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 چكيده

 شیآزمما   یم در  روده یسمتومورهومتر یه و عملکمرد  بمر  نیپمروتئ  کمبود با یهارهیج در مخلوط آنها و  یوتیبیپر  ،یوتیپروب ریتأث

 ،رو،یگمال   یم وتیپروببمدون اهزودنمی،   ای نموع اهزودنم   چهمار درصد کمتمرو و   ۱۰و  توصیه شدها نیبا دو سطح پروتئ ۴ × ۲ لیهاکتور

 یبررسم  در همر تکمرار   قطعه بلمدرچین  ۲۵تکرار و  ۴و  ماریت ۸با  یتصاده در قالب طرح کامال  وهاتکنوموس و مخلوط آن  یوتیب یپر

. ضمریب تبمدیل   و> ۰Pک۰۵اهای ک  پروتئین به مقدار بیرتری مصرف نمودند و ضریب تبمدیل بما(تری داشمتند     پرندگان از جیره .شد

وزن نسمبی روده  و. > ۰Pک۰۵بیوتی ، پروبیوتی  و مخلوط آنهاو دریاهت کردند، کمتمر بمود ا  پرندگانی که در جیره خود اهزودنی اپری

دار در عمق کری،ت در دوازدهمه و  اهزایش معنی و.> ۰Pک۰۵ا تر تغایه شدند، بیرتر بودهای با پروتئین کم کور در  پرندگانی که با جیره

همایی بما کمبمود پمروتئین     دار در طول پرز در ژژونوم و نسبت طول پرز: عمق کری،ت در دوازدهه و ژژنوم با تغایه جیمره کاهش معنی

همای حماوی   اهزودنمی، کمتمر از پرنمدگان تغایمه شمده بما جیمره       جیره هاقمد  با و. طول پرز در دوازدهه پرندگان >۰Pک۰۵امراهده شد 

و. نسبت طول پرز: عمق کری،ت در ژژنوم پرندگانی که با جیره حاوی پروتئین توصمیه شمده و   >۰Pک۰۵ابیوتی  و مخلوط آنها بود  پری

بیوتیم  بمه    وط پروبیوتیم  و پمری  و. اهزودن مخلم >۰Pک۰۵ابیوتی  تغایه شدند، با(تر از سایر پرندگان بود مخلوط پروبیوتی  و پری

در مخلموط آنهما    و  یم وتیب یپمر   ،یوتیپروباستفاده از  براساس نتایج حاصل،و. >۰Pک۰۵اجیره سبب اهزایش طول پرزهای ایلئوم شد 

هما  روده بلمدرچین ژاپنمی، موجمب بهبمود ضمریب تبمدیل در آن        یستومورهومتریه یهاهراسنجهبا بهبود  هایی با کمبود پروتئین، جیره

