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 چكيده

میکروبفی ایلئفوم    جمعیفت  ، پاسفش ایمنفی،  مرت عملکرد، کیایت تخم الیاوساکارید بر بیوتیک مانان پریمنظور بررسی تأثیر  به طالعهاین م
قطعفه   150 تعداد . ازشدپروتئین خام انجام  مختلف با سطوح شده تغذیه گذار تخم های مرت در مغذی مواد ایلئومی قابلیت هضم و روده

آزمایری شفام    های . جیرهاستااده شد 3×2در قالب یک طرح کامالً تصادفی با آزمایش فاکتوری   W-36 الین یسویه ها گذار مرت تخم
 1/0الیاوسفاکارید )صفار و    درصد سط  توصفیه شفده( و دو سفط  مانفان     95و  90سویه،   سه سط  پروتئین خام )سط  توصیه شد

و  مفرت  تخفم   ، تفود گفذاری  ، درصد تخفم مرت کاهش وزن تخم سببه جیرپروتئین خام درصدی سط   10کاهش  درصد جیره( بودند.
 مفرت را  تخفم   و تود گذاری درصد تخم ،به جیرهالیاوساکارید  مانان(. افزودن مکم  >01/0p)شد نامناسب شدن ضریب تبدی  خوراک 

قرمفز گوسفاندی در اثفر مصفرف      پاسش اولیه و ثانویفه غلظفت پفادتن علیفه گلبفول     ، غلظت پادتن علیه نیوکاس  (.>05/0p) بهبود داد
گلیسفرید   تفری مقفدار   جیره سبب کاهشکاهش پنج درصدی سط  پروتئین خام (. >05/0pدر جیره افزایش یافتند ) الیاوساکارید مانان

پفروتئین  درصفدی   10قابلیت هضم خاکستر ک  را بهبود و کفاهش  پروتئین خام درصدی  10(. کاهش پنج و >05/0p) شدسرم خون 
قابلیت هضم چربی خام را بهبود و جمعیفت   ،به جیره الیاوساکارید مانان(. افزودن >05/0pچربی خام را کاهش داد )ت هضم خام قابلی

درصفد جیفره    1/0بفه میفزان    الیاوساکارید مانانافزودن مکم  بنابراین،  .(>05/0p) دادکاهش  ایلئوم رودهمیکروبی اشریریاکلی را در 
هاتافی   57تفا   47جیفره از   پفروتئین خفام  درصد  68/15سط  ، روده بهبود بخرید. همچنینوبی ایلئوم فاکتورهای ایمنی و فلور میکر

 .را کاهش نداد گذار تخمهای  مرتهای عملکردی  هفراسنج

 .گذار تخم های لکرد تولیدی، قابلیت هضم مواد مغذی، مرتمبیوتیک، پروتئین خام، ع پری ها: واژه كلید
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 مقدمه

 و جامعفه  سفالمت  بفه  طیفور  صفنعت  وجفه ت بیرفتر  امروزه

 منظفور  بفه  ،دلیف   همفین  بفه  و شفده  معطفوف  زیست محیط

 بهتفر  طیفور  سفالمت  تأمین نیز و باال عملکرد به یابی دست

شود که عالوه  استااده طیور تغذیه در هایی افزودنی از است

 و بهداشفتی  مضفر  آثفار  فاقفد  مطلو ،های  ویژگی حاظ بر

 ایفن  دارای افزودنفی  مفواد  از جملفه  باشند. محیطی زیست

و  ییف دارو گیاهفان هفا،   پروبیوتیفک به  توان می خصوصیا 

 هفای  کربوهیدرا  ها بیوتیک پری .کرداشاره  ها بیوتیک پری

مایفد میکروبفی    هفای  بر جمعیت که هستند هضمی غیرقاب 

 از مختلای انواع شام  ها بیوتیک پری .دارند  مطلو اثر روده

 و گلوکواولیاوسفاکاریدها  ها،فروکتواولیاوسفاکارید  قبیف  

 [.9و  8، 5]هسفففففتند اولیاوسفففففاکاریدها  مانفففففان

 هففای گففروه تففرین اولیاوسففاکاریدها یکففی از مهففم  مانففان

 مخمفر  بیرونی دیواره بخش بیوتیکی بوده که عمدتاً از پری

 دیواره به اتصال با و شوند می جدا سرویسیه سساکارومایس

 بفه رسیدن آسیب  نامطلو (، از های باکتری )باکتری سلول

 بفا  یفا  و کننفد  مفی  جلوگیری روده بافت پوشری های سلول

 اففزایش  را ایمنفی  تفوان سفامانه   پفادتن،  تولیفد  تحریفک 

دارنفد کفه    را توانفایی  این هاالیاوساکارید مانان [.9دهند] می

 باعفث  خوراک، تبدی  ضریب و جذ  قابلیت ضمن بهبود

 جمعیفت  افزایش و با میکروبی روده شوند جمعیت تعدی 

 بیایدوباکترها و ها الکتوباسی  ی نظیردوست اسید های باکتری

مفدفوع را   بفوی  و را بهبفود بخرفیده   ایمنی ةسامان عملکرد

 زا مخمر از استقرار عوام  بیماری  دیوار [.10] کاهش دهند

که با اتصال به فیمبریا و یا  به طوری کردهدر روده ممانعت 

و بفا   کفرده از بفدن دففع    آنهفا را  ،فیالمنت باکتری نوع اول

ایمنفی و   ةموجفب تقویفت سفامان    زا، کاهش عوام  بیماری

[. 21]شففففود  مففففیسففففط  مخففففاطی روده در پرنففففده 

باعفث اففزایش    گذار تخم های در مرت هاالیاوساکارید مانان

و بهبففود ضففریب تبففدی  خففوراک   گففذاری درصففد تخففم

 بفین  رقابت کاهش توسطالیاوساکارید  . مانان[13]شوند می

 مصرف بهتر مفواد  باعث ،روده زای و عوام  بیماری انمیزب

رشفد   اففزایش کفه حاصف  آن    شفوند  مفی  در حیوان مغذی

 مواد سایر و انرژی میکروبی برای رقابت بدون .حیوان است

 میزبفان  برای بیرتری دسترسی قابلیت با مغذی مواد مغذی،

 توسفط  هاالیاوساکارید مانانکه  [. مکانیسمی5] دارد وجود

 بخرند می بهبود را مغذی مواد سایر و انرژی از وری هبهر آن

 بهبفود  بفه ممکفن اسفت    امفا  نیسفت،  مرفخص  درسفتی  به

 هفای  آنفزیم  فعالیفت  یا تحریفک  روده پوشری خصوصیا 

رسفد اففزودن    مفی  نظفر  باشد. از این رو، بفه مربوط  هضمی

 هفای  قابلیت هضم ایلئومی پفروتئین در مفرت   ،مخمر  دیوار

زیفادی   هفای  همچنین گزارش [.9]خردگذار را بهبود ب تخم

بفر کفاهش میفزان     هفا  بیوتیفک  پفری سفودمند   آثفار مبنی بر 

افزایش طفول پفرز روده    و میر، تحریک سامانه ایمنی و مر 

 اثفر  در کفه  مایفدی  آثفار  رغم علی[. 19،21،11] وجود دارد

 گفذار  تخم طیور های گله ها درالیاوساکارید نمانا از استااده

 ثیرتفأ  بررسفی  خصفو     کمفی در مطالعا شده، گزارش

خفام جیفره    پروتئین سط  کاهش بر ترکیبا  این از استااده

است. محتوای پروتئین جیره بفه  شده  گذار تخم های در مرت

زیسفت   های نارانیی که بر روی قیمت جیره و تأثیرلحا  

مین کففافی تففأ. اسففتتوجففه  در خففور، گففذارد مففیمحیطففی 

در  گفذار  تخم های مرت احتیاجا  اسیدهای آمینه و پروتئین

بنفابراین،  کاهش انترار و دفع نیتروژن بسفیار مهفم اسفت.    

