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چکیده
 مورفولوژی و میکروبیولوژی روده، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین،مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر شکل خوراک (آردی
 بازده انرژی و پروتئین و شاخص بازده اروپایی در طول دوره آزمایش محاسبه گردید و مورفولوژی.در جوجههای گوشتی انجام شد
 نتایج. روزگی تعیین شدند۴2  جمعیت میکروبی و ویسکوزیته محتویات ایلئوم روده در، اسیدهای چرب فرّار، طول نسبی روده،ژژونوم
،) نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت، ارتفاع و عرض پرز، ضخامت،نشان داد که اثر شکل خوراک بر مورفولوژی ژژونوم (عمق کریپت
 طول نسبی روده و طول روده،) باکتریهای هوازی کل، کلیباسیل، الکتوباسیل،جمعیت میکروبی محتویات ایلئوم (باکتریهای اسپورزا
) ایزووالریک، والریک، ایزوبوتیریک، در خوراک آردی مقادیر ویسکوزیته و اسیدهای چرب فرّار (بوتیریک.)P<2/20( معنیدار نبود
 بازده انرژی و پروتئین.)P>2/20(  و اسید چرب استیک در مقایسه با خوراک پلت و اکسترود کمتر بودpH ایلئوم روده بیشتر و میزان
 یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از.و شاخص بازده اروپایی در کل دوره در تیمار اکسترود باالتر از تیمار پلت و آردی بود
 ویسکوزیته،خوراک اکسترود و پلت در مقایسه با تیمار آردی در جوجههای گوشتی دارای نتایج مثبت بر پروفایل اسیدهای چرب
. شاخص بازده اروپایی و بازده انرژی و پروتئین است،محتویات روده
. ویسکوزیته، الکتوباسیل، شکل خوراک، اسیدیته، اسیدهای چرب:واژه های كلیدی
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ABSTRACT
The current study was conducted to determine the effect of feed form (mash, pellet and extrude) on energy and
protein efficiency, intestinal morphology and microbiology in broiler chickens. Energy and protein efficiency and
European efficiency factor were calculated during the experiment period and jejunum morphology and relative length
of intestine, microbial population, volatile fatty acids, viscosity of ileal were determined at 42 days of age. The results
have shown that the effect of feed form on jejunum morphology (crypt depth (CD), serosa thickness, villous height
(VH) and villous width (VW), VH:CD, length and relative length of intestine, microbial population (spore former
bacteria, lactobacilli,colibacilli, total aerobic bacteria) of ileal digesta was not significant (P>0.05). The values of
viscosity and volatile fatty acids (butyric, isobutyric, valeric, isovaleric) of ileal digesta was higher and values of pH,
ascetic acid was lower in mash diet form in comparison to pellet and extrude diet form (P<0.05). Energy and protein
efficiency and European efficiency factor were higher in extrudes diet form in comparison to mash and pellet feed
forms in total experiment period (P<0.05). Our findings have shown that that extrusion and pellet feed forms had
positive results on volatile fatty acid profile, intestinal contents’ viscosity, energy and protein efficiency and
European efficiency factor in comparison to mash feed form in broiler chickens.
Keywords: Fatty, feed form, lactobacilli, pH, viscosity.
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مقدمه
عوامل متعددی با اثر گذاشتن بر فعالیت روده رشد و
عملکرد پرنده را تحت تأثیر قرار میدهند .از جمله
مهمترین این عوامل سویه ،سن ،میکروبها ،تركیب و
شکل خوراك میباشد ( .)Uni et al., 2003راهکارهای
تغذیهای مختلفی برای بهبود مصرف خوراك و توسعه
دستگاه گوارش جوجهها پس از تفریخ ارائه شده است.
از جمله این راهکارها میتوان به استفاده از اقالم خوراكی
با قابلیت هضم باال مانند كنسانترهها ( Valencia et al.,
 )2009آنزیمها و استفاده از افزودنیهای دیگر به جیره
( (Bedford, 2000و فرآوری حرارتی جیره ( García et
 )al., 2008اشاره كرد .با فرآوری حرارتی درست و
مناسب خوراك ،ساختار فیزیکی خوراك تغییر و از
طریق افزایش تراكم خوراك و مصرف خوراك باعث
افزایش قابلیت هضم و بهبود استفاده از مواد مغذی و
افزایش نسبت بازده انرژی و پروتئین برای تولید
میگردد ( .(Dibner & Richards, 2004انواع فرآوری
و تغییر در ساختار خوراك بر عملکرد دستگاه گوارش،
جمعیت و تنوع میکروفلورا ،سالمت روده و فرآیند
هضم ،ویسکوزیته محتویات هضمی روده ،فعالیت
آنزیمها ،وزن و  pHمحتویات هضمی و در نهایت
عملکرد طیور اثر گذار میباشند .(Amerah et al.,
) 2007در خالل هفته اول پس از تفریخ ،روده كوچک
به سرعت رشد میكند ،ارتفاع پرز و عمق كریپت
افزایش مییابد و توانایی هضم و جذب مواد مغذی
بیشتر میگردد (.)Sklan, 2001, Zang et al., 2009
همچنین رشد اندامهای گوارشی با پایداری میکروفلور
روده همراه است .تعادل و عدم تعادل بین باكتریهای
بیماریزا و غیر بیماریزا تعیینكننده بروز یا عدم بروز
بیماری میباشد ) .(Owosibo et al., 2013نوع،
ساختار ،كیفیت و كمیت جیره اثر معنیدار بر رشد و
تکثیر سلولهای روده ،استفاده مواد مغذی و تركیب
گونههای باكتریایی به ویژه در انتهای دستگاه گوارش
دارد .بیش از  945گونه میکروفلور در دستگاه گوارش
وجود دارد كه باعث توسعه سالمتی و توازن میکروفلور
دستگاه گوارش میگردد ).(Rehman et al., 2007
مطالعات نشان داده كه پروفایل میکروبی ایلئوم
جوجههای گوشتی بر عملکرد روده و در نتیجه هضم و