 شود. می
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 مقدمه

 یهما متعدد و طمرح و رنمگ   یهاگونهبا  یاپرنده نیبلدرچ

مممورد توجممه  گاشممته یهمماکممه در دهممه اسممتمتفمماوت 

به لحاظ  پرنده این. ]۲۲[ دهندگان قرار گرهته است پرورش

 ،ویهفت  اپنج الی ششبه بازار گوشت آن عرضه  نییسن پا

 یز بمه هوما  ایم ، نمطلو  لیتبد بیخو ، ضر یگاارتخ 

هما و  یماریک  نسبت به مرغ، مقاومت نسبت به ب یپرورش

 دهنمدگان  توجه پمرورش  پرورش، یبرا ک  نهیدارا بودن هز

 بمازده،  بهبود جهت امروزه. ]۲[به خود جلب کرده است  را

بمما  یمممواداهزودن ،وریممط متممراک  پممرورش در خصممود بممه

هما بمه خموراک     یم وتیبیآنت همچون یکروبیمخواد ضد

از حمد   شیمصرف بم  با این وجودشود. یپرندگان اضاهه م

اهمزایش   سمبب توانمد   ممی  ،وریط خوراک در ها یوتیبیآنت

 ت،یحساسمم سممرطان، نییممر یخطرنمماک یهممایممماریب بممروز

 یکیوتیممبیآنتمم مقاومممت شیاهممزا و هیممثانو یهمماعفونممت

. امممروزه شممود کننممدگانمصممرف در همماسمم یکروارگانیم

 یبممرا نی زیجمما ترکیبممات اهتنیمم دنبممال بممه پ وهرمم ران

-سمال  که خصود به هستند، وریط رهیج در ها یوتیب یآنت

 ی محرک رشمد ها یوتیبیاروپا مصرف آنت هیاتحاد هاست

 .]۱3[قاره ممنوع کرده است  نیرا در ا

 یاها، عرصه گسمترده  یوتیبیآنت از یراصولیاستفاده غ

پ وهر ران همراه  نمموده تما بما      یاز تکاپو و تالش را برا

 گموارش  لولمه موجمود در   یکروبم یم سمت  یاکوس یدستکار

بمه حمداکبر بمازده     یابیدسمت  ی(زم را برا طیشرا وانات،یح

 یحاصمل از تمالش هما    جیاز جمله نتا .ندیهراه  نما دیتول

 یهما یاز اهزودن استفاده ماکور، صهیپ وهر ران در رهع نق

 ممواد  نیم ا .اسمت و یکروبم یم  منرماء ابما   یکروبم یم ییغاا

حالمت    یرسند، چون باعمث بمروز هم   یتر به نیر میعیطب

 توانند می یول ،شوندینم یا روده -ی معد لولهدر غیرعادی 

 یگموارش، بمرا   لولهو مطلو   یعیهلور طب تیموجب تقو

 تیم اهم .]۱[ گردند وانیح نهیرشد به ای دیتول ییبروز توانا

هما،   بیوتیم   ها، پمری  نییر پروبیوتی  یخوراک یهایاهزودن

 گاشته بما  یهاسال در وریط جیرهدر اسیدهای آلی و غیره 

 ور،یم ط پمرورش  یواحمدها  یاقتصاد تیوضع هدف بهبود

 یکروبیم یهامکمل ها یوتیپروب .]۱۵[ است اهتهی شیاهزا

 رودهی کروبم یم تعمادل  بهبمود  قیم هستند کمه از طر  یازنده

اثمر   .]۱۲و  ۹، 3[کننمد  یم اعمال زبانیم بر را یدیمف اثرات

 ست یس  یمانند تحر یمتفاوت یهاها از راه یوتیپروب دیمف

 دیم زا در روده، تولیممار یب یهما کمرو  یم با رقابت ،یمنیا

 شمده  گمزارش  وریم و بهبود عملکمرد ط  یگوارش یها یآنز

 بمات یترک عنموان  بمه  هما  یوتیبیپر .]۲۵و  ۲۰، ۱۰[ است

  یتحر قیطر از که شوندیم فیتعر هو  رقابلیغ ییغاا

 روده در موجمود  دیم مف ییایم باکتر یهاگونه تیهعال ای رشد

 شیاهمزا  سمبب  لیم دل نیهمم  به و هستند ثرؤم زبانیم یبرا

 یهما وهیشم  از یکم ی .]3۰[ شموند یمم  زبانیم یسالمت سطح

  یم وتیبنیسم تغایه  دهیا ور،یط هیمطرح شده در تغا دیجد

زنمده   کرو یهراه  آوردن م قیاز طر ،یبیترک نیاست. چن

 نیم در ا ریم قمدرت بقما و تکب   شیو اهمزا  یگوارشم  لولهدر 

هعال شمدن   ایرشد و   یباعث تحر یبه طور انتخاب ط،یمح

 یبماکتر  یهما از گونمه  یتعمداد محمدود   ایم   ی س یمتابول

 یدیم اثرات مف ب،یترت نیشود و بدیمحرک سالمت پرنده م

 نیسم رسمد  به نیر می .]۲۴و  ۱۱[ خواهد داشت زبانیبر م

یما   و هما   یم وتیپروبکارآیی بیرتری نسمبت بمه    ،ها  یوتیب

 یبقا تیقابل شیاهزا به آنهاها داشته باشند، زیرا   یوتیب یپر

 تعمداد  دنیآنهما و رسم  تکبیر موجود در مکمل،  یهایباکتر

 رودهانتهمای   بمه  با(تر یکیمتابول تیهعال با باکتری یرتریب

و  هممابیوتیمم یپممر ،همما یمموتیپروب. ]۱[کننممد  کممم  مممی

 یبممرا یمناسممب نی زیتواننممد جمما یهمما ممم  یمموتیب نیسمم

بوده و عالوه بر نداشتن آثمار   ی محرک رشدها یوتیب یآنت

در  یکروبم یها، باعث بهبود تعادل م یوتیبیسوء همانند آنت

بمروز   جمه یکانال گوارش و درنت یعیهلور طب تیروده و تقو

 انتیار رو نیگردند. از ا  وانیدر ح نهیو رشد به دیتول ییتوانا
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  ،یم وتیب نیسم  و  یم وتیبیپمر   ،یوتیرود مصرف پروبیم

 شده یزندگ اول یروزها در ها جوجه تلفات کاهش باعث

 د. بخرن بهبود را پرنده عملکرد تینها در و

و در هو  لئومیا و نوموژژادوازدهه،  وریط  یروده بار

دارد. مخماط روده   ینقمش اساسم   یو جا  ممواد خموراک  

 یهاباهت در را یبازساز و بیسرعت تخر نیرتریب  یبار

 زانیم م تموازن  بمه  روده سماختار  یبازسماز  زانیم بدن دارد.

دارد. در  یبسمت   یسملول  ممرگ  و یسملول  مهاجرت ر،یتکب

 و بیم تخر سمرعت  نیرمتر یبدن جوجمه، ب  یهاباهت انیم

 یهما ساعتو و س،ا به قسممت  ۴۸ا دوازدهه به یبازساز

. تکامل ]۱۷[ ساعتو تعلق دارد ۹۰-۹6ا  یبار روده  رید

پرزها و تعداد  ضخامتارتفاع و  شیمخاط روده شامل اهزا

 ی. اهزودن بعوم ]۲۹و  ۵[ باشدیم یباهت پوشر یهاسلول

 گوارش دست اه تکامل سرعت شیمواد محرک رشد به اهزا

 یبر بازده هو  ممواد خموراک   از این طریق کند ویم کم 

 .]۲3و  ۱۷[گاارد یم ریثأت

تممماکنون گزارشمممی درخصمممود تمممأثیر اسمممتفاده از  

و یمما مخلمموط آنهمما بممه همما  بیوتیمم  همما و پممری پروبیوتیمم 

هایی با کمبود مواد مغای  در بلدرچین ژاپنی گزارش  جیره

هما بمر    نرده است. باتوجه به تأثیرات مببمت ایمن اهزودنمی   

بهبود بازده هو  و جا  مواد مغای در سمایر طیمور، بمه    

همایی   رسد که بتوان با اهزودن این ترکیبات به جیره نیر می

ضمن کماهش منفمی اثمرات    با کمبود پروتئین در بلدرچین، 

کمبممود پممروتئین، امکممان تولیممد محصممو(ت عمماری از     

انجام پ وهش  از هدفبیوتی  را هراه  نمود. بنابراین  آنتی

 لوسیباسم ا ،رویگال  یوتیپروب اهزودن ریتأث یبررس حاضر،

 + ،رویاگمال مخلموط   و تکنومموس   یوتیبیپر ،وایلیسابت

بمر عملکمرد و    نیکمبمود پمروتئ   یدارا رهیج بهتکنوموسو 

  .بود نیبلدرچ  یروده بار یستومورهولوژیه

 