خوراک دام  های پروتئین برای ارزیابی افزودنی کم های جیره

موضفوع  و در نهایت عملکرد حیوان مورد توجفه هسفتند.   

به کاهش سط  پروتئین خام جیره  گذار تخم های پاسش مرت

از پژوهش  هدف [. لذا13] توجه بود در خور انبرای محقق

حاوی  های جیره ها باالیاوساکارید مانان ثیرتأ بررسی حاضر،

کیای  های عملکرد، فراسنجه پروتئین خام بر مختلف سطوح

ایلئفومی   هضفم  قابلیفت  میکروبی ایلئوم، ، جمعیتمرت تخم

 در لیپیفدی  هفای  لافه ؤمواد مغذی، پارامترهفای ایمنفی و م  

 .بودگذار  تخم های مرت
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 ها روشمواد و 

واقفع در  گفذار   مرت تخمفارم صنعتی یک حاضر در  ةمطالع

کیلففومتری  40واقففع در  آبففاد منطقففه شهرسففتان نجففف  

 150تعفداد   شفد. اجفرا   1393در سال غربی اصاهان  جنو 

هاتافی   47در  W-36الیفن   هایسویه  گذار قطعه مرت تخم

 3×2کامالً تصادفی بفا آزمفایش فاکتوریف      یدر قالب طرح

هفر تکفرار(    ءبفه ازا  گذار ر و پنج قطعه مرت تخم)پنج تکرا

 های مجهز به سیستم قاس گذار سالن مرت تخماستااده شد. 

تیمارهای . متر بود سانتی 43×49ر قاس به ابعاد و هپلکانی 

هافت روزه و یفک    پفذیری  عفاد    آزمایری طی یک دور

روز به پرندگان تغذیه شدند.  70 به مد  گیری رکورد  دور

سفط  پفروتئین خفام جیفره     سفه  ر آزمایری شام  دو فاکتو

W-36[14 ]  الیففن هففای)سففط  توصففیه شففده سففویه    

درصفد پفروتئین    68/15) 5درصد پفروتئین خفام(،   50/16)

از  درصد پفروتئین خفام( درصفد کمتفر    85/14) 10خام( و 

)صفار   هاالیاوساکارید مانانسط  دو ( و مقدار توصیه شده

 180ارید فعال، حفداق   الیاوساک درصد جیره( )مانان 1/0و 

محصففول، کمپففانی  الیاوسففاکارید در کیلففوگرم مانففانگففرم 

بنابراین، تیمارهای آزمایری شام   بیوریجین برزی ( بودند.

درصد  95و  90حاوی پروتئین خام توصیه شده،  های جیره

 پفففروتئین خفففام توصفففیه شفففده بفففا و بفففدون مکمففف 

مایرفی از  آز هفای  جیفره  تمامیها بودند. الیاوساکارید مانان

لحا  سطوح مختلف مواد مغذی به جز پروتئین خام مرابه 

روزانه پرندگان در دو مرحله و در  ة(. تغذی1بودند )جدول 

. در تمام مفد  انجفام   شد میانجام  30ر14و  30ر7ساعا  

صور  آزاد در اختیار پرندگان قفرار   آزمایش، آ  و غذا به

سفاعت   16برنامة نوری در سرتاسر دور  آزمفایش   گرفت.

آزمایرفی بفر    هفای  جیفره  ساعت تاریکی بود. 8نوردهی و 

W-36 (2007 )الیفن   هفای مفدیریتی سفویه    ةاساس توصفی 

   برای پروتئین خام آنالیز شدند. ها تمام جیره .تنظیم شدند

آوری و بفرای هفر    طور روزانه جمفع  به ها مرت همة تخم

و نیفز وزن   مرت درصد تولید تخمقاس وزن شد. در نهایت 

همچنفین  دسفت آمفد.    بفه طورروزانفه   بفه  مفرت  متوسط تخم
در پایان دوره بفه  خوراک مصرفی و ضریب تبدی  خوراک 

شففد و  گیففری هاتاففی( انففدازه 57تففا  47هاتففه ) 10مففد  

مصرف خوراک روزانه بفه ازای هفر مفرت بفرای کف  دوره      
تولیفدی( نیفز بفا     مرت )گرم تخم مرت تخم  تود. محاسبه شد

همفان   مفرت  د در میاناین وزن تخمضر  کردن درصد تولی

آزمایش از هر تکفرار دو    تکرار محاسبه شد. در پایان دور

 هفا  مفرت  شد و خصوصفیا  تخفم   آوری جمع مرت عدد تخم
شفاخص زرده، واحفد    ،ضفخامت پوسفته   ،استحکام پوسته)

 گیفری  . برای انفدازه ارزیابی شد (رنگ زرده شاخص هاو و

 .[18] استااده شد (1)واحد هاو از رابطه 

(1)  HU = 100 Log (H + 7.57 – 1.7W0.37)             

، ارتاففاع سففایده غلففیظ برحسففب H، واحففد هففاو، HUکففه 

 است.  بر حسب گرم مرت ، وزن تخمWو  متر میلی

از دسففتااه غلففیظ   ارتاففاع سففاید گیففری بففرای انففدازه

استاندارد استااده شد. بفدین صفور  کفه ابتفدا      سنج ارتااع

صاف شکسفته شفده و ارتافاع     ةیک صاح روی ها مرت تخم
. سپس بفا در  شد گیری اندازه متر برحسب میلیغلیظ سایده 

و بفا قفرار    غلفیظ  و ارتااع سایده مرت نظر گرفتن وزن تخم

، واحففد هففاو بففرای هففر یففک از  (1) ةدادن آنهففا در رابطفف
وزن پوسفته   گیفری  محاسفبه شفد. بفرای انفدازه     ها مرت تخم

 هفا  تمیز شده و پوسته ها مرت خمت ة، محتویا  پوستمرت تخم

سفاعت بفرای خرفک شفدن در دمفای اطفاق        48به مد  

. بعد از خرک شدن، وزن آنها بفا تفرازوی   ندناهداری شد
. ضفخامت  شفد گیفری   گفرم انفدازه   01/0دیجیتال با دقفت  

 001/0بفا دقفت    سفنج  با اسفتااده از ریفز   ها مرت تخم ةپوست

پهفن پوسفته   در سه قسمت نوک، وسط و انتهفای   متر میلی

 ةعنوان ضخامت نهفایی پوسفت   و میاناین آنها به گیری اندازه

در نظر گرفته شد. برای مرخص کفردن رنفگ    مرت هر تخم

برای محاسبه شاخص زرده  زرده از واحد رش استااده شد.

