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ارزیابی کارایی استفاده از پودر یونجه در تولک بری اجباری بر فراسنجه های 
مرفومتریک روده و عملکرد مرغان تخمگذار تجاری

احسان شهرامی1*  مریم رضائیان2  
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 چکیده  
زمینه مطالعه: استفاده از روش رایج گرسنگی در تولک بری مرغ های تخمگذار می تواند با تأثیرات منفی بر ساختار و محیط میکروبی روده 
ســبب افزایش احتمال آلودگی سالمونالیی در پرنده شــود.  هدف: هدف از این آزمایش بررسی اثرات استفاده از پودر یونجه به عنوان یک ماده 
خوراکی پر فیبر در تولک بری اجباری، بر خصوصیات مرفومتریک روده و عملکرد مرغ های تخمگذار تجاری بود. روش کار: در این آزمایش از 108 
قطعه مرغ تخمگذار از سویه های الین )W-36( در سن 74 هفتگی در قالب یک طرح کاماًل تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار استفاده شد. تیمارهای 
 )FF( مورد استفاده در این آزمایش جهت اعمال تولک بری پرنده ها به مدت 12 روز شامل: 1- گروه شاهد تغذیه شده با جیره کامل تخمگذاری
2- گــروه محروم از غذا )FW(، 3- گروه تغذیه شــده با جیره تولک حــاوی 90%  پودر یونجه به همراه 10% جیره تخمگذاری )A90(، بودند. در 
انتهای دوره تولک )روز دوازدهم( نمونه گیری از بخش های مختلف روده مرغ ها انجام شد. رکورد تولید پرندگان به مدت 12 هفته پس از تولک ثبت 
گردید. نتایج: پرندگان گرسنه در هر سه منطقه از روده، کمترین ارتفاع پرز را در میان گروه های آزمایشی داشتند )p>0/05(. بیشترین میانگین 
عمق کریپت ها در ناحیه دئودنوم مربوط به گروه گرسنه بود )p>0/05(. در هر سه منطقه از روده، کمترین مقادیر شاخص پرز و سطح پرز در میان 
گروه های آزمایشی مربوط به گروه گرسنه بود )p>0/05(. بیشترین و کمترین میانگین تعداد سلول های گابلت در هر سه منطقه روده به ترتیب 
 .)p>0/05( مشاهده شد A90 بیشترین میانگین توده تخم مرغ تولیدی پس از تولک، در گروه .)p>0/05( و گرسنه بود A90 مربوط به گروه های
مناســب ترین ضریب تبدیل غذایی نیز مربوط به گروه A90 بود که اختالف آن فقط با گروه شــاهد معنی دار بود )p>0/05(. نتیجه گیری نهایی: 
استفاده از پودر یونجه در تولک بری مرغ های تخمگذار تجاری تأثیرات مطلوبی بر خصوصیات مرفومتریک روده در خالل این دوره و بهبود عملکرد 

پس از تولک داشت.

واژه های کلیدی: تولک بری اجباری، پودر یونجه، مرفولوژی روده، عملکرد، مرغ های تخمگذار

مقدمه
تحقیقات فراوانی در خصوص جنبه های منفی استفاده از روش محرومیت 

غذایــی برای تولک بری در گله های مســن تخمگذار انجام شــده اســت 

)12،18،20(. مشخص شده که تولک بری به وسیله محروم کردن پرندگان 

از خوراک، حساســیت پرندگان نسبت به آلودگی ســالمونالیی را افزایش 

می دهــد )8،20(. همچنین محرومیت غذایی ســبب افزایش اســترس در 

مرغان تخمگذار و کاهش عملکرد سیســتم ایمنی پرنده از طریق افزایش 

نسبت هتروفیل به لنفوسیت می گردد )12(. 

گرسنگی طوالنی مدت )بیشتر از 3 روز( در جوجه های گوشتی می تواند 

منجر به کاهش محســوس پرزهای دئودنوم و ظهــور واکوئل های بزرگ 

در داخل ســلول های پوششــی روده گردد )2(. همچنین گرسنگی می تواند 

اثرات محسوســی روی موکوس تولید شــده در روده داشــته باشد. شواهد 

نشــان می دهند که گرســنگی باعث کاهش مقدار و کیفیت موسین تولید 

شــده می گردد که این مسئله احتمااًل در دسترسی سالمونال به سلول های 

پوششی نقش دارد )26(. در مطالعه ای بر روی جوجه های گوشتی 28 روزه 

که برای مدت 72 ســاعت گرسنه نگه داشته شدند، کاهش ضخامت الیه 

موکوس در تمامی نقاط روده مشاهده شد )24(. از میان بخش های مختلف 

روده بخش ایلئومی به واســطه نزدیکی با ســکوم، که به عنوان پناهگاهی 

برای جمعیت بزرگی از میکروارگانیســم ها شناخته شده است، از ویژگی و 

اهمیت خاصی برخوردار است و نیز به عنوان بخشی از روده که اغلب توسط 

سالمونال کلونیزه می شود شناخته شده است )9(. تحقیقات نشان می دهند 

که گرســنگی طوالنی مدت سبب تخلیه کامل محتویات سکوم نمی شود 

)12( و ممکن است سبب افزایش کلونیزه شدن سالمونال در آن شود )19(. 