 ها روش و مواد

 ،رو،یگممال  یمموتیپروب اهممزودن ریتممأث بممه منیممور بررسممی 

مخلوط پروبیوتی  و پری بیوتی   و تکنوموس  یوتیب یپر

از  یامخلموط ی ژاپن نیقطعه جوجه بلدرچ ۸۰۰از  به جیره،

سمطح   دو بما  ۲ × ۴ لیم هاکتور شیآزمما   در یجناو  دو

 کمتر درصد ۱۰ ودرصدو  ۲6ا  شده هیتوص سطح] نیپروتئ

چهار نوع اهزودنی ]بدون اهزودنی،  و ودرصد ۲3ک۴ا ازین از

  یم وتیبیپمر  ،ولموگرم یک درگمرم   ۰ک۲ا ،رویگال  یوتیپروب

مخلوط پروبیوتیم  و  و  ولوگرمیک در گرم  ای تکنوموس

در [ ولموگرم یگمرم در ک   و یم  ۰ک۲ابه ترتیب بیوتی   پری

پرنمده   ۲۵تکمرار و   ۴ مار،یت ۸با  یتصاده قالب طرح کامال 

پروبیوتیم    اسمتفاده شمد.   هفتمه  6و بمه ممدت    در هر تکرار

هممراه بما کربنمات     باسیلوس سابتیلیاگالی،رو، حاوی اس،ور 

کلسی  به عنوان ماده حامل و پری بیوتی  تکنوموس، عصماره  

، سروزیه ساکارومیسااستخراج شده از دیواره سلولی مخمر 

هما   گلوکان ۲-و  ۱-غنی از مانان الی وساکاریدها اموسو و بتا

 .]۸[شوند  است که توسط کارخانه بیوش  آلمان تولید می

 از اسمتفاده  با و ایسو - ذرت هیپابر  یریآزمای ها رهیج

اسممتفاده از  بمما شممده هیتوصمم ییغمماا مممواد احتیاجممات

اهمزایش   .]۱6[ و۱شمد اجمدول     یتنیم   UFFDAاهمزار  نرم

وزن، خمموراک مصممرهی و تلفممات بممه صممورت هفت ممی    

 3۸. در سمن  شمد  محاسمبه  تبمدیل  ضمریب  ی وریم گ اندازه

 هاز هر تکرار ب ، پا از اعمال سه ساعت گرسن ی،روزگی

 بازده یبررس منیور به و انتخا سه قطعه  یصورت تصاده

وزن کمل   کرتار شدند. یداخل یها اندام یوزن نسب و(شه 

همای کمور، رکتموم،     دست اه گموارش اروده کوچم ، روده  

همای ضممیمه گموارشو، کبمد،      معده و اندام سن دان و پیش

گیمری و   های کور و طحال و طول روده کوچ  اندازه روده

 یمتمر  یقطعات دو سانت ،س،اوزن نسبی آنها محاسبه شد. 

برداشته شد و پا از شسترمو   لئومینوم و اواز دوازدهه، ژژ

پا  شدند. تیدرصد تبب ۱۰ نی، در هرمالیولوژیزیبا سرم ه
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همای پماراهینی، از   از طی مراحل پاساژ باهتی و تهیمه بلموک  

روده  یهما  در نمونه میکرونی تهیه شد. ۵-6ها مقاطع نمونه

 ضمخامت ، پرزهاطول  رینی یستومورهومتریه یها شاخص

بما اسمتفاده از    هما ،تیکر ضخامت و ها،تیکر عمق پرزها،

اهممزر و نممرم Dino-Liteابممزار میکروسممکوپی دینولیممت   

 .]۲۸و  ۲۱[ شد یریگ زهاندو ا۲دینوک،چر انسخه 

 

 های آزمایشی . مواد خوراكی و تركیبات شیمیایی جیره 1 جدول

 ماده  خوراکی ا%و
 جیره

 نیپروتئ کمبودبا   معمولی

 ۵۰ک۸3  ۴۵ک۱۵ دانه ذرت
 ۴۲ک6۱  ۴۴ک۸۷ درصد پروتئینو ۴۴کنجاله سویا ا

 ۰ک6۵  ۴ک۲۵ ذرتگلوتن 
 ۲ک۴۱  ۲ک36 کلسی  هسفات دی

 ۱ک۸۵  ۱ک۸6 سنگ آه 
 ۰ک6  ۰ک6 روغن سویا

 ۰ک۲۵  ۰ک۲۵ ۱مکمل مواد معدنی
 ۰ک۲۵  ۰ک۲۵ ۲مکمل ویتامینی

 ۰ک۲۵  ۰ک۲۵ نم 
DL- ۰ک۲3  ۰ک۱۷ متیونین 

 امحاسبه شدهو یمغا ادومانرژی و     

   س یمتابولقابل   یانرژ

 کیلوگرموا کیلو کالری در 

۲۸۵۰  ۲۸۵۰ 
 ۲3ک۴  ۲6 ا%و نیپروتئ
 ۱ک3  ۱ک3 ا%و  یکلس
 ۰ک6۵  ۰ک6۵ ا%و دسترس قابل هسفر
 ۰ک۱۵  ۰ک۱۵ ا%و  یسد
 ۱ک36  ۱ک۴ ا%و نیزی(
 ۰ک6  ۰ک6 ا%و نیونیمت
 ۰ک۹۲  ۰ک۹6 ا%و نیستئیس+  نیونیمت

 IU؛ کولمه کلسمیفرول،   IU ۱۱۵۰۰و، vitamin A acetateااز   Aویتمامین جیره تأمین نممود:  کیلوگرم  هرها را در  مکمل ویتامینی، این ویتامین - ۱

؛ کلسمی   mg ۴۰آمیمد،  ؛ نیکوتین۴کmg ۴؛ ریبوهالوین، ۰کB12 ،mg 6۰؛ ویتامین IU ۲۲و، DL-α-alpha- tocopheryl acetateااز  E؛ ویتامین ۲۱۰۰

 mg؛ بیوتین، mg ۱۰؛ پیریدوکسین، mg 3؛ تیامین، ۰کmg ۸۰؛ هولی  اسید، ۱کmg ۵۰متیل پیریمیدینولو، ؛ منادیون امنادیون دیmg 3۵پنتوتنات، 

 .mg ۱۲۵کو ین، و اتوکسی mg ۵6۰؛ کولین کلراید، ۱

ااز  ؛ آهمن mg ۵۵و، ZnO؛ روی ااز mg 6۵و، MnSo4.H2Oمکمل معدنی، این ترکیبات را در همر کیلموگرم جیمره تمأمین نممود: من نمز ااز        - ۲

FeSo4.7H2O ،وmg ۵۰ ؛ ممما اازCuSO
4
.5H2O ،وmg ۸ از[ ؛ یممدCa(IO3)2.H2O ،]mg ۸؛ سمملنی ، ۱کmg 3۰؛ کبالممت ا۰کCo2O3 ،وmg ۲۰و  ۰ک

 ۰کmg ۱6مولیبدن، 
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 SAS یاهمزار آممار   بما اسمتفاده از نمرم    حاصل یهاداده
هما بما   نیان یم و م هیتجز ۱ یمدل آمار یبرا و۱۰ک3نسخه ا

  :شدند سهیدانکن مقا یاکم  آزمون چنددامنه

  Yijk = µ + Ai + Bj + ABij + Eijk  و۱ارابطه 
اثمر   Ai ،صفت نیان یم µ ،مقدار صفتYijk  در این رابطه،

 است. شیآزما یخطا Eijkو  یاثر اهزودن Bj ن،یسطح پروتئ

 