 ر [18] استااده شد (2) ةاز رابط

شاخص زرده                 (    2) =
ارتااع زرده

قطر زرده
 × 100 
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 های آزمایشی . مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیره1دول ج

 اقالم خوراکی )درصد(
 جیره با پروتئین خام

 36الین هایشده سویه  توصیه

 درصد 5جیره با 
 کاهش پروتئین خام

 درصد 10جیره با 
 کاهش پروتئین خام

 95/51 21/49 42/46 ذر 
 60/20 95/22 37/25 پروتئین درصد 44سویا  ةکنجال

 00/10 00/10 00/10 دمگن
 00/3 00/3 00/3 سبوس گندم
 46/1 86/1 28/2 روغن )سویا(
 69/5 69/5 69/5 کربنا  کلسیم

 00/4 00/4 00/4 صدف پوسته
 58/1 56/1 55/1 مونوکلسیم فساا 

 26/0 26/0 26/0 طعام نمک
 20/0 20/0 20/0 شیرین شجو

 25/0 25/0 25/0 1مکم  ویتامینی
 25/0 25/0 25/0 2مکم  معدنی

 15/0 16/0 17/0 متیونین-دی ال
 07/0 06/0 03/0 لیزین هیدروکلراید-ال

 04/0 05/0 03/0 ترئونین
 50/0 50/0 50/0 آنزیمیت

 - - - 3اولیاوساکاریدهامانان
    ترکیب جیره
 2700 2700 2700 )کیلوکالری بر کیلوگرم( ساز و سوختانرژی قاب  

 85/14 68/15 50/16 پروتئین خام )درصد(
 40/0 42/0 44/0 متیونین )درصد(

 67/0 70/0 73/0 متیونین + سیستئین )درصد(
 81/0 86/0 90/0 )درصد( لیزین

 61/0 65/0 68/0 )درصد( ترئونین
 40/0 40/0 40/0 )درصد( کلسیم
 16/0 16/0 16/0 )درصد(سدیم 
 48/0 48/0 48/0 دسترس )درصد( درفسار 

گفرم ویتفامین    میلفی  E ،4/2واحد ویتامین  45کلسیارول،  هواحد کول A ،5000واحد ویتامین  12000تامینی برای هرکیلوگرم از جیره حاوی مکم  وی. 1
K3 ،6/2 رمگف  میلفی  1/0کفولین کلرایفد،    گفرم  میلفی  500نیاسین،  گرم میلی 55پنتوتنیک اسید،  گرم میلی 25ریبوفالوین،  گرم میلی 6/6تیامین،  گرم میلی 

 بود. BHT گرم میلی B12 ،1ویتامین  گرم میلی 015/0پیریدوکسین ،  گرم میلی 5/5اسید فولیک،  گرم میلی 5/1بیوتین، 
 25/0مفس،   گفرم  میلفی  10ید،  گرم میلی 1منانز،  گرم میلی 90روی،  گرم میلی 85آهن،  گرم میلی 50مکم  معدنی برای هر کیلوگرم از جیره حاوی . 2

 م بود.سلنیو گرم میلی
از لحا  انرژی و سایر مواد  ها و جیره شداولیاوساکاریدها با آنزیمیت جایازین  درصد از مانان 1/0اولیاوساکاریدها مقدار  حاوی مانان های در جیره. 3

 مغذی یکسان بودند.
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خون پرندگان با استااده  های آزمایش، نمونه 70در روز 

ل گرفتفه شفد.   از سیاهر  بفا  لیتری پنج میلی های از سرنگ

 ةدرج -20سرم در دمای  های پس از جداسازی سرم، نمونه

بفا   هفا  تا زمان انجام آزمایش ذخیره شدند. نمونه گراد سانتی

استاندارد شرکت پارس آزمون از لحا   های استااده از کیت

لیپوپروتئین با چاالی  گلیسریدها، تریغلظت کلسترول تام، 

ه آنالیزکننفده  ابفا دسفتا  و لیپوپروتئین بفا چافالی زیفاد     کم

، کرففور ایتالیففا(  4000 ام اتوماتیففک )مففدل اتولففب پففی   

 [.25] شدند گیری اندازه

ایمنفی همفورال، از    ةمنظور ارزیفابی عملکفرد سفامان    به

خفارجی اسفتااده   ژن  عنوان آنتی قرمز گوساند به های گلبول

 10حفدود   نخست ژن سوسپانسیون این آنتی ةشد. برای تهی

ر  گردنفی گوسفاند بفه داخف       ةاحیف خفون از ن  سفی  سی

 اسید استیک تترا آمین دی اتیلن سی سی 5/0حاوی  های سرنگ

 10خون به مد   های درصد(، گرفته شد. سپس نمونه پنج)

. شفدند  دور در دقیقفه سفانتریاوژ   3500دقیقه بفا سفرعت   

 هفای  پالسمای جدا شده، دور ریخته شد و سه مرتبه گلبول

  (PBS)اده از فساا  بفافر سفالین  نرین شده با استا تهقرمز 

شسترفو شفده بفه     هفای  گلبفول  سپسشسترو داده شدند. 

رقیفق شفدند.    PBSدرصد حجمفی بفا محلفول     پنجنسبت 

از این سوسپانسیون به هر قطعفه پرنفده    سی سی 5/0مقدار 

)دو قطعه به ازای هفر قافس( بفه صفور  داخف  صفااقی       

وزهفای  ترتیفب در ر  و دومین تزریق به نخستینتزریق شد. 

اصلی آزمایش انجام گرففت. بعفد از تزریفق      دور 65و 53

سوسپانسیون گلبول قرمز گوساند، از همان دو قطعه پرنده، 

خفونی در   های گیری شد. نمونه آوری خون جمع های نمونه

روز هاتم بعد از هر نوبت تزریق گلبفول قرمفز گوسفاندی    

خف   جدا شده و بفه دا  ها خون از نمونه های . سرمشدانجام 

، در هفا  میکروتیو  انتقال یافتند و تا زمفان انجفام آزمفایش   

 [.12]شد منجمد  گراد سانتی ةدرج -20فریزر 

غلظففت پففادتن علیففه گلبففول قرمففز گوسففاند بففه روش 

 گیفری  [. بفرای انفدازه  12] شد گیری هماگلوتیناسیون اندازه

 –مخصفو  میکروتیتفر    هفای  ابتفدا جعبفه   ها غلظت نمونه

 96 هفا،  شک  تهیه شفد کفه ایفن جعبفه     Vهماگلوتیناسیون 

 50. داخ  هر چاهک داردردیف  8ستون و  12چاهک در 

سفرم   ةمیکرولیتر نمون 50ریخته شد. مقدار  PBSمیکرولیتر 

هر ستون ریخته و سفپس بفا    نخست های در داخ  چاهک

خوبی داخف  چاهفک مخلفوط شفد و از چاهفک       سمپلر به

وم اضافه شفد.  میکرولیتر برداشته و به چاهک د 50 نخست

میکرولیتر به چاهک بعدی انتقال  50، کردنپس از مخلوط 

میکرولیتر سرم مخلوط شفده   50یافت و از آخرین چاهک، 

ترتیب، غلظت پادتن در سفرم   دور ریخته شد. بدین PBSبا 

 سفازی  طور پیوسته به نصف کاهش یافته و رقیق به ها نمونه

 لیتفر  لفی می 50 هفا  چاهفک  ة. در نهایفت بفه همف   شفد انجام 

پفس از   ها اضافه شد. نمونه SRBCسوسپانسیون دو درصد 

اضافه شدن سوسپانسیون به مفد  دو الفی سفه دقیقفه بفه      

دقیقه در دمفای اتفاق    45خوبی تکان داده شدند و به مد  

در نهایت واکفنش هماگلوتیناسفیون بفرای     ناهداری شدند.

