .)17(گردند  می نوسازي میزان در کاهش باعث
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 افـزایش  بـا  اینکـه  به  باتوجه ،باشددر تیمار شاهد جو باال می     

 فلـور  فعالیـت  گـردد مـی  کـم  غـذا  عبـور  سرعت ویسکوزیته

 زیـاد  تعدادحضور   اثر در کههنگامی .یابدمی یشافزا میکروبی

 دسـت  از هـا نتروسیتآمقدار زیادي از     زا،بیماري هايباکتري

  .)6( یافت خواهد افزایش هاکریپت عمق بروند،

تـوان بـا    مـی  کـه    نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد      

هایی به مانند گیاهان دارویـی و اسـید آلـی در        کاربرد افزودنی 

ذرت حـاوي   هايعملکردي مشابه با جیرهبه اوي جو جیره ح 

  .دست یافت

  باریکرودهپرزمورفولوژيبرآزمایشیتیمارهاياثر - 4 جدول

  

  دوازدهه

)(mm  

  ژژنوم

)(mm  

  ایلئوم

)(mm  
  تیمار

  عمق /ارتفاع  عمق  ارتفاع  عمق /ارتفاع  عمق  ارتفاع  عمق /ارتفاع  عمق  ارتفاع

  )ذرت( شاهد
bc

42/1  287/0  83/5  
ab

925/0  247/0  78/3  707/0  205/0  45/3  

  )جو( شاهد
c

30/1  305/0  87/4  
c

825/0  272/0  03/3  712/0  207/0  44/3  

  بیوتیکآنتی+ جو 
bc

38/1  270/0  07/6  
c

830/0  232/0  57/3  687/0  205/0  77/3  

  ییگیاهان دارو+ جو 
ab

49/1  295/0  61/5  
a

975/0  270/0  64/3  732/0  235/0  11/3  

   آلیاسید+ جو 
a

56/1  280/0  80/5  
bc

895/0  270/0  32/3  715/0  222/0  18/3  

SEM025/0  004/0  189/0  016/0  007/0  112/0  012/0  005/0  095/0  

P-value  002/0  060/0  340/0  002/0  366/0  322/0  887/0  335/0  196/0  

a-c - 05/0(باشد دار میظر آماري معنی از ن،تفاوت ارقام هر ستون مربوط به یک عامل که داراي حروف متفاوت هستند <P.(  
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Abstract

400 one day-old broiler chicks were allocated on a randomized complete design experiment 

with five treatments consisting of four replications for 42 days. Experiment treatments were 

included: 1 . based diet consist 20 percent barley (barley control), 2 . barley control + 0.1 percent of 

mixed essential oil (Antibiofin), 3 . barley control + 0.2 percent organic acid, 4 . barley control + 15 

ppm of antibiotic (virginiamycin) and 5 . corn-soybean based diet as corn control. In addition, Basal 

diet supplemented with commercial enzyme preparation. There was significant difference within 

treatments for 42 age's body weight and FCR. No significant differences in FI were noted among 

treatment during experiment. Antibody titer against (SRBC) among groups in secondly immuno 

response had a significant effect (P< 0.05). The villus height of deudenum and Jejunum was 

significant differences among the treatment groups. It can be concluded that by using additives such 

as medicinal plant and organic acids in diets containing barley, can be achieved to similar 

performance of corn based diets. 
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