از ســوی دیگر تخریب پرزهای روده و کاهش ضخامت موســین در خالل 

گرسنگی طوالنی مدت، امکان این که سالمونال یا سایر اجرام بیماریزا در 

خالل گرسنگی طوالنی مدت به درون ایلئوم آزاد شوند و از طریق پرزهای 

آسیب دیده سبب عفونت سیستماتیک پرنده شوند، را به وجود می آورد. 

اخیراً اســتفاده از جیره های حاوی فیبر باال به عنوان رژیم های غذایی 

قابل استفاده در برنامه های تولک بری مورد توجه قرار گرفته اند )5،6،14(. 

یک رژیم غذایی پر فیبر معمواًل در مقایسه با رژیمی کم فیبر دارای انرژی 

قابل متابولیســم کمتری اســت )27(. جیره های دارای مقادیــر زیاد فیبر، 

سریعتر باعث سیری شده و پرندگانی که به صورت فیزیکی سیر می شوند 

متحمل استرس کمتری می شوند. از این رو جیره های با فیبر باال برای القای 
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پرریزی پیشنهاد شدند. فیبر رژیم غذایی نمی تواند توسط فرآیندهای داخلی 

حیوان میزبان هضم شود در عوض میکروارگانیسم های موجود در دستگاه 

گوارش می تواننــد آنرا متابولیزه نمایند. این خوراک ها می توانند دســتگاه 

گــوارش حیوان را از طریق تغییر در فعالیت های میکروبی و نرخ عبور مواد 

و متابولیت ها متحول سازند و سبب بهبود اثرات مفید فیزیوژیکی و کاهش 

استرس شوند )21(.

متأسفانه تحقیقات کافی در مورد تغییرات مورفولوژیک روده در خالل 

گرسنگی های طوالنی مدت در مرغ های تخمگذار تحت شرایط تولک بری 

اجباری در دسترس نیست. لذا هدف از انجام این آزمایش بررسی تغییرات 

مرفولوژیکی روده و تغییرات ترشــح موسین در مرغ های تخمگذار تجاری 

تحت شرایط تولک بری اجباری با روش های محرومیت از غذا و استفاده از 

جیره تولک حاوی پودر یونجه بود.

مواد و روش کار
در ایــن آزمایــش از 108 قطعه مرغ تخمگذار تجاری از ســویه های-

الین )W36( در ســن 74 هفتگی اســتفاده شد. ســپس رکورد تولید تخم 

مرغ پرنده ها پیش از شروع آزمایش در یک دوره 4 هفته ای در قفس های 

انفرادی و با اســتفاده از یک جیره تخمگذاری رایج مورد اندازه گیری قرار 

گرفت. پس از طی این مدت، 108 قطعه پرنده سالم با تولید مشابه در قالب 

طرح کاماًل تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار )هر تکرار شامل 6 پرنده(، انتخاب 

و جهــت ورود به فرآیند تولک بری، به قفس های آزمایش )2 پرنده در هر 

قفس( منتقل شدند. 

تیمارهای تولک بری مورد استفاده در این آزمایش شامل: گروه شاهد 

)دریافت کننــده جیره کامل تخمگذاری(، گروه محروم از غذا )گرســنه( و 

گروه دریافت کننده 90% پودر یونجه به همراه 10% جیره تخمگذاری بودند. 

تمامی گروه ها در خالل دوره تولک دسترسی آزاد به آب آشامیدنی داشتند. 

یک هفته پیش از شــروع تولک بری، برنامه نوری به 8 ساعت روشنایی و 

16 ساعت تاریکی در روز تغییر داده شد. پرنده ها برای مدت 12 روز تولک 

برده شدند.    

بعد از کشــتار پرنــدگان در انتهــای دوره تولک )پایــان روز دوازدهم( 

قسمت های مختلف روده جداسازی گردید. برای اندازه گیری خصوصیات 

مورفومتریک، نمونه های Cm 1 از نواحی دئودنوم، ژوژنوم و ایلئوم جدا و با 

محلول اســتریل )PBS( شسته و برای تثبیت در محلول فرمالین 10% قرار 

داده شد. سپس از نمونه های قالب گیری شده در پارافین، با میکروتوم چرخان 

مقاطع عرضی به ضخامت µm 5 تهیه شــد و در ادامه با هموتوکسیلین و 

ائوزین رنگ آمیزی شــدند. جهت شمارش سلول های گابلت از روش رنگ 

آمیزی پریودیک اسید شیف )PAS( استفاده شد )24(. از نمونه ها به کمک 

میکروسکوب نوری عکس گرفته شد و قسمت های مختلف پرز )ارتفاع پرز، 

 )Dino Capture( توسط نرم افزار )عمق کریپت، سطح پرز و شاخص پرز

اندازه گیری و ثبت شد )3(.