دو آخفرین   ةلافاریتم پایف   ةهر نمونه قرائت شد. با محاسفب 

قتی که در آن هماگلوتیناسیون گلبول قرمز گوساند انجفام  ر

شده بود، میزان غلظت پادتن هر نمونه در پاسش بفه تزریفق   

 [.12]شد محاسبه 

آزمایش، پرنفدگان علیفه بیمفاری نیوکاسف       40در روز 

روز بعفد از واکسیناسفیون، از هفر     12و  6واکسینه شفدند.  

  زیفر بفال   قاس دو قطعه پرنده انتخا  شده و از سفیاهر 

خفون   هفای  . سپس سرم از نمونفه انجام شد گیری آنها خون

جدا شده به داخ  میکروتیو  انتافال یاففت و تفا قبف  از     

زمان تعیین غلظت پادتن به روش مهار هماگلوتیناسیون در 

منجمففد شففدند. بففرای   گففراد سففانتی ةدرجفف -20دمففای 

غلظففت پففادتن اختصاصففی علیففه ویففروس   گیففری انففدازه

روش مهففار هماگلوتیناسففیون اسففتااده شففد.   نیوکاسفف ، از

دوم  ةغلظت پادتن برای هر نمونه به صفور  لافاریتم پایف   
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قرمفز   های آخرین رقتی بیان شد که از آگلوتیناسیون گلبول

 [.12] کرد میطور کام  جلوگیری  به

برای بررسی قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی، پنج روز 

غذایی پرنفدگان مقفدار     آزمایش، به جیر  قب  از پایان دور

درصد مارکر اکسید کروم سفه ظرفیتفی اضفافه شفد و      4/0

تغذیفه   حفاوی مفارکر    پرندگان در روزهای پایانی با جیفر 

شففدند. در روز پایففانی آزمففایش و پففس از رکففوردگیری و 

های مربوطه، تعداد دو قطعه پرنده از هر قاس  برداری نمونه

 cmحفدود   ةصفل کرتار و محتویا  ایلئومی پرندگان در فا

متفر قبف  از دریچفه     بعد از زائده مک  تفا چنفد سفانتی    10

های محتویا  گفوارش   . نمونهندشد آوری ایلئوسکال جمع

دار انتقال داده شده و بالفاصفله در دمفای    به ظروف شماره

C°20- های مارکردار  های جیره فریز شدند. در ادامه، نمونه

پروتئین خام،  و محتویا  گوارشی پرندگان از لحا  درصد

ضفرایب   .آنفالیز شفدند  چربی خام، خاکستر و میزان کفروم  

 .[17] محاسبه شد (3) ةقابلیت هضم با استااده از رابط

(3) 
Digestibility (%) = 100 − (100

×
 (Nutr digesta × Cr diet)

(Nutr diet × Cr digesta)
) 

قابلیفت هضفم مفاد      ،Digestibility ،در این رابطفه که 

غلظفت مفاد  مغفذی در محتویفا       ،Nutr digestaمغذی؛ 

غلظفت   ،Nutr diet غلظت کروم در جیره؛ ،Cr dietایلئوم؛ 

غلظففت کففروم در   ،Cr digesta مففاد  مغففذی در جیففره؛ 

 است. محتویا  ایلئوم

آزمایش، تعداد دو قطعفه پرنفده از هفر      در انتهای دور

منظفور بررسفی تغییفرا  جمعیفت      تکرار کرتار شفد و بفه  

تازه محتویفا    ةایلئوم، مقدار یک گرم نمون ةمیکروبی ناحی

 لیتفر  پنج میلفی آوری و سریعاَ با مقدار  گوارشی ایلئوم جمع

 هفا  نمونفه  سپس شددرصد مخلوط  85/0سرم فیزیولوژیک 

 ةدرجف  -20میکروبفی در   هفای  آزمفایش  انجفام  زمفان  تفا 

الکتوباسفی ،   هفای  گونفه  فراوانفی  شفدند.  فریفز  گفراد  سانتی

 برای شد. محتویا  ایلئوم تعیین در یاکلیاشریر سالمونال و

 محلول در کلنی( های قطره شمارش(روش  از آزمایش انجام

 مورد کرت های محیط [.5]شد استااده  فساا  بافر استری 

در  آلمفان  شرکت مفرک   نمایند از تجاری صور  به استااده

 محفیط  از هفا  الکتوباسفی   شفمارش  شدند. بفرای  ایران تهیه

 37 دمفای  در ساعت 72 مد  به و شد هاستاادMRS کرت

اشریرفیاکلی و   بفرای شفمارش   و شفد  درجفه انکوباسفیون  

 بریلیانفت  و های مکانکی کرت محیط ترتیب از به سالمونال

 37  دمفای  در سفاعت  24مد   به و شد استااده آگارگرین 

 ،هفا  تعداد باکتری ةمحاسب برای .[5] شد درجه انکوباسیون

 یافته در شک  کلنی واحد اساسشده بر شمارش کلنی تعداد

  .شد استااده ایلئوم ةنمون گرم هر

مفدل   ةآمده، با استااده از رویف  دست بههای  داده تمامی

 4بفرای مفدل    SAS  [22]آمفاری  اففزار  خطی عمومی نفرم 

با استااده از آزمفون تفوکی و در سفط      ها میاناین وتجزیه 

 مقایسه شدند. >05/0pاحتمال 

)4 ) Xijk = µ + Ai + Bj + ABij + εijk 

، میفاناین  µ ؛شده  مقدار مراهده ،Xijkدر این رابطه، که 

اثفر ففاکتور    ،Bj ؛خفام اثر فاکتور سط  پروتئین  ،Ai ؛جامعه

متقاب  دو فاکتور سط   آثار ،ABij؛ الیاوساکارید سط  مانان

، اثفر خطفای   εijk و الیاوساکارید پروتئین خام و سط  مانان

 .استآزمایش 

 

 و بحث  نتایج 

 جیفره و پروتئین خفام  نتایج مربوط به تأثیر سطوح مختلف 

عملکففردی  هففای بففر فراسففنجه الیاوسففاکارید مانففان مکمفف 

 57الففی  47)آزمففایش   در کفف  دور گففذار تخففم هففای مففرت

درصفدی   10ئه شده است. کاهش اار 2در جدول هاتای( 

خفام( باعفث    درصفد پفروتئین   85/14)جیفره  خام پروتئین 

 گفذاری، تفوده   تخفم مفرت، درصفد    وزن تخم کاهش معنادار

خوراک در مقایسه ضریب تبدی  و نامناسب شدن  مرت تخم
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خفام( و   درصد پفروتئین  50/16شده ) با تیمار سط  توصیه

درصفد   68/15جیفره )  خفام کاهش پنج درصدی پفروتئین  

تااو  معناداری بفین تیمفار    .(>01/0p)خام( شد  پروتئین

از  خفام صدی پفروتئین  سط  توصیه شده و کاهش پنج در

مرت( مرفاهده   تخم لحا  صاا  عملکردی )جز برای تود 

جیفره  خام سط  پروتئین تحت تأثیر مصرف خوراک نرد. 

تأثیر به جیره  الیاوساکارید مانانافزودن مکم  قرار نارفت. 