 و بحث جینتا

دار نبود،  معنیوزن  شیاهزا زانیماثر سطح پروتئین جیره بر 

های ک  پروتئین به مقدار بیرتری  ولی پرندگان دارای جیره

خوراک مصرف نمودند و ضریب تبمدیل بما(تری داشمتند    

. میمزان مصمرف خموراک بیرمتر و     و۲جمدول  و ا> ۰Pک۰۵ا

تواند ناشی از جبران کمبود پروتئین  ضریب تبدیل با(تر می

کننده جیره بما کمبمود پمروتئین باشمد      های دریاهت در گروه

توانند اثرات کمبودهای جز ی ممواد   ها می  ی. پروبیوت]۱۹[

مغای را با ایجماد بهبمود در بمازدهی خموراک و همچنمین      

 [. ۱اهزایش هو  و جا  برطرف کنند ]

 

 روزگی38در سن  یژاپن نیبلدرچ عملکرد برسطح پروتئین جیره و نوع افزودنی  ریثأت . 2 جدول

 راتییتغ منابع
 خوراک مصرف

 (گرم)

 وزن شیافزا

 (گرم در روز)
 لیتبد بیضر

 وزن زنده پایانی

 )گرم(

     یاصل اثرات

       نیپروتئ

 ۱۹۹ک۵ 3کb33 ۵ک۲۵ ۱۷کb۵۰ شده هیتوص

 ۲۰۲ک۲ 3کa6۹ ۵ک۰۹ ۱۸کa6۸  هیتوص از کمتر درصد ۱۰

SEM ۷۸۷3ک۹ ۰ک۱6۷ ۰ک۱۸3 ۰ک 

       یافزودن

 ۱۹۴ک۹ 3کa۷۴ ۴ک۹۴ ۱۸ک۴۵ یاهزودن بدون

 ۲۰۰ک۵ 3کb۴3 ۵ک۲3 ۱۷ک۹۱  یوتیپروب

 ۲۰۴ک۸ 3کb۴۵ ۵ک۲6 ۱۸ک۱۱  یوتیب پری

 ۲۰3ک۲ 3کb۴۲ ۵ک۲۴ ۱۷ک۸۹ بیوتی  مخلوط پروبیوتی  و پری

SEM ۷۸۷3ک6۲ ۰ک۱6۸ ۰ک۱۸۵ ۰ک 

     متقابل اثرات

     یافزودن ×نیپروتئ

 ۱۹3ک6 3ک۵۰ ۵ک۲۰ ۱۸ک۲۰ یاهزودن بدون  ×  دهش هیتوص

 ۱۹۴ک۹ 3ک۲۹ ۵ک۲۰ ۱۷ک۱۲  یوتیپروب  × شده هیتوص

 ۲۱۱ک6 3ک۲۵ ۵ک3۰ ۱۷ک۲۴  یوتیب پری × شده هیتوص

 ۱۹۸ک6 3ک۲۸ ۵ک3۱ ۱۷ک۴۵ مخلوط × شده هیتوص

 ۱۹6ک۲ 3ک۹۹ ۴ک6۹ ۱۸ک۷۰ یاهزودن بدون × هیتوص از کمتر

 ۲۰6ک۲ 3ک۵6 ۵ک۲۷ ۱۸ک۷۰  یوتیپروب × هیتوص از کمتر
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 روزگی38در سن  یژاپن نیبلدرچ عملکرد برسطح پروتئین جیره و نوع افزودنی  ریثأت . 2 جدولادامه 

 راتییتغ منابع
 خوراک مصرف

 (گرم)

 وزن شیافزا

 (گرم در روز)
 لیتبد بیضر

 وزن زنده پایانی

 )گرم(

 ۱۹۸ک3 3ک6۵ ۵ک۲۲ ۱۸ک۹۸  یوتیب پری × هیتوص از کمتر

 ۲۰۸ک۲ 3ک۵6 ۵ک۱۷ ۱۸ک33 مخلوط × هیتوص از کمتر

SEM ۱۲۷ک63 ۰ک۲۴ ۰ک۲6 ۱ک 

 P- value 
 

 ۰ک۷۹۰۴ ۰ک۰۰۰۴ ۰ک۰۹6۰ ۰ک۰۰۸6 نیپروتئ

 ۰ک۵۸33 ۰ک۰3۱6 ۰ک۰6۷۰ ۰ک۷۲6۲ یاهزودن

 ۰ک3۱۲۲ ۰ک۷۷۲6 ۰ک۱۷۱۱ ۰ک6۴۹۲ یاهزودن × نیپروتئ

a-b ۰ک۰۵ا دار استها با حروف غیرمرابه در هر ستون، معنی میان ین: تفاوتP<.و 

SEM ها : خطای استاندارد میان ین 

 