در پایــان دوره تولــک، تحریک نوری با اســتفاده از یــک برنامه 16 

ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی در روز انجام شد و کلیه گروه ها با یک 

جیره تخمگذاری معمول تغذیه شــدند. تولید تخــم مرغ و مصرف خوراک 

پرنده ها در گروه های مختلف آزمایشی به مدت 12 هفته پس از دوره تولک 

اندازه گیری و ثبت گردید.

در پایان داده های حاصله در قالب طرح کاماًل تصادفی با استفاده از نرم 

افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای مقایســه میانگین ها از 

آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد.

نتایج 
نتایج مربوط به میانگین ارتفاع پرزهای روده در ســه منطقه دئودنوم، 

ژوژنوم و ایلئوم مرغ ها در انتهای دوره تولک در جدول 2 آورده شــده است. 

نتایج این آزمایش نشان دادند که اختالف میانگین ارتفاع پرزها در هر سه 

منطقه روده در تیمارهای مختلف آزمایشــی معنی دار بــود )p>0/05(. در 

ناحیه دئودنوم بیشترین ارتفاع پرز مربوط به گروه شاهد و کمترین ارتفاع پرز 

مربوط به گروه FW مشاهده شد که اختالف آنها با سایر گروه ها معنی دار 

جیره تخمگذاریمواد خوراکی

61/64ذرت

25/57کنجاله سویا

2/09روغن گیاهی

1/92دی کلسیم فسفات

8/1کربنات کلسیم

0/03دی ال متیونین

0/35نمک

0/25مکمل ویتامینی

0/05مکمل معدنی

آنالیز مواد مغذی

)kcal/kg( 2828انرژی قابل متابولیسم

16/5پروتئین خام )%(

3/5کلسیم )%(

0/48فسفر قابل دسترس )%(

0/18سدیم )%(

0/33متیونین )%(

0/9لیزین )%(

1/69اسید لینولئیک )%(

 8500000 IU جدول 1. ترکیب جیره تخمگذاری. هر کیلوگرم مکمل ویتامینی دارای
ویتامین A، IU 2500000 ویتامین IU ،D3 11000ویتامین E، mg 2200 ویتامین 
 ،B3 7840 ویتامیــن mg ،B2 4000 ویتامیــن mg ،B1 1477 ویتامیــن mg ،K3
 mg ،B9 110 ویتامیــن mg ،B6 2464 ویتامیــن mg ،B5 34650 ویتامیــن mg
10 ویتامین mg ،B12 400000 کولین کلراید می باشــد. هر کیلوگرم مکمل معدنی 
دارای mg 74400 منگنــز، mg 75000 آهن، mg 64675 روی، mg 6000 مس،  

mg867 ید و mg 200 سلنیوم می باشد.
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بــود )p>0/05(. در منطقه ژوژنوم همچنان بیشــترین ارتفاع پرز متعلق به 

 )p>0/05( گروه شــاهد بود که اختالف معنی داری با دو گروه دیگر داشت

اما اختالف معنی داری بین گروه های FW و A90 مشاهده نشد. در منطقه 

ایلئوم نیز بیشترین ارتفاع پرز در گروه شاهد دیده شد که اختالف آن فقط با 

.)p>0/05( معنی دار بود FW گروه

نتایج مربوط به میانگین عمق کریپت های روده در سه منطقه دئودنوم، 

ژوژنوم و ایلئوم مرغ ها در انتهای دوره تولک در جدول 3 آورده شــده است. 

تفاوت میانگین عمق کریپت در بین تیمارها فقط در منطقه دئودنوم معنی دار 

 FW بیشترین میانگین عمق کریپت در این منطقه در گروه .)p>0/05( بود

.)p>0/05(  مشاهده شد که اختالف معنی داری با هر دو گروه دیگر داشت

نتایج مربوط به میانگین شاخص پرز های روده در سه منطقه دئودنوم، 

ژوژنوم و ایلئوم مرغ ها در انتهای دوره تولک در جدول 4 آورده شــده است. 

نتایج این آزمایش نشــان دادند که اختالف میانگین شــاخص پرزها در هر 

سه منطقه روده در تیمارهای مختلف آزمایشی معنی دار بود )p>0/05(. در 

ناحیه دئودنوم بیشترین میانگین شاخص پرز در گروه A90 مشاهده شد که 

اختالف آن فقط با گروه FW معنی دار بود )p>0/05(. در مناطق ژوژنوم و 

ایلئوم، گروه شاهد بیشترین میانگین شاخص پرز را داشت اما اختالف آن 

.)p>0/05( معنی دار بود FW فقط با گروه

نتایج مربوط به میانگین ســطح پرزهای روده در سه منطقه دئودنوم، 

ژوژنوم و ایلئوم مرغ ها در انتهای دوره تولک در جدول 5 آورده شــده است. 