مفرت، خفوراک مصفرفی و ضفریب      داری بر وزن تخفم امعن

بب بهبود سدر ک  دوره آزمایش نداشت اما تبدی  خوراک 

. آثفار  (>05/0p)شفد   مفرت  تخفم  و تود  گذاری درصد تخم

و مکمففف   خفففاممتقابففف  سفففطوح مختلفففف پفففروتئین  

هفای   هفای عملکفردی مفرت     الیاوساکارید بر فراسفنجه   مانان

 گذار معنادار نبود. تخم

 

  های مرغ عملکردی های الیگوساكارید بر فراسنجه تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام جیره و مانان. 2جدول 

 هفتگی 57الی  47سنی  ةطی باز گذار تخم

 (درصد)خام  پروتئین
 الیاوساکارید مانان

 (درصد)

 مرت وزن تخم

 )گرم(

 درصد

 گذاری تخم
 )گرم( مرت تخم توده

 خوراک مصرفی

 )گرم در روز(

 ضریب تبدی 

 خوراک

 05/2 27/104 81/50 42/82 64/61 صار 50/16

50/16 1/0 09/62 49/83 85/51 14/104 00/2 

 07/2 47/103 86/49 97/80 59/61 صار 68/15

68/15 1/0 40/61 93/81 86/49 87/103 09/2 

 27/2 97/103 84/45 59/76 85/59 صار 85/14

85/14 1/0 39/59 57/80 82/47 29/100 10/2 
SEM  51/0 86/0 56/0 99/1 047/0 

 (درصد) خامپروتئین 

50/16  a87/61 a95/82 a33/51 21/104 b03/2 

68/15  a50/61 a45/81 b86/49 65/103 b08/2 

85/14  b62/59 b58/78 c83/46 13/102 a18/2 
SEM  36/0 61/0 39/0 41/1 033/0 

     (درصد)الیاوساکارید  نمانا

 b00/80 b83/48 91/103 13/2 03/61  صار

1/0  93/60 a00/82 a85/49 69/102 06/2 
SEM  29/0 49/0 32/0 15/1 027/0 

   سط  معناداری    منبع تغییرا 

 012/0 56/0 <0001/0 0001/0 0004/0  خام پروتئین

 10/0 50/0 039/0 008/0 87/0  الیاوساکارید مانان

a-cدار است ار تااو  ارقام در هر ستون با حروف غیرمرابه معن .SEMسفط  توصفیه شفده     ها. سط  پروتئین خام جیره )سفه  خطای استاندارد میاناین ر

 درصد کمتر(  10، پنج و W-36 الین یسویه ها



 صابر معتمدی، رحمان جهانیان و سمیه زینلی، شکوفه غضنفری

 

 1396پاییز   3شماره   19دوره 

634 

خفام  کاهش سط  پفروتئین  این تحقیق، مطابق با نتایج 

، درصففد مففرت دار وزن تخففماجیففره باعففث کففاهش معنفف  

 شفد  خفوراک و ضفریب تبفدی    مرت  تخم تود ، گذاری تخم

بفه   75/14که با کفاهش سفط  پفروتئین جیفره از      طوری هب

 تفود  و مرت  ، وزن تخمگذاری د، تخمدرص 75/11و  25/13

کاهش یافت و از آنجا که میزان مصفرف خفوراک    مرت تخم

ور طف  هبف  خفوراک تحت تأثیر قرار نارفت، ضفریب تبفدی    

در آزمایری دیافر،  . در مقاب ، [13] داری افزایش یافتامعن

کاهش سط  پروتئین جیره موجب افزایش میفزان مصفرف   

افزایش سفط   با . [2]شد  خوراکخوراک و ضریب تبدی  

. [6] نیففز افففزایش یافففتمففرت  پففروتئین جیففره، وزن تخففم

درصد پروتئین  18و  16همچنین در پرندگان تغذیه شده با 

درصففد  ،درصففد پففروتئین 14بففا  هففای نسففبت بففه جیففره 

[. کفاهش  6] بهبفود یاففت   هفا  مفرت  و وزن تخم گذاری تخم

درصفد پفروتئین    14پرندگانی کفه  های عملکردی  فراسنجه

نردن مقدار کافی پفروتئین و   مینتأکردند به دلی   ذیه میتغ

که احتیاجا  پفروتئین و   اسیدهای آمینة بدن است در حالی

درصفد پفروتئین    18و  16اسیدهای آمینة گروه پرندگان با 

اسفیدهای آمینفه    تعفادل شفد. همچنفین،    مین میتأ ای تغذیه

ت گوگرددار بفه لیفزین، اهمیف    ةسبت اسیدهای آمینویژه ن به

  بففه جیففر الیاوسففاکارید مانففان. افففزودن [6] دارد ای ویففژه

 ها را بهبود بخرفید  در مرت خوراکضریب تبدی   ،پرندگان

مفرت،   تخفم  تفود  گذاری،  داری بر درصد تخماولی تأثیر معن

همچنفین،  . [13] و مصرف خفوراک نداشفت   مرت وزن تخم

بفه جیفره موجفب بهبفود تولیفد       الیاوساکارید مانانافزودن 

 .[3شد ] مرت تخم

جیره خام نتایج مربوط به تأثیر سطوح مختلف پروتئین 

 مفرت  کیای تخم های بر فراسنجه الیاوساکارید مانانو مکم  

ئه اار 3در جدول هاتای(  57الی  47)آزمایش   دور ک در 

استحکام سبب جیره خام کاهش سط  پروتئین  .شده است

 هفای  صبر سفایر شفاخ  ولی  (=06/0p)شد  مرت تخم ةپوست

، شفاخص  مرت تخم ةاز جمله ضخامت پوست مرت تخم کیای

تأثیر بود. اسفتااده   رنگ زرده بی شاخص زرده، واحد هاو و

در جیره نیز نتوانست تأثیری بر  الیاوساکارید ماناناز مکم  

از جملففه اسففتحکام پوسففته،  مففرت کیاففی تخففم هففای لاففهؤم

ه، واحفد هفاو و رنفگ زرده    دضخامت پوسته، شفاخص زر 

و  خفام آثار متقابف  سفطوح مختلفف پفروتئین     ته باشد. داش

مفرت   های کیافی تخفم   الیاوساکارید بر فراسنجه مکم  مانان

 گذار معنادار نرد. های تخم مرت

بفه جیفره    الیاوسفاکارید  مانفان افزودن مکم  در آزمایری 

تفأثیری بفر ضفخامت     هاتافی  44در سن  گذار تخم های مرت

آزمایش، موجب تغییر رنگ  پوسته نداشت و تنها در هاته آخر

. در مقابففففف ، اففففففزودن اینفففففولین و  [27]شفففففد زرده 

ضخامت پوسفته و اسفتحکام پوسفته در     ،الیاوفروکتوساکارید

در  [.7]را بهبففود بخرففید  ای هاتففه 57 گففذار تخففم هففای مففرت

 الیاوساکارید مانانآزمایری، ضخامت پوسته تحت تأثیر مکم  

ر مصففرف واحففد هففاو در اثفف   همچنففین، .قففرار نارفففت 

اول تحت تأثیر قرار نارفت اما در  ةدر هات الیاوساکارید مانان

[. افففزودن مکمفف  20] چهففارم آزمفایش کففاهش یاففت   ةهاتف 

هرفت  در  گذار تخم های بلدرچین  به جیر الیاوساکارید مانان

کیای تخم بلدرچین نداشت و های  ی تأثیری بر شاخصاهات

 [.11] تنها شاخص زرده را افزایش داد

نران داده شده است کفاهش   4اونه که در جدول همان

سط  پروتئین خام جیفره تفأثیری بفر غلظفت پفادتن علیفه       

پففس از واکسیناسففیون و   12و  6نیوکاسفف  در روزهففای  

اولیه و ثانویه  های در طی پاسش SRBCهمچنین پادتن علیه 

 مدر روز شرف  الیاوساکارید ماناننداشت. استااده از مکم  

سف  تفأثیری بفر غلظفت پفادتن علیفه       پس از واکسن نیوکا

روز پفس از واکسیناسفیون سفط      12نیوکاس  نداشت امفا  

درصفففد  1/0پفففادتن علیفففه نیوکاسففف  در اثفففر مصفففرف 

( >05/0pداری )اطفور معنف   در جیفره بفه   الیاوساکارید نمانا

 افزایش یافت. 
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  های مرغ مرغ كیفی تخم های الیگوساكارید بر فراسنجه تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام جیره و مانان. 3جدول 