پرندگانی که در جیره خود اهزودنی دریاهت کرده بودند 

بیوتی ، پروبیوتی  و مخلموط آنهماو ضمریب تبمدیل     اپری

اثممر متقابممل سممطح  و.> ۰Pک۰۵خمموراک کمتممری داشممتند ا

بمر مصمرف خموراک، اهمزایش وزن و      یاهزودنم  × نیپروتئ

دار نبمود.  بما ایمن     ضریب تبدیل و وزن زنده پایمانی معنمی  

هایی با سمطح کمتمر پمروتئین و     حال، پرندگانی که با جیره

داری  طمور غیمر معنمی    ها تغایمه شمدند، بمه    حاوی اهزودنی

اهزایش وزن بیرتری نسبت به پرندگانی که با جیره با سطح 

ک  پروتئین و بدون اهزودنی تغایه شدند، داشتند. در همین 

های گوشمتی،   جوجه وزن شیاهزا در قابل توجه بهبودرابطه، 

 یهارهیج به  یوتیبنیس و  یوتیپروب  ،یوتیب یپر اهزودنبا 

 گمزارش  ،داشمتند  کمبمود  نیپروتئ نیر از که یانیپا و نیآغاز

در این آزمایش، هرچنمد بهبمود در صمفات     .]۲۱[ ه استشد

هما بیمان ر    دار نرده است، ولمی داده  مربوط به عملکرد معنی

عملکرد بهتر پرندگانی است که جیره حاوی پروتئین کمتر و 

بیوتیم  دریاهمت کردنمد. احتمما(       مخلوط پروبیوتی  و پری

وشمتی حساسمیت بما(یی    های گ ها برخالف جوجه بلدرچین

مغای جیره ندارند، لاا نتمایج   نسبت به تغییرات جز ی مواد

همای   همای ارا مه شمده در جوجمه     این آزمایش بما گمزارش  

 [. ۱۴و  ۱۰خوانی ندارد ] گوشتی ه 

تغایه با  یگوشت های جوجهعملکرد رشد  یادر مطالعه

 لوسیباسم الی وسماکارید و   مانانا  یوتیبنیس یحاو رهیج

 لوسیباسا  یوتیپروب یحاو رهیج با سهیمقا درو ایلیسابت

 یبررسم و الی وسماکارید  مانانا  یوتیبیپر ای وو ایلیسابت

و اثمر مطلمو  سمین بیوتیم  در بهبمود اهمزایش وزن        شد

 یکیوتیپروبمببت استفاده از ترکیبات اثر  .]۱۸[ گزارش شد

 .]۲۷[ی گزارش شده است ژاپن نیعملکرد بلدرچبرمختلف 

نبمود   داریمعن وزن شیاهزاها بر  اثر اهزودنیدر این تحقیق، 

 ۱۸] نداشت یخوان ه  نیریپ های گزارشلحاظ با  نیاز او 

های پایه، ژنوتیپ پرنمدگان،   احتما(  تفاوت در جیره [.۲۱و 

نمموع پروبیوتیمم  و پربیوتیمم  مممورد اسممتفاده و مممدیریت  

تواننممد از د(یممل تفمماوت در نتممایج مطالعممات  پممرورش مممی

 مختلف باشند. 
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های داخلی و نسبت طول روده: وزن زنده ی اندامنسب وزن و الشه بازده ری بافزودن نوع وجیره  نیپروتئ سطح. اثر  3جدول 

 گرم وزن زنده( 100متر به ازای هر  )سانتی

 منابع تغییرات  
 بازده (شه

 ا%و

 دست اه گوارش

 ا%و

 کبد

 ا%و

 های کور روده

 ا%و

 طول روده:

 وزن زنده

 طحال

 ا%و

       اثرات اصلی

       پروتئین جیره

 ۰ک۰۷۸ 3۴ک۵6 3کb۷۹ 3ک۲۱ ۱3ک6۴ 6۱ک۲۷ توصیه شده

 ۰ک۰۸6 3۴ک۷۹ ۴کa3۵ ۲ک۹۱ ۱۴ک۴3 6۱ک۰۰ درصد کمتر از توصیه  ۱۰

SEM ۱3۰ک۰۰6 ۱ک۲۰ ۰ک۱۷ ۰ک۱۵ ۰ک۴۹ ۱ک 

       اهزودنی

 ۰ک۰6۸ 33ک33 3ک6۱ ۲ک۸6 ۱3ک3۸ 6۰ک۰۹ بدون اهزودنی

 ۰ک۰۷۸ 3۴ک۷۲ ۴ک۴3 3ک۰۹ ۱۴ک۵6 6۱ک۰۴ پروبیوتی 

 ۰ک۰۸۸ 3۵ک۴3 ۴ک۰۰ 3ک۱۴ ۱3ک۸۴ ۵۹ک۸۸ پری بیوتی 

 ۰ک۰۹۴ 3۵ک۲3 ۴ک۲۵ 3ک۱۵ ۱۴ک3۵ 6۱ک۵۵ بیوتی  مخلوط پروبیوتی  و پری

SEM 6۰۰ک۰۰۹ ۱ک۷۰ ۰ک۲۴ ۰ک۲۱ ۰ک6۹ ۱ک 

       اثرات متقابل

       اهزودنی× پروتئین 

 ۰ک۰6 3۲ک۵۹ 3ک۴۵ ۲ک۵۵ ۱۲ک6۹ 6۱ک۱۷ بدون اهزودنی× توصیه شده 

 ۰ک۰۸ 3۵ک۱6 ۴ک۲۷ 3ک۰3 ۱۴ک۰۵ 6۱ک۹6 پروبیوتی    ×توصیه شده  

 ۰ک۰۸ 3۵ک۷۵ 3ک۵۹ ۲ک6۸ ۱۴ک۱۲ ۵۸ک۱۷ بیوتی ی پر ×  توصیه شده 

 ۰ک۰۸۵ 3۴ک۷۴ 3ک۸6 3ک3۹ ۱3ک6۸ 63ک۸۱ مخلوط   × توصیه شده

 ۰ک۰۷۵ 3۴ک۰۷ 3ک۷۸ 3ک۱۷ ۱۴ک۰۷ ۵۹ک۰۰ بدون اهزودنی ×کمتر از توصیه 

 ۰ک۰۷3 3۴ک۲۸ ۴ک۵۹ 3ک۱6 ۱۵ک۰6 6۰ک۱۲ پروبیوتی  ×کمتر از توصیه 

 ۰ک۰۹۲ 3۵ک۱۰ ۴ک۴۲ 3ک6۰ ۱3ک۵6 6۱ک۵۹ پری بیوتی  ×کمتر از توصیه 

 ۰ک۰۱۰ 3۵ک۷3 ۴ک6۴ ۲ک۹۱ ۱۵ک۰3 ۵۹ک۲۹ مخلوط   ×کمتر از توصیه 

SEM ۲6۰ک۰۱۲ ۲ک۴۰ ۰ک3۴ ۰ک3۰ ۰ک۹۸ ۲ک 

 P- value 

 ۰ک3۴3 ۰ک۸6۰ ۰ک۰۲۵ ۰ک۱6۲ ۰ک۲۵۹ ۰ک۴۲۹ پروتئین

 ۰ک۱6۲ ۰ک۸۱6 ۰ک۱۱۴ ۰ک۷3۵ ۰ک63۱ ۰ک۸6۵ اهزودنی

 ۰ک۷۰۹ ۰ک۹۴۸ ۰ک۸۰۴ ۰ک۱۱۸ ۰ک۷۲۹ ۰ک36۲ اهزودنی× پروتئین 

a-b۰ک۰۵ا دار استدر هر ستون معنیها با حروف غیرمرابه  : تفاوت میان ینP <.و 

SEM ها : خطای استاندارد میان ین 
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اثر سطح پروتئین و نوع اهزودنمی بمر بمازده (شمه و وزن     

آورده شمده   3ها، کبد، طحال و سکوم در جمدول  نسبی روده

همای کمور    است. اثر سطح پروتئین تنهما بمر وزن نسمبی روده   

همای کمور در    وزن نسمبی روده  کمه  طموری  دار بمود، بمه   یمعنم 

های با پروتئین کمتر تغایه شدند، بیرمتر   پرندگانی که با جیره

 × نیپروتئاثر نوع اهزودنی و اثر متقابل سطح  و.> ۰Pک۰۵ا بود

دار  های داخلی معنمی  ی بر بازده (شه و وزن نسبی انداماهزودن

های حاوی سطح پروتئین  جیرهحال پرندگانی که با  نبود، با این

تغایه شدند،  بیوتی  مخلوط پروبیوتی  و پریتوصیه شده و 

 داری بازده (شه بیرتری داشتند.  طور غیرمعنی به

 یهمماهراسممنجه اثممر سممطح پممروتئین و اهزودنممی بممر  

آورده  ۴و ژژونموم در جمدول    دوازدهمه  یستومورهومتریه

جیمره   عمق کری،ت در دوازدهمه پرنمدگانی کمه   شده است. 