نتایج این آزمایش نشان دادند که اختالف میانگین سطح پرزها در هر سه 

منطقه روده در تیمارهای مختلف آزمایشــی معنی دار بــود )p>0/05(. در 

نواحی دئودنوم و ایلئوم بیشــترین میانگین سطح پرز مربوط به گروه شاهد 

و کمترین سطح پرز مربوط به گروه FW بود )p>0/05(. در منطقه ژوژنوم 

همچنان بیشترین میانگین سطح پرز در گروه شاهد دیده شد اما اختالف آن 

  .)p>0/05( معنی دار بود FW فقط با گروه

نتایج مربوط به میانگین تعداد ســلول های گابلت روده در ســه منطقه 

دئودنــوم، ژوژنوم و ایلئوم مرغ ها در انتهای دوره تولــک در جدول 6 آورده 

شــده اســت. نتایج این آزمایش نشــان دادند که اختــالف میانگین تعداد 

ســلول های گابلت در هر ســه منطقه روده در تیمارهای مختلف آزمایشی 

معنی دار بود )p>0/05(. در هر سه منطقه از روده میانگین تعداد سلول های 

گابلت در تیمار A90 بیشتر از سایر گروه ها بود )p>0/05(. کمترین میانگین 

 .)p>0/05( مشاهده شد FW سلول های گابلت نیز در گروه

نتایــج مربوط به میانگین توده تخم مرغ تولیــدی مرغ ها در دوره های 

زمانی مختلف پس از تولک در جدول 7 آورده شده است. نتایج این آزمایش 

نشان دادند که اختالف میانگین توده تخم مرغ تولیدی در دوره های مختلف 

تولیــد پس از تولک معنی دار بــود )p>0/05(. باالترین میانگین توده تخم 

مرغ تولیدی در 4 هفته اول پس از تولک در گروه شــاهد مشــاهده گردید 

)p>0/05( اما اختالف معنی داری بین سایر گروه ها وجود نداشت. بیشترین 

میانگین ارتفاع پرزهای رودهتیمارها

ایلئومژوژنومدئودنوم

FF1708/1 a1234/1 a834/2 a

FW1282/3 c969/6 b653/6 b

A901546/7 b1226/1 b790/9 a

SEM47/1538/434/8

P-value0/0010/0010/02

جدول 2. میانگین ارتفاع پرزهای سه منطقه روده در تیمارهای آزمایشی در پایان دوره 
 :FW ،)دریافت کننده جیره کامل تخمگذاری( گروه شاهد :FF :تیمارها .)µm( تولک
گروه محروم از غذا و A90: گروه دریافت کننده 90% پودر یونجه به همراه 10% جیره 
تخمگذاری. میانگین ها با حروف متفاوت در هر ستون با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند.

میانگین عمق کریپت های رودهتیمارها

ایلئومژوژنومدئودنوم

FF236/5 b157/7149/9

FW250/9 a168/1162/2

A90232/7 b166/3162/8

SEM7/3510/398/27

P-value0/050/10/1

جدول 3. میانگین عمق کریپت های ســه منطقه روده در تیمارهای آزمایشی در پایان 
دوره تولک )µm(. تیمارها: FF: گروه شــاهد )دریافت کننده جیره کامل تخمگذاری(، 
FW: گــروه محروم از غــذا و A90: گروه دریافت کننده 90% پــودر یونجه به همراه 
10% جیره تخمگذاری. میانگین ها با حروف متفاوت در هر ســتون با یکدیگر تفاوت 

معنی دار دارند.

جــدول 4. میانگین شــاخص پــرز )ارتفاع پرز به عمق کریپت( ســه منطقــه روده در 
تیمارهای آزمایشی در پایان دوره تولک. تیمارها: FF: گروه شاهد )دریافت کننده جیره 
کامــل تخمگذاری(، FW: گروه محروم از غذا و A90: گروه دریافت کننده 90% پودر 
یونجه به همراه 10% جیره تخمگذاری. میانگین ها با حروف متفاوت در هر ســتون با 

یکدیگر تفاوت معنی دار دارند.

میانگین شاخص پرزتیمارها

ایلئومژوژنومدئودنوم

FF7/26 a7/89 a5/31 a

FW5/16 b5/58 b4/09 b

A907/27 a7/32 a5/12 a

SEM0/220/260/21

P-value0/070/0010/007

جدول 5. میانگین سطح پرزهای سه منطقه روده در تیمارهای آزمایشی در پایان دوره 
 :FW ،)دریافت کننده جیره کامل تخمگذاری( گروه شاهد :FF :تیمارها .)µm2( تولک
گروه محروم از غذا و A90: گروه دریافت کننده 90% پودر یونجه به همراه 10% جیره 
تخمگذاری. میانگین ها با حروف متفاوت در هر ستون با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند.