 هفتگی 57تا  47از  گذار تخم

 خامپروتئین 

 (درصد)

 الیاوساکارید مانان

 (درصد)

 استحکام پوسته

 مربع( متر )کیلوگرم بر سانتی

ضخامت 

 پوسته

 (متر )میلی

 شاخص 

 زرده

 واحد 

 هاو

 شاخص 

 رنگ زرده

 67/6 81/80 457/0 400/0 82/2 صار 50/16

50/16 1/0 73/2 409/0 440/0 97/77 05/7 

 84/6 76/80 448/0 412/0 84/2 صار 68/15

68/15 1/0 95/2 403/0 456/0 31/80 05/7 

 85/6 23/80 435/0 416/0 98/2 صار 85/14

85/14 1/0 94/2 419/0 468/0 42/79 90/6 

SEM  06/0 08/0 01/0 43/1 06/0 

 (درصد) خام پروتئین

50/16  77/2 405/0 449/0 39/79 86/6 

68/15  90/2 408/0 452/0 53/80 96/6 

85/14  96/2 417/0 452/0 83/79 87/6 

SEM  05/0 05/0 007/0 01/1 05/0 

     (درصدالیاوساکارید ) مانان

 78/6 60/80 447/0 409/0 88/2  صار

1/0  87/2 411/0 455/0 23/79 00/7 

SEM  04/0 04/0 005/0 83/0 04/0 

SEM: سه سطح توصیه شده سویه  ستاندارد میانگینخطای ا( الین هایها. سطح پروتئین خام جیره W-36 ،۵  ۱۰و  )درصد کمتر 

 

نیفز   SRBCپاسش اولیه و ثانویفه غلظفت پفادتن علیفه     

 مکمففف  ( تحفففت تفففأثیر>05/0pداری )اطفففور معنففف بفففه

متقابف    آثارقرار گرفت و افزایش یافت.  الیاوساکارید مانان

الیاوساکارید بر  نو مکم  مانا خام تئینسطوح مختلف پرو

 هففای خففون مفرت  SRBCغلظفت پفادتن علیففه نیوکاسف  و    

 دار نرد.امعن گذار تخم

جیفره باعفث بهبفود غلظفت     خام کاهش سط  پروتئین 

اما  شد؛ ژن روز تزریق آنتی هاتپس از  SRBCعلیه  پادتن

 05/0افففزودن  .[7] دار نبففودادوم، ایففن تففأثیر معنفف  در دور

 هففای  بففه جیففره مففرت الیاوسففاکارید کمفف  مانففانمدرصففد 

را یففک هاتففه پففس از تزریففق  SRBCغلظففت  ،گففذار تخففم

مفادر   هفای  در مفرت  پفادتن افزایش داد و همچنین شاخص 

رسفد کفه بهبفود     مفی نظفر  ه ب .[23]گوشتی را بهبود بخرید

ناشی از بهبفود   الیاوساکارید مانانسیستم ایمنی تحت تأثیر 

از قبیف  عناصفر روی، مفس و    مواد مغفذی   ای جذ  روده

از  زا بیمفاری  هفای  سلنیوم باشد. همچنفین کفاهش بفاکتری   

 .[24] کند را تقویت میسیستم ایمنی  ،سط  روده
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الیگوساكارید بر غلظت پادتن در برابر ویروس نیوكاسل و گلبول قرمز  نتأثیر سطوح مختلف پروتئین خام جیره و مانا .4جدول 

 (10Logاولیه و ثانویه ) های ( در طی پاسخSRBCگوسفندی )

 خام پروتئین

 (درصد)

 الیاوساکارید نمانا

 (درصد)

 غلظت نیوکاس 

 روز پس از تزریق 6

 غلظت نیوکاس 

 روز پس از تزریق 12

 پاسش اولیه

 SRBCبه 

 ثانویهپاسش 

 SRBCبه 

 50/3 25/2 40/5 30/6 صار 50/16

50/16 1/0 00/6 50/7 80/3 10/5 

 80/4 00/3 20/6 90/5 صار 68/15

68/15 1/0 60/6 20/6 30/3 30/5 

 60/4 20/3 60/6 00/6 صار 85/14

85/14 1/0 40/6 70/7 80/3 20/5 
SEM  36/0 55/0 77/2 13/3 

     (درصد) خامپروتئین 

50/16  15/6 45/6 11/3 30/4 

68/15  25/6 20/6 15/3 05/5 

85/14  20/6 15/7 50/3 90/4 
SEM  26/0 39/0 01/2 21/2 

    (درصدالیاوساکارید )  نمانا

 b06/6 b86/2 b30/4 07/6  صار

1/0  33/6 a13/7 a63/3 a20/5 
SEM  21/0 32/0 4/1 81/1 

   داریاسط  معن   تغییرا منبع 

 014/0 004/0 025/0 37/0  الیاوساکارید نمانا

a-cدار است ار تااو  ارقام در هر ستون با حروف غیرمرابه معن .SEMها. خطای استاندارد میاناین ر SRBCسط  پروتئین  ،گوساندیسرم گلبول قرمز  ر

 درصد کمتر(  10، پنج و W-36 الینخام جیره )سه سط  توصیه شده سویه های

 

موجفب   الیاوسفاکارید  مانفان هر چند استااده از مکم  

روزه شد،  42و  21 های افزایش غلظت نیوکاس  در جوجه

 الیاوسفاکارید  ماناندار نبود. در مقاب  مکم  اناما این اثر مع

و  21داری غلظت گامبورو را در سنین اطور معن هتوانست ب

روزگی بهبود بخرد و ایفن اثفر هنافامی کفه پرنفدگان       42

  .[21] آلوده به سالمونال بودند، بیرتر بود

( بفه  =08/0pکاهش سط  پروتئین خام جیفره تمایف  )  

 بففار داد امففا در کففاهش سففط  کلسففترول خففون نرففان  

 گلیسرید، گروه تغذیه شده با سفط  متوسفط پفروتئین    تری

( میفزان  >05/0pداری )اطفور معنف   درصفد( بفه   68/15) خام

 50/16گلیسرید خون را نسبت به سط  توصیه شفده )  تری

درصد پروتئین خام( کفاهش داد. در مقابف  کفاهش سفط      

بفا   هفای  توانست بر مقفدار لیپفوپروتئین  ن پروتئین خام جیره

کم و زیاد تأثیری داشفته باشفد. اسفتااده از مکمف       ةدانسیت
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 های لاهؤبر م گذار تخم های مرت  در جیر الیاوساکارید نمانا