حاوی سطح کمتر پمروتئین دریاهمت نمودنمد، بیرمتر بمود      

و. طول پرز در دوازدهه پرندگانی که جیمره هاقمد   >۰Pک۰۵ا

اهزودنی دریاهت کردند، کمتر از پرنمدگان تغایمه شمده بما     

بیوتیم  و مخلموط پروبیوتیم  و     همای حماوی پمری    جیره

بیوتیم  بمه جیمره     و. اهزودن پری>۰Pک۰۵ابیوتی  بود  پری

کری،ت را در دوازدهمه اهمزایش داد، ولمی تغایمه      ضخامت

پرندگان با جیره حماوی پروبیوتیم ، سمبب کماهش عممق      

و. اثمر متقابمل سمطح    >۰Pک۰۵اها در دوازدهمه شمد    کری،ت

اهزودنی بر طول پرز و عمق کری،ت در دوازدهه  ×پروتئین 

که طول پمرز در دوازدهمه    طوری و، به>۰Pک۰۵ادار بود معنی

جیمره حماوی سمطح کم  پمروتئین و بمدون       پرندگانی کمه  

اهزودنی کمتر از پرندگانی بود که جیره با پمروتئین توصمیه   

بیوتی و و شده ابدون اهزودنی، یا حاوی پروبیوتی  یا پری

بیوتی  یما  یا پرندگانی که جیره با پروتئین کمتر حاوی پری

و. عممق  >۰Pک۰۵ابیوتیم  بمود    مخلوط پروبیوتی  و پمری 

 پمروتئین هه پرندگانی که جیمره بما سمطح    کری،ت در دوازد

توصیه شده و بمدون اهزودنمی دریاهمت نمودنمد، بیرمتر از      

پرندگان تغایه شده با جیره حاوی سمطح پمروتئین توصمیه    

بیوتیم  و   شده و پروبیوتی  یا مخلوط پروبیوتی  و پمری 

جیممره حمماوی سممطح کمتممر پممروتئین و پروبیوتیمم  بممود   

های حماوی سمطح    جیره بیوتی  به و. اهزودن پری>۰Pک۰۵ا

کمتر پمروتئین، عممق کری،مت را در دوازدهمه اهمزایش داد      

  و.۱و اشکل >۰Pک۰۵ا

 
 كننده های دریافتهای شاهد و گروه. مقاطع بافتی مربوط به قسمت دوزادهه بلدرچین در گروه 1شکل 

 آنهابیوتیک، پروبیوتیک و مخلوط جیره حاوی پری

کننمده  کننده پروتئین توصیه شده حاوی پروبیوتی ،  و گمروه دریاهمت  کننده پروتئین توصیه شده بدون اهزودنی،  و گروه دریاهتالفو گروه دریاهت
کننده جیمره  تکننده پروتئین توصیه شده با مخلوطی از پروبیوتی  و پربیوتی ، جو گروه دریاهپروتئین توصیه شده حاوی پربیوتی ، تو گروه دریاهت

کننده جیره کمبود پمروتئین حماوی   کننده جیره با کمبود پروتئین حاوی پروبیوتی ،  و گروه دریاهتبا کمبود پروتئین بدون اهزودنی،  و گروه دریاهت
 کننده جیره با کمبود پروتئین با مخلوطی از پروبیوتی  و پربیوتی .پربیوتی ، تو گروه دریاهت

 ضخامت کری،ت - ۴عمق کری،ت و  - 3مت پرز، ضخا - ۲طول پرز،  - ۱
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کننده جیره با سمطح پمروتئین توصمیه    در گروه دریاهت

بیوتیم  باعمث   شده به همراه مخلموط پروبیوتیم  و پمری   

 اهزایش سطح جا  شده است.