میانگین سطح پرزهای رودهتیمارها

ایلئومژوژنومدئودنوم

FF1450716 a737142 a401032 a

FW710622 cb486745234716 c

A901119282 b731029 a310127 b

SEM71644/629131/838004/8

P-value0/0010/0010/11

 اثر استفاده از پودر یونجه در تولک بری بر مورفولوژی روده مرغ
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میانگیــن توده تخــم مرغ بین هفته های پنجم تا هشــتم پس از تولک در 

گروه A90 مشــاهده شــد که اختالف آن فقط با گروه شــاهد معنی دار بود 

)p>0/05(. بین هفته های نهم تا دوازدهم نیز همچنان بیشترین میانگین 

تــوده تخم مرغ در گروه A90 به دســت آمد کــه اختالف معنی داری با هر 

دو گروه داشــت )p>0/05(. در مجموع 12 هفته رکوردگیری پس از دوره 

تولک بیشترین میانگین توده تخم مرغ تولیدی مربوط به گروه A90 بود که 

 .)p>0/05( اختالف معنی داری با هر دو گروه دیگر  داشت

نتایج مربوط به میانگین ضریب تبدیل غذایی مرغ ها در دوره های زمانی 

مختلف پس از تولک در جدول 8 آورده شده است. نتایج این آزمایش نشان 

دادنــد که اختالف معنی داری در میانگین ضریب تبدیل غذایی در 4 هفته 

اول پس از تولک وجود نداشــت. بیشــترین میانگین ضریب تبدیل غذایی 

بین هفته های پنجم تا هشــتم پس از تولک در گروه FW مشاهده شد که 

اختالف آن فقط با گروه A90 معنی دار بود )p>0/05(. بین هفته های نهم 

تا دوازدهم بیشــترین میانگین ضریب تبدیل غذایی مربوط به گروه شاهد 

بود که اختالف معنی داری با هر دو گروه داشت )p>0/05(. در مجموع 12 

هفته، میانگین ضریب تبدیل غذایی پس از دوره تولک در گروه شاهد بیشتر 

 A90 از ســایر گروه های آزمایشی حاصل شــد اما اختالف آن فقط با گروه

 .)p>0/05( معنی دار بود

بحث
نتایج این آزمایش نشــان داد که طول پرزهای روده در نواحی مختلف 

روده مرغ هــای گرســنه در مقایســه با ســایر گروه های آزمایشــی به طور 

معنی داری کوتاه تر بود همچنین افزایش عمق کریپت ها در منطقه دئودنوم 

در مرغ های گرسنه مشاهده شــد. تغییرات در وضعیت مواد مغذی به ویژه 

گرســنگی سبب تغییرات در ساختار و عملکرد مخاط روده می شود )7،10(. 

گزارش شده که گرسنگی سه روزه سبب کاهش پرزهای دئودنومی و تکثیر 

سلولی در داخل کریپت ها ی روده نیمچه های لگهورن شد )28(. گزارش های 

دیگری در خصوص محو شدن ریز پرزها از سطح پرزهای روده جوجه های 

45 روزه لگهورن سفید در نتیجه گرسنگی 3 روزه به ثبت رسیده است )23(. 

Yamauchi و Tarachai در سال 2000 کاهش معنی دار طول پرزهای 

دئودنوم را همراه با کاهش میتوز سلولی در نیمچه های لگهورن 142 روزه 

تحت شرایط 5 روز گرسنگی در مقایسه با گروه شاهد )تغذیه کامل( گزارش 

نموده اند. Shamoto و Yamauchi در ســال 2000 افزایش مدت زمان 

مورد نیاز برای ترمیم پرزها در مرغ های 5 روز گرسنه در مقایسه با مرغ های 

3 روز گرســنه گــزارش نمودنــد. Smirnov و همکاران در ســال 2004 

خصوصیات ریخت شناســی و ترشح موسین در جوجه های 28 روزه که به 

مدت 3 روز گرســنه نگه داشته شدند را در مقابل گروه شاهد )تغذیه کامل( 

مورد مقایســه قرار داد و کاهش معنی دار مساحت پرزها در نواحی دئودنوم، 

ژوژنوم و ایلئوم در مرغ های گرسنه نسبت به مرغ های شاهد را گزارش نمود. 

نتایج آزمایش حاضر به وضوح کاهش معنی دار طول پرزها و سطح پرزها در 

هر 3 منطقه از روده را در مرغ های 12 روز گرسنه نگه داشته شده در مقایسه 

با مرغ های تولک برده شده توسط روش تغذیه با پودر یونجه و تغذیه کامل 

را نشان می دهد. افزایش عمق کریپت ها در مرغ های گرسنه در این آزمایش 

نیز می تواند به دلیل افزایش تخریب و آتروفی سلول های پوششی نوک پرز 

در اثر گرســنگی و در نتیجه افزایش بازچرخ سلول های تولید کننده مخاط 

در عمق کریپت ها به منظور ســاخت و جایگزین نمودن آنها با سلول های 

آتروفی شده باشد. 