تأثیری نداشفت و   HDLو  LDLخونی از جمله کلسترول، 

گلیسفریدهای   تفری ( بفه کفاهش سفط     p=08/0تنها تمای )

متقابفف  سففطوح مختلففف  آثففار(. 5خففون داشففت )جففدول 

 هفای  الیاوساکارید بر فراسفنجه  نو مکم  مانا خام پروتئین

 دار نرد.امعن گذار تخم های بیوشیمیایی خون مرت

 

 هفتگی  57در  (mg/dlبیوشیمیایی خون ) های الیگوساكارید بر فراسنجه نتأثیر سطوح مختلف پروتئین خام جیره و مانا .5جدول 

 پروتئین خام

 (درصد)
 LDL HDL گلیسرید تری رولکلست (درصدالیاوساکارید ) نمانا

 36 74 1397 147 صار 50/16

50/16 1/0 140 1544 52 42 

 48 46 1288 134 صار 68/15

68/15 1/0 116 1246 35 44 

 44 42 1251 127 صار 85/14

85/14 1/0 131 1469 65 38 
SEM  21/8 1/73 3/10 69/3 

     (درصدپروتئین خام )

50/16  143 a1471 63 39 

68/15  125 b1267 41 46 

85/14  129 ab1360 54 41 
SEM  81/5 7/51 3/7 61/2 

    (درصدالیاوساکارید ) نمانا

 43 54 1420 136  صار

1/0  129 1312 51 41 
SEM  74/4 2/42 96/5 13/2 

 داریاسط  معن  تغییرا منبع 

 20/0 11/0 03/0 08/0  پروتئین خام

a-c دار است استون با حروف غیرمرابه معنر تااو  ارقام در هر .SEMها.  خطای استاندارد میاناین رLDL  چافالی   ر لیپفوپروتئین کفمHDLلیپفوپروتئین   ر

 درصد کمتر(  10و  W-36 ،5الین  یسط  پروتئین خام جیره )سه سط  توصیه شده سویه ها پرچاالی،

 

جیفره موجفب    خامکاهش سط  پروتئین ای  در مطالعه

درصد پروتئین  25/13سرید در تیمار حاوی گلی تریکاهش 

اما تأثیری بر غلظت کلسفترول نداشفت. همچنفین     شد خام

نیز تأثیری بر غلظفت   الیاوساکارید ماناندرصد  1/0افزودن 

در آزمایرفی،   .[13] خون نداشت گلیسرید تریکلسترول و 

 63در سن  های مرت جیره خامدرصدی پروتئین  15کاهش 

گلیسفرید و   تفری ظت کلسفترول،  موجب کاهش غل هاتای

LDL  امفا تفأثیری بفر    شدخونHDL   [15] مرفاهده نرفد. 
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درصفد( غلظفت    15به  17) جیره خامکاهش سط  پروتئین 

 در .[11]را کاهش داد گوشتی  های کلسترول خون در جوجه

به جیفره موجفب    الیاوساکارید مانانافزودن  ،آزمایش دیاری

اما  شدحال رشد  در های کاهش سط  کلسترول در بلدرچین

 .[9] تأثیری بر سط  ک  چربی خون مراهده نرد

تمایف  بفه اففزایش    جیفره   خفام کاهش سط  پفروتئین  

( اما کمتفرین  p=08/0) نران داد خامقابلیت هضم پروتئین 

قابلیفت   (درصد پروتئین جیفره  85/14) خام سط  پروتئین

کاهش داد.  (>01/0p)طور معناداری  بهرا  چربی خامهضم 

داری اطور معن هبجیره  خامدرصدی پروتئین  10و  5 کاهش

(05/0p<  قابلیت هضفم ) را بهبفود بخرفید.    کف   خاکسفتر

داری بر قابلیت هضم اتأثیر معن الیاوساکارید ماناناستااده از 

درصفد   1/0ن دنداشت، اما افزو ک  خاکسترو  خام پروتئین

چربفی  به جیره توانسفت قابلیفت هضفم     الیاوساکارید مانان

)جفدول   ( بهبفود بخرفد  >05/0pداری )اطور معنه را ب خام

آثار متقابف  سفطوح مختلفف پفروتئین خفام و مکمف         .(6

الیاوساکارید بر قابلیت هضم ایلئومی مفواد مغفذی در    مانان

 گذار معنادار نرد. های تخم مرت
 

 های یلئومی مواد مغذی )%( در مرغقابلیت هضم ابر الیگوساكارید  نتأثیر سطوح مختلف پروتئین خام جیره و مانا. 6جدول 

 هفتگی  57در  گذار تخم

 خاکستر ک  چربی خام پروتئین خام (درصدالیاوساکارید) نمانا (درصدپروتئین خام)

 51/57 67/64 02/59 صار 50/16

50/16 1/0 74/58 00/67 31/61 

 54/64 73/62 28/60 صار 68/15

68/15 1/0 56/62 69/64 90/63 

 09/64 93/58 86/60 صار 85/14

85/14 1/0 02/61 81/61 81/62 
SEM  21/1 25/1 95/1 

    (درصدپروتئین خام )

50/16  88/58 a83/65 b41/59 

68/15  57/61 a71/63 a22/64 

85/14  94/60 b37/60 a45/63 
SEM  85/0 88/0 38/1 

   (درصدالیاوساکارید ) نمانا

 b11/62 05/62 05/60  صار

1/0  87/60 a50/64 67/62 
SEM  69/0 72/0 13/1 

   داریاسط  معن  تغییرا منبع 

 04/0 0008/0 08/0  پروتئین خام

 69/0 03/0 41/0  الیاوساکارید نمانا

a-cدار است ار تااو  ارقام در هر ستون با حروف غیرمرابه معن .SEMتوصفیه شفده    سط  پروتئین خام جیره )سفه سفط    ها. خطای استاندارد میاناین ر

  درصد کمتر(  10، پنج و W-36الین سویه های
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قابلیت هضفم   ،چیتوالیاوساکارید گرم میلی 400افزودن 

در الیفن   یهفا گذار  تخم های ماده خرک و نیتروژن در مرت

رسففد کففاهش  مففینظففر ه . بففهاتاففی را بهبففود بخرففید 28

مخمر از تجزیفه    در اثر افزودن دیوار زا بیماری های باکتری

و موجب امولسفیون   کردهن اسیدهای صاراوی ممانعت شد

 گفذار  تخفم  هفای  در مفرت  هفا  و در نتیجه جذ  بهتر چربی

تفأثیری بفر    الیاوسفاکارید  مانانافزودن مکم   .[18]شود می

ففزودن  ا ،در مقابف   .[19] قابلیت هضم ماده خرک نداشت

در کیلوگرم اینولین به جیره موجب کاهش  گرم میلی هرت

اسففیدهای آمینففه و دسترسففی انففرژی قابفف  قابلیففت هضففم 

توانسفت انفرژی    گفرم  میلفی  چهارمقدار  شد.ساز  و سوخت

اسیدهای قابلیت هضم و  ساز را بهبود بخرد و قاب  سوخت

توانفد در نتیجفة    آمینه را افزایش دهد که ایفن اففزایش مفی   

، 10، 5افزودن  .[5] هضمی باشد های افزایش فعالیت آنزیم

وگرم اینولین به جیفره موجفب بهبفود    گرم در کیل 20و  15

 10پروتئین و اغلب اسیدهای آمینفه )  قابلیت هضم ایلئومی

مفففورد( و چربفففی خفففام بفففه خصفففو     15از مفففورد 

گلیسریدها شد، اما تأثیری بر قابلیت هضفم نراسفته و    تری

آنجایی که کفاهش   از .[1] ساز نداشت و انرژی قاب  سوخت

موجفب   گفذار  تخفم  هفای  مرت  سویا، در جیر ةسط  کنجال

است و بفه دنبفال کفاهش    شده کاهش سط  پروتئین جیره 

سفویا، میفزان الیاوسفاکاریدهای موجفود در      ةسط  کنجالف 

سویا از جمله رافینوز و استاکیوز کاهش یافته، احتماالً ایفن  

را بهبفود   چربفی خفام  و  خفام  امر قابلیفت هضفم پفروتئین   

افینفوز و  . تأثیر منای الیاوساکاریدهای ر[16بخریده است]