عمق کری،ت در دوازدهمه و ژژنموم    به نسبت طول پرز

در پرندگانی که جیره دارای پروتئین توصیه شمده دریاهمت   

کردند، بیرتر از پرندگان تغایه شده با جیره حاوی پروتئین 

و. این نسبت در دوازدهه پرنمدگانی کمه   >۰Pک۰۵اکمتر بود 

در جیره خود پروبیوتی  دریاهت کردند، با(تر از پرنمدگان  

های بدون اهزودنی و یا حاوی مخلموط   رهتغایه شده با جی

و. اثمرات متقابمل   > ۰Pک۰۵ابیوتیم  بمود   پروبیوتی  و پری

بر نسبت طول پرز به عمق کری،ت  اهزودنی ×پروتئین جیره 

دار نبود. نسبت طول پرز به عمق کری،مت   در دوازدهه معنی

در ژژنوم پرندگانی که با جیره حاوی مخلوط پروبیوتی  و 

غایه شدند، بیرتر از پرندگان تغایمه شمده بما    بیوتی  تپری

همای بمدون اهزودنمی و یما حماوی پروبیوتیم  بممود        جیمره 

بر نسبت طول اهزودنی  ×و. اثرات متقابل پروتئین >۰Pک۰۵ا

دار بود به نحوی که ایمن   عمق کری،ت ژوژونوم معنی به پرز

نسبت در پرندگان تغایمه شمده بما جیمره حماوی پمروتئین       

بیوتیم ، بما(تر از   وط پروبیوتی  و پریتوصیه شده و مخل

 بمه  و. کمترین نسبت طول پمرز >۰Pک۰۵اسایر پرندگان بود 

عمق کری،ت در ژژنوم مربوط به پرندگانی بود که بما جیمره   

حاوی پروتئین توصیه شده و بدون اهزودنی تغایه شدند و 

های حاوی سمطح پمروتئین    از این نیر با پرندگانی که جیره

روبیوتی ، پری بیوتیم  و مخلموط آنهما را    توصیه شده با پ

 و.  > ۰Pک۰۵ادریاهت کردند، تفاوت داشتند 

 یهمماهراسممنجه بممرسممطح پممروتئین جیممره، اثممری    

اثمر اهزودنمی   و. ۵ایلئوم نداشت اجمدول   یستومورهومتریه

دار نبمود، ولمی    بر طول پرز و عمق کری،ت در ایلئوم معنمی 

دریاهمت  را بیوتیم    ضخامت پمرز در پرنمدگانی کمه سمین    

کردند، کمتر از پرندگانی بود که در جیره خود پروبیوتیم   

و. ضممخامت کری،ممت در ایلئمموم >۰Pک۰۵امصممرف کردنممد 

بیوتیم    پرندگانی که در جیره خود پروبیوتیم  و یما پمری   

و. اثر متقابل سمطح  >۰Pک۰۵ادریاهت نمودند، کاهش یاهت 

ضخامت و عممق کری،مت در ایلئموم     بر اهزودنی ×پروتئین 

کمه ضمخامت کری،مت در     طوری و، به>۰Pک۰۵ا دار بودمعنی

ایلئوم پرندگانی که با جیره حاوی پمروتئین کمتمر و بمدون    

اهزودنی تغایه شدند، کمتر از پرندگانی بمود کمه بما جیمره     

-حاوی سطح توصیه شده پروتئین و پروبیوتیم  یما پمری   

بیوتی ، یا جیره با کمبود پروتئین و پروبیوتی  یا مخلموط  

و. >۰Pک۰۵ابیوتیم  تغایمه شمدند، بمود      ی  و پریپروبیوت

بیرترین عمق کری،ت نیز در ایلئوم پرندگانی مرماهده شمد   

که با جیره حاوی پروتئین کمتر و پروبیوتی  تغایه شمدند  

و از این نیر با پرندگانی که جیره حاوی سطح توصیه شده 

پممروتئین و پروبوتیمم  دریاهممت کردنممد، تفمماوت داشممت   

 و. >۰Pک۰۵ا

 به سطح پروتئین و نوع اهزودنی بر  نسبت طول پرزاثر 

دار نبمود، ولمی ایمن نسمبت در      عمق کری،ت در ایلئوم معنی

پرندگانی کمه جیمره حماوی پمروتئین کمتمر و پروبیوتیم        

همای   کردند، کمتر از پرنمدگانی بمود کمه بما جیمره     دریاهت 

حاوی پروتئین توصیه شمده و بمدون اهزودنمی یما حماوی      

همایی بما پمروتئین کمتمر و حماوی       ا جیمره بیوتی  و یم  آنتی

پروبیوتی  و یا مخلموطی از پروبیوتیم  و پربیوتیم  بمود     

 و.> ۰Pک۰۵ا

 طیتقمماء شممراار ایممکنتممرل و  یهمما بممرایبمماکتر اهمیممت

 یکروبم یم تیم جمع اسمتقرار  جهمت  مناسب یطیمح ستیز

 نی. اگزارش شده است واناتیآل در دست اه گوارش حدهیا

 ریسما  سمرکو   و وسماز  سموخت  در کمم   بما  موجودات

 .]6[  دکننینامطلو  عمل م یهایباکتر

 ییغماا  یهما ها را مکمل یوتیپروب پ وهر ران یبرخ

 ههستند که بم  یازنده یهایانواع باکتر یدانند که محتویم

 اهتی زین سال  واناتیح هرود ینواح یبرخ در یعیطور طب

 شوند.یم
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 )میکرومتر( لئومیا یستومورفومتریه یهافراسنجه بر یافزودن نوع وجیره  نیپروتئ سطح. اثر  5 جدول

   راتییتغ منابع
 طول

 پرز

 ضخامت

 پرز
 ضخامت کری،ت

 عمق

 کری،ت

 طول پرز:

 عمق کری،ت

      یاصل اثرات

      رهیج نیپروتئ

 ۲ک۵ ۱۷۹ک۵ 33ک۵ ۱۰۸ک۱ ۴3۸ک3 شده هیتوص

 ۲ک۱ ۱۹۱ک۰ 36ک6 ۱۰۷ک3 3۸۵ک۹  هیتوص از کمتر درصد ۱۰

SEM ۸۰ک۱۷ ۹ک۴ ۲ک۲ ۸ک۹ 3۴ک 

      یاهزودن

۱۱۲ک۰ ۴۸۵ک۴ یاهزودن بدون ab ۰۴۵ک a ۷۱۸۱ک ۲ک۷   

۱۱۴ک۴ 36۸ک۹  یوتیپروب ab ۸۲۵ک c 6۱۸۲ک ۲ک۲   

۱۲۷ک6 ۴۰۸ک۷  یوتیب پری a ۰33ک bc 6۲۰۹ک ۲ک۰   

۷6ک۹ 3۸۵ک۵ بیوتی  مخلوط پروبیوتی  و پری b 636ک ab ۱۱6۷ک ۲ک3   

SEM ۲۱۲ک6 ۴۹ک 3ک۱  ۱3ک3  ۰ک ۲۵   

      متفابل اثرات

      یاهزودن × نیپروتئ

 ۲کab۴ ۲۰۵کab۱ 36کab۹ ۱۱۹ک۰ ۴۹۲ک۴ اهزودنی بدون×  شده هیتوص

 3کa۰ ۱3۸کb۴ ۲3کb۹ ۱۱۴ک6 ۴۱۰ک3  یوتیپروب×  شده هیتوص

 ۱کbc۹ ۲۰۰کab3 3۲کb۴ ۱۲۱ک۲ 3۸6ک6  یوتیب پری × شده هیتوص

 ۲کab6 ۱۷۴کab6 ۴۱کab۱ ۷۷ک۸ ۴63ک۸ مخلوط  ×  هیتوص از کمتر

 3کa۰ ۱۵۸کab3 ۵3کa3 ۱۰۵ک۱ ۴۷۸ک۴ اهزودنی بدون × هیتوص از کمتر

 ۱کc۵ ۲۲6کa۸ ۲۷کb۷ ۱۱۴ک3 3۲۷ک6  یوتیپروب × هیتوص از کمتر

 ۱کbc۹ ۲۱۸کab۹ 33کab6 ۱33ک۹ ۴3۰ک۷  یوتیب پری × هیتوص از کمتر

 ۲کbc۰ ۱6۰کab۰ 3۲کb۰ ۷۵ک۹ 3۰۷ک3 مخلوط × هیتوص از کمتر

SEM ۵۰ک3۵ ۱۸ک۷ ۴ک3 ۱۷ک۸ 6۹ک 

 P- value 
 ۰ک۱۲6 ۰ک3۹3 ۰ک3۱۴ ۰ک۹۱۲ ۰ک۲۹۸ نیپروتئ

 ۰ک۲۱۷ ۰ک۱۷۴ ۰ک۰۰۲ ۰ک۰۵۲ ۰ک36۹ یاهزودن

 ۰ک۰۴۱ ۰ک۰۰۹ ۰ک۰۵۰ ۰ک۹۰۴ ۰ک۵۱۸ یاهزودن × نیپروتئ

a-b۰ک۰۵ا است دارها با حروف غیرمرابه در هر ستون معنی : تفاوت میان ینP <و. 