نتایج آزمایش های متعدد نشــان داده اند که پری بیوتیک ها و اساســًا 

مانان الیگوساکاریدها تأثیرات مثبتی بر روی ریخت شناسی و موسین روده 

جدول 6. میانگین تعداد ســلول های گابلت سه منطقه روده در تیمارهای آزمایشی در 
پایان دوره تولک )تعداد در هر پرز(. تیمارها: FF: گروه شاهد )دریافت کننده جیره کامل 
تخمگذاری(، FW: گروه محروم از غذا و A90: گروه دریافت کننده 90% پودر یونجه 
به همراه 10% جیره تخمگذاری. میانگین ها با حروف متفاوت در هر ستون با یکدیگر 

تفاوت معنی دار دارند.

میانگین تعداد سلول های گابلتتیمارها

ایلئومژوژنومدئودنوم

FF145/7 b150/7 b123/1 b

FW119/1 c121 c98/2 c

A90295/5 a286/9 a232/2 a

SEM6/257/046/44

P-value0/0010/0010/001

جــدول 7. میانگین تــوده تخم مرغ تولیــدی در دوره های مختلف پــس از تولک در 
تیمارهای آزمایشی )گرم برای هر پرنده(. تیمارها: FF: گروه شاهد )دریافت کننده جیره 
کامــل تخمگذاری(، FW: گروه محروم از غذا و A90: گروه دریافت کننده 90% پودر 
یونجه به همراه 10% جیره تخمگذاری. میانگین ها با حروف متفاوت در هر ســتون با 

یکدیگر تفاوت معنی دار دارند.

میانگین توده تخم مرغ تولیدیتیمارها

12- 0 هفتگی 12- 9 هفتگی 8- 5 هفتگی 4- 0 هفتگی 

FF23/3 a43/82 b49/91 c38/89 b

FW17/22 b44/12 ab55/56 b38/91 b

A9018/63 b47/03 a59/93 a41/61 a

SEM0/560/320/440/49

P-value0/0010/0010/0010/001

جدول 8. میانگین ضریب تبدیل غذایی در دوره های مختلف پس از تولک در تیمارهای 
آزمایشی. تیمارها: FF: گروه شاهد )دریافت کننده جیره کامل تخمگذاری(، FW: گروه 
محــروم از غــذا و A90: گروه دریافــت کننده 90% پودر یونجه بــه همراه 10% جیره 
تخمگذاری. میانگین ها با حروف متفاوت در هر ستون با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند.

میانگین ضریب تبدیل غذاییتیمارها

12- 0 هفتگی 12- 9 هفتگی 8- 5 هفتگی 4- 0 هفتگی 

FF3/972/11 ab2/18 a2/41 a

FW4/612/24 a1/96 b2/37 ab

A904/562/02 b1/92 b2/29 b

SEM0/660/090/080/07

P-value0/880/010/10/05
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داشــته اند )Iji .)13،15 و همکاران در سال 2001 گزارش نمودند که جیره 

حاوی مانان الیگوســاکارید ها باعث افزایش طــول پرز به عمق کریپت در 

جوجه های گوشــتی 21 روزه شد اما دلیل افزایش این نسبت بیشتر مربوط 

 Marcovic .بــه افزایــش ارتفاع پرزهــا بود تا کاهــش عمق کریپت هــا

و همــکاران در ســال 2009 گــزارش نمودند که در یــک دوره 42 روزه در 

جوجه های گوشتی، مانان الیگوساکارید تجاری و پروبیوتیک میکروبی سبب 

افزایش ارتفاع و عرض پرزها و کاهش عمق کریپت ها در تمامی نواحی روده 

در مقایســه با گروه شاهد و محرک رشــد فالوومایسین شدند. Shane در 

سال 2001 نیز گزارش نمود که استفاده از مانان الگوساکارید تجاری سبب 

اصالح ریخت شناسی و ترکیب موسین روده می شود. پودر یونجه به عنوان 

یک ماده خوراکی فیبری، حاوی مقادیر قابل مالحظه از پلی ساکاریدهای 

غیر نشاســته ای )NSP( اساســًا از نوع فروکتوالیگوســاکارید می باشد )6(. 

ترکیب مذکور به عنوان پری بیوتیک می تواند توجیه کننده ساختار مناسب 

تر بافتی نظیر ارتفاع و سطح پرز بیشتر و نسبت طول پرز به عمق کریپت 

بیشــتر مشاهده شده در گروه دریافت کننده پودر یونجه در مقایسه با گروه 

گرسنه در این آزمایش باشد. 