اسففتاکیوز بففر ابقففاء مففواد مغففذی و کففاهش انففرژی قابفف   

 .[4]ساز نیز گزارش شده است و  سوخت

درصدی سط  پفروتئین خفام جیفره تمایف       10کاهش 

(07/0=p   به کاهش میزان جمعیت میکروبفی اشریرفیاکلی )

نران داد اما کاهش سفط  پفروتئین خفام جیفره نتوانسفت      

 هفا  ها و الکتوباسفی  تأثیری بر جمعیت میکروبفی سفالمونال  

بفه جیفره بفه     الیاوساکارید نمکم  ماناداشته باشد. افزودن 

( جمعیت میکروبی اشریریاکلی را >05/0pداری )اطور معن

امففا تففأثیری بففر جمعیففت  ؛در محتویففا  روده کففاهش داد

(. 7)جفدول   نداشفت  ها میکروبی سالمونالها و الکتوباسی 

و مکمفف  متقابفف  سففطوح مختلففف پففروتئین خففام    آثففار

 هفای  الیاوساکارید بر جمعیت میکروبی ایلئوم در مرت ن مانا

 دار نرد.امعن گذار تخم

آلففوده شففده بففه   هففای در آزمایرففی کففه روی جوجففه 

سیسفتم   الیاوسفاکارید  مانانریاکلی انجام گرفت افزودن یاشر

 یاوسفاکارید ال نمراهده شفد کفه مانفا    را تقویت کرد وایمنی 

 کفه  طفوری ه بف  ست.را دارا یکنوع توانایی باند شدن فیمبریا 

هفا از قبیف     یلکتین حساس به مانوز موجود در دیواره باکتر

اشریریاکلی و سالمونال توسط مخمر جفذ  شفده و میفزان    

 هففای  زا در روده و همچنففین عاونففت یهففای بیمففار یبففاکتر

اففففزودن مکمففف   .[21]دهفففد مفففیباکتریفففایی را کفففاهش 

صدی سالمونالها در در 26موجب کاهش  الیاوساکارید مانان

گفرم   10الفی   1اففزودن   .[8]شفد گوشفتی   های روده جوجه

بففه کیلففوگرم جیففره موجففب کففاهش    یاوسففاکاریدال نمانففا

توانایی  یاوساکاریدال نو با افزایش سط  مانا شداشریریاکلی 

 یاوسفاکارید ال ن. مکمف  مانفا  شدبیرتری در این امر مراهده 

را  ها و بیایدوباکترها  ستمای  داشت که جمعیت الکتوباسیلو

در  یاوساکاریدال نسط  پایین ماناهمچنین،  .[28]کاهش دهد

، هفا  ، اسفترپتوکوکوس هفا  جیره موجفب کفاهش الکتوباسفی    

امفا تفأثیری بفر بیایفدو      شفد؛  هفا  اشرشیا کلی و سایر باکتری

 .[26]نداشت ها باکتریوم

مکمف   اففزودن  در ک  نتایج این آزمایش نران داد کفه  

درصد جیفره سفبب بهبفود     1/0به میزان  اکاریدالیاوس نمانا

 هفای  پاسفش ایمنفی و فلفور میکروبفی روده مفرت      ،عملکرد

جیره را  خامپروتئین  توان سط  می ،همچنین شد. گذار تخم

ی عملکفردی  هفا  به میزان پنج درصد بدون کاهش فراسنجه

 کاهش داد. گذار ی تخمها مرت
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 های ( در مرغLog10 cfuالیگوساكارید بر جمعیت میکروبی ایلئوم ) ن ه و ماناتأثیر سطوح مختلف پروتئین خام جیر .7جدول 

 هفتگی 57در  گذار تخم

 الکتوباسیلوس سالمونال اشرشیا کلی (درصدالیاوساکارید) نمانا (درصدپروتئین خام)

 18/9 93/4 79/7 صار 50/16

50/16 1/0 47/7 06/4 10/9 

 44/9 74/4 22/8 صار 68/15

68/15 1/0 08/7 68/4 22/9 

 22/8 85/4 50/7 صار 85/14

85/14 1/0 50/6 51/4 93/9 

SEM  31/0 38/0 46/0 

    (درصدپروتئین خام )

50/16  63/7 49/4 14/9 

68/15  65/7 71/4 33/9 

85/14  00/7 68/4 43/9 

SEM  22/0 27/0 33/0 

   (درصدالیاوساکارید ) نمانا

 a84/7 84/4 18/9  صار

1/0  b02/7 42/4 42/9 

SEM  18/0 22/0 27/0 

  داریاسط  معن   تغییرا منبع 

 53/0 18/0 003/0  الیاوساکارید نمانا

a-cدار است ار تااو  ارقام در هر ستون با حروف غیرمرابه معن .SEMةسوی  سط  پروتئین خام جیره )سه سط  توصیه شد ها. خطای استاندارد میاناین ر 

 درصد کمتر(  10و  W-36 ،5الین  یها
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Abstract 

This study was carried out to investigate the effect of mannan-oligosaccharide prebiotic on performance, 

egg quality, immune response, intestine ileum microflora and nutrient digestibility in laying hens fed 

various levels of crude protein. A total of 150 Hy-Line W-36 laying hens were assigned to a 2×3 factorial 

arrangement of treatments. Experimental diets consisted of three levels of crude protein (recommended 

level for strain, 90 and 95% of recommended level) and two levels of mannan-oligosaccharides (0 and 

0.1% of diet). Reduction of crude protein to 10% of basal diet resulted in decrease of egg weight, egg 

production, egg mass and feed conversion ratio (p<0.01). Supplementation of mannan-oligosaccharide 

into the diet improved egg production and egg mass (p<0.05). Newcastle antibody titer, primary and 

second antibody response against sheep red blood cell increased by supplementation of mannan-

oligosaccharides (p<0.05). Reduction of crude protein to 5% reduced blood serum triglycerides 

concentration (p<0.05). Reduction of crude protein to 5 and 10% of diet caused increases in digestibility 

coefficients of organic matter and Reduction of crude protein to 10% caused decline of crude fat 

digestibility (p<0.05). Dietary supplementation mannan-oligosaccharides increased crude fat digestibility 

and decreased ileal E. coli count (p<0.05). So, supplementation of mannan-oligosaccharide at levels of 

0.1% of diet improved immune parameters and intestinal ileum microflora. Similarly, crude protein at 

levels of 15.68% of diet did not reduced performance parameters of laying hens from age 47 to 57 weeks. 

Keywords: crude Protein, laying hens, nutrient digestibility, prebiotic, production performance. 
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