SEMها : خطای استاندارد میان ین 
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در  زبانرمان یهما کمم  بمه م    یبماکتر  نیراه عمل ا  ی

 نیم ا ریآنها است که در غ هدر رود ی اهیاگشغال جا یراستا

مومر اشمغال    یهما  کمر  یماکور توسمط م   اهیصورت جا

 دیم ممکن است بما تول ها  یوتیخواهد شد. نحوه عمل پروب

 رییم مومر، تغ  یهما ی، مهمار رشمد بماکتر   یکیوتیبیآنت مواد

 سمت  یس  یدر روده و تحر pHکاهش  ،یکروبیم س یمتابول

از  یبتوان بخر دیرو شا نی. از ا]۲6[ بدن همراه باشد یمنیا

در  یینهما  لیتبد بیمراهده شده در هراسنجه ضر راتییتغ

 شمده  هیتوص با سطح پروتئین رهیجکننده  اهتیدر یهاگروه

مخلمموط و   یمموتیبپممری ، یمموتیپروب یاهزودنمم همممراه بممه

کننمده   دریاهمت  گمروه  بمه  نسمبت بیوتی   پروبیوتی  و پری

 از تر مه  و روده یکروبیم راتییتغ جیره بدون اهزودنی را

 .دانست ماریت یهاگروه بدن یمنیا ست یس  یتحر همه

 مواد جا  شیاهزا باعث هاپرز طول در رییتغ گونه هر

عبمارت دی مر، کماهش طمول پرزهما      شود. بهمی شده هو 

 سمه یمقا بما . ]۱۴[ دهمد  کاهش سمطح جما  را نرمان ممی    

معمولی، نرمان   یهاجوجه و کرو یم از یعار یهاجوجه

 شیاهزا سبب زابیرآسیغ یهاکرو یم حوورداده شد که 

 نیم ا. گمردد یمم  یسملول  ریم تکب و ها،تیکرعمق  پرز، طول

 ینییپا یهابخش به نسبت روده با(تر مناطق در یریرپایتأث

 ژژونموم  در پرز طول ،حاضر قی. در تحق]۴[ باشدیم رتریب

 بیوتیم   مخلوط پروبیوتی  و پمری  کننده اهتیدر یهاگروه

 ارا مه  مطالعمات  بما  که بیرتر بود هاگروه ریسا با سهیمقا در

 .داشت یخوان ه  نهیزم نیا در شده

 بمه  منجمر  وریم ط در ییغاا تیمحدود اعمال ،نیهمچن

 و گرمته  یالیم تلیاپم  یهما سملول  لیترک و ینوساز کاهش

در مطالعمه حاضمر    .]۷[ شد خواهد نازکتر و ترکوتاه پرزها

های با کمبود  نیز طول پرز در ژژونوم روده باری  در جیره

خموانی   تر شده بمود و بما مطالعمه قبلمی هم       پروتئین کوتاه

 یبررسم  در یداریمعنم  تفماوت حاضمر   قیم در تحق داشت.

 نیبم  ژژونموم  ،مت یکر عممق   یسمتومورهومتر یه هراسنجه

 شمده  هیتوصم  رهیم ج با کمبود رهیج کننده اهتیدر یهاگروه

 یهااما در قسمت ژژونوم روده کوچ  گروه ،نرد مراهده

 عممق  نیان یم م نیرمتر یب یدارا  یم وتیپروب کننمده  اهتیدر

 .بودند ،تیکر

روده به علمت اهمزودن    یابتدا یها،تیکر عمق شیاهزا

 تواندیم رهیج در یمصره بیوتی  پریمخلوط پروبیوتی  و 

 توسمط  مماکور،  غمدد  در یسملول   یتقسم   یتحر بر یلیدل

. البتممه در ]۲۷[ باشممد بیوتیمم  مخلمموط پروبیوتیمم  و پممری

مرماهده شمده مربموط بمه      راتییم حاضمر عممده تغ   قیتحق

 همای  گمزارش  با که بود  یوتیپروب کنندهاهتیدر یها گروه

در این آزمایش کمبود پروتئین  .نداشت یخوان ه  شده ارا ه

عمق کری،ت در دوازدهمه و   به اثر منفی بر نسبت طول پرز

ژژنوم داشت و استفاده از پروبیوتی  این نسمبت را بهبمود   

داد. این شاخص از ی  طرف بیان ر میزان هرسایش پرزهما  

هما از   و هعالیت میتوزی غدد کری،مت در تولیمد انتروسمیت   

باشد.  دهنده هزینه ن هداری باهت روده می طرف دی ر نران

ع خممل بمه عممق کری،مت در     بنابراین، اهزایش نسبت ارتفا

ای با هو  و جا  بهتر ممواد مغمای ممرتبط     ساختار روده

بوده توانایی با(تری را در تمأمین احتیاجمات ممواد مغمای     

 کند. برای پرنده ایجاد می

هما منجمر    توان گفت استفاده از اهزودنمی  طورکلی، می به

به اهزایش طول پرزهمای روده شمده و همچنمین بمر سمایر      

 بمه  شناسی روده خصوصما  نسمبت طمول پمرز     ساختار باهت

عمق کری،ت که در جا  مواد غاایی دخیل هستند، اثرات 

  ی عنوان به ،رویگال دیمف راتیثأدرک ت نسبتا  مطلوبی دارد

 مخلوط و  یوتیب پری  ی عنوان به تکنوموس  ،یوتیپروب

همما کممه رابطممه نیو سممالمت بلممدرچ عملکممردبممر  دو، نیمما

 دسمت اه  یشناسم و باهمت  یبما سماختار عملکمرد    یمیمستق

د، مسممتلزم نممکوچمم  دار روده خصممود بممه گمموارش

 باشد.یم ندهیآ در رتریب یها پ وهش



 یژاپن یهانیبلدرچ روده یستومورفومتریه و عملکرد بر نیپروتئ كاهش با یها رهیجبه  مخلوط آنها و کیوتیبیپر ک،یوتیپروب افزودن ریتأث

 

 1395زمستان   4شماره   18دوره 
787 

 تشكر و قدردانی

وسمیله از دانرم اه ارومیمه بابمت تمأمین منمابع ممالی         بدین

نامه و نیز همکارانی که در اجمرای طمرح مربوطمه بما      پایان

 نماید. ، قدردانی میاند نویسندگان همکاری نموده
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