نتایج این آزمایش نشــان داد که تعداد و تراکم ســلول های گابلت در 

پرزهای نواحی مختلف روده مرغ های تغذیه شــده با جیره های حاوی پودر 

یونجه در مقایســه با ســایر گروه ها به طور قابل مالحظه ای باالتر بود و در 

مقابل میانگین تعداد سلول های گابلت در هر پرز در مرغ های گرسنه پایین 

تر از گروه شــاهد بود. سطح جذبی روده کوچک توسط الیه ای از موکوس 

مترشــحه از سلول های گابلت پوشیده شده اســت. تصور می شود که الیه 

موکوســی که بر سطح سلول های پوششــی روده ترشح می شود به عنوان 

اولین مانع بر علیه نفوذ عفونت های روده ای محسوب می شود )24(.  

مطالعــات نشــان می دهند که پــری بیوتیک های خــوراک می توانند 

از طریق افزایش شــمار سلول های گابلت ســبب افزایش ترشح ترکیبات 

مخاطی و ممانعت علیه باکتری های بیماریزا شــوند )1(. گزارش شــده که 

الیگوســاکاریدهای حاوی مانوز می توانند از طریق تحریک ترشــح کبدی 

پروتئین متصل شــونده به مانوز، روی بهبود سیســتم ایمنــی اثر بگذارند. 

گزارش هایــی نیز در خصــوص افزایش تعداد ســلول های گابلت در ناحیه 

ژوژنوم جوجه های گوشتی دریافت کننده مانان الیگوساکاریدها در مقایسه با 

جوجه های دریافت کننده تیمار شاهد وجود دارد )13(. همچنین نشان داده 

شده است که عوامل تغذیه ای نظیر فیبرهای غذایی بر میزان ترشح موسین 

تأثیر گذار هســتند و ترشح آنرا افزایش می دهند )4،17،25(. از سوی دیگر 

برخی مواد ضد تغذیه ای موجود در خوراک نیز به واسطه سایش دادن الیه 

موکوس، سبب افزایش ترشح موسین می شوند )16(. 

گزارش هایــی نیــز در خصــوص اثرات گرســنگی بر روی شــمارش 

ســلول های گابلت و ترشح موســین وجود دارد. Smirnov و همکاران در 

سال 2004 با آزمایش بر روی جوجه های گوشتی 28 روزه، علی رغم عدم 

مشاهده تفاوت معنی دار در شمار سلول های گابلت در نواحی مختلف روده، 

کاهش ضخامت الیه موکوس را در جوجه های 3 روز گرسنه نگه داشته شده 

در مقایســه با گروه شاهد گزارش نمودند. نظیر چنین کاهشی در ضخامت 

الیــه موکــوس توســط Thompson و Applegate در ســال 2006 

در جوجه های گرســنه به مدت 24 ســاعت نیز گزارش شده است. کاهش 

ضخامت الیه موکوس تحت شــرایط گرسنگی به ویژه گرسنگی طوالنی 

مدت، نگرانی در خصوص کلونیزه شــدن باکتری های بیماریزا در ایلئوم و 

ورود آنها به سلول های پوششی را افزایش می دهد )26(.

به نظر می رسد افزایش شمار سلول های گابلت در تیمار دریافت کننده 

یونجه در این آزمایش در مقایسه با سایر گروه های آزمایشی، هم مربوط به 

اثرات پری بیوتیکی فروکتو الیگوساکاریدهای موجود در یونجه و هم ناشی 

از محتــوای باالی فیبر موجود در این جیره و مواد ضد تغذیه ای موجود در 

بخش فیبر آن باشــد. افزایش ترشح موسین می تواند در خالل دوره تولک 

به عنوان ســدی در برابر نفوذ عوامل بیماریزا به سلول های پوششی عمل 

نماید. خالی بودن دستگاه گوارش در خالل دوره گرسنگی 12 روزه در تیمار 

مرغ های گرســنه در این آزمایش نیز می تواند دلیل کاهش نســبی شــمار 

ســلول های گابلت در این گروه باشــد. کاهش سلول های گابلت با کاهش 

ترشح موسین و کاهش ضخامت الیه موکوس همراه است که این مسئله 

می تواند خطر نفوذ عوامل پاتوژن به ویژه سالمونال را به سلول های اپیتلیال 

را افزایش دهد.

بر اســاس نتایج به دســت آمده از این آزمایش، باالتر بودن میانگین 

توده تخم مرغ تولیدی 4 هفته اول پس از تولک در گروه شاهد، احتمااًل به 

دلیل عدم توقف کامل تولید در این گروه در مقایسه با گروه های تولک رفته 

است. اما در 4 هفته دوم با کاهش میزان تولید تخم مرغ و همچنین کاهش 

وزن تخم مرغ تولیدی در گروه شاهد )به دلیل تولک نرفتن( نسبت به سایر 

گروه ها، توده تخم مرغ تولیدی در این گروه پایین تر از سایر گروه ها شد. در 

4 هفته سوم نیز به تبع افزایش سطح تولید در گروه های تولک برده شده، 

گروه شاهد پایین ترین توده تخم مرغ تولیدی را در مقایسه با سایر گروه ها 

داشت. در مجموع 12 هفته تولید پس از تولک، پایین تر بودن میانگین توده 

تخم مرغ تولیدی در گروه شــاهد را می تــوان با عدم تولک روی کامل این 

گروه  از مرغ ها و باالتر بودن میانگین توده تخم مرغ تولیدی در گروه تغذیه 

شــده با پودر یونجه را نیز با پتانســیل این ماده خوراکی در بهبود ساختار و 

عملکرد جذب روده ای پرندگان مرتبط دانست. این مشاهدات با یافته های 

Landers و همکاران در سال 2005 مطابقت داشت. 

ضریــب تبدیل غذایی بهتر در مرغ های تغذیه شــده با پودر یونجه در 

مقایسه با سایر گروه ها در خالل 12 هفته تولید پس از تولک در این آزمایش، 

می تواند به دلیل تولید باالتر تخم مرغ و راندمان بهتر جذب پرندگان باشد. 

این نتایج با نتایج برخی از محققین مطابقت داشت )5،14(.
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تشکر و قدردانی
بدین وســیله از مدیریت وقت )جناب آقای مهندس ترینیا( و کارکنان 

محترم مرکز آموزش جهاد کشــاورزی اســتان قزوین و کارشناس محترم 

آزمایشــگاه بافت شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران جناب آقای 

مهنــدس ابراهیم پور و که نهایت همــکاری را در اجرای این طرح مبذول 

فرمودند، تشکر و قدردانی می شود.
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Abstract:
BACKGROUND: The use of feed withdrawal for molt induction can negatively affected 

the structure and microbial environment of intestine and lead to greater intestinal coloni-
zation by salmonella infection. OBJECTIVES: The aim of the present experiment was to 
determine the effects of alfalfa as a high fiber ingredient for molt induction on intestinal 
morphometric characteristics and performance of commercial laying hens. METHODS: In 
this experiment 108 Hy-line (W36) laying hens aged 74 weeks in a completely randomized 
design with 3 treatments and 6 replicates were used. Using treatments for 12 days molt 
period were included: 1- control group fed with layer ration (FF), 2- feed withdrawal group 
(FW), 3- group fed with 90% alfalfa and 10% layer ration (A90). Performance of birds was 
monitored for 12 weeks after the end of the molting period. RESULTS: Feed withdrawal 
hens had lowest villus height in all three regions of the intestine (p<0.05).The highest aver-
age of deudenal crypt depths was observed in FW hens. In all three regions of the intestine, 
the lowest amounts of villus index and villus surface was observed in FW hens (p<0.05). 
In all three regions of the intestine, the highest and lowest average of goblet cells was 
seen in the A90 and FW hens respectively. The highest mean of post molt egg mass was 
observed in FW hens (p<0.05). The best FCR was seen in the A90 group. CONCLUSIONS: 
The use of alfalfa-riched feed for molt induction of laying hens results in improvement of 
morphometric characteristic of intestine and post molt performance.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Layer ration. Vitamin premix: A, 8500000 IU; D, 2500000 IU; E, 11000 IU; K3, 2200 mg; B1, 1477 mg; B2, 4000 mg; B3, 
7840 mg; B5, 34650 mg; B6, 2464 mg; B9, 110 mg; B12, 10 mg; choline chloride, 400000 mg. Mineral premix: Mn, 74400 mg; Fe, 
75000 mg; Zn, 64675 mg; Cu, 6000 mg; I, 867 mg; Se, 200 mg.
Table 2. Mean villus height at the end of molt period (µm). FF: control, FW: feed withdrawal, A90: 90% alfalfa + 10% layer ration. 
Mean with different letters in the same row differ (p<0.05).
Table 3. Mean crypt depth at the end of molt period (µm). FF: control, FW: feed withdrawal, A90: 90% alfalfa + 10% layer ration. 
Mean with different letters in the same row differ (p<0.05).
Table 4. Mean villus index at the end of molt period. FF: control, FW: feed withdrawal, A90: 90% alfalfa + 10% layer ration. Mean 
with different letters in the same row differ (p<0.05).
Table 5. Mean villus surface at the end of molt period (µm2). FF: control, FW: feed withdrawal, A90: 90% alfalfa + 10% layer ra-
tion. Mean with different letters in the same row differ (p<0.05).
Table 6. Mean goblet cell counts at the end of molt period. FF: control, FW: feed withdrawal, A90: 90% alfalfa + 10% layer ration. 
Mean with different letters in the same row differ (p<0.05).
Table 7. Mean egg mass at the post molt production (gr). FF: control, FW: feed withdrawal, A90: 90% alfalfa + 10% layer ration. 
Mean with different letters in the same row differ (p<0.05).
Table 8. Means of feed conversion rate at the post molt. FF: control, FW: feed withdrawal, A90: 90% alfalfa + 10% layer ration. 
Mean with different letters in the same row differ (p<0.05).