جذب مواد مغذی اثر میگذارد .در هر گرم محتویات
ایلئوم جوجههای گوشتی بین  151تا  153باكتری
وجود دارد ( ،)Apajalahti et al., 2004كه غالبترین
آنها 75 ،درصد الكتوباسیلوس 11 ،درصد
كلستریدیاسه 9/0 ،درصد استرپتوكوكوس و 9/0
درصد انتروكوكوس میباشند ).(Lu et al., 2003
باكتریهای مفید از قبیل گونههای الكتوباسیلوس با
ایجاد یک محیط نامطلوب برای رشد و كلونیسازی
باكتریهای بیماریزا ،از طریق تولید اسیدهای چرب
كوتاه زنجیر و اسیدهای آلی باعث كاهش  pHمیشوند
كه از رشد باكتریهای پاتوژن جلوگیری میكنند،
بنابراین در نتیجه بهبود در تخمیر باكتریهای مفید
در انتهای روده تولید اسیدهای چرب افزایش مییابد.
تغییر در پروفایل اسیدهای چرب ،میکروارگانیسمهای
مفید مثل بیفیدوباكتریا را افزایش و جمعیت باكتریهای
مضر مثل سالمونال ،كامپیلوباكتر و كلستریدیوم را كاهش
میدهد .در نتیجه عملکرد حیوان بهبود مییابد
( .(Bedford, 2000هدف از این تحقیق بررسی اثر شکل
خوراك تیمار آردی ،پلت و اكسترود بر مورفولوژی ژژونوم
روده ،ویژگیهای فیزیکی و میکروبی ایلئوم روده (،pH
ویسکوزیته ،اسیدهای چرب ،جمعیت میکروبی) ،وزن
نسبی روده و طول روده در  44روزگی ،بازده انرژی و
پروتئین و شاخص تولید در كل دوره پرورش جوجههای
گوشتی بود.
مواد و روشها
آزمایش با استفاده از 491قطعه جوجه گوشتی سویه
راس  951در ایستگاه طیور مؤسسه تحقیقات علوم
دامی كشور با استفاده از طرح كامل تصادفی با 9
تیمار آزمایشی (آردی ،پلت و اكسترود) 9 ،تکرار با 49
قطعه جوجه در هر تکرار بهمدت  44روز انجام شد.
جوجهها در طول مدت آزمایش با توجه به جدول
شماره  1تغذیه شدند .برنامه نوری  49ساعت روشنایی
 1ساعت تاریکی تا پایان دوره پرورش به كار گرفته
شد .بازده نسبی انرژی و پروتئین ( Kamran et al.,
 )2008و شاخص تولید ) (Lemme et al., 2006به
منظور ارزیابی راندمان كارایی انرژی و پروتئین و
عملکرد پرنده محاسبه شد.
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×155

= نسبت بازده انرژی
افزایش وزن زنده بدن (گرم)
انرژی قابل متابولیسم دریافتی (كیلوكالری)
= دریافت انرژی

مقدار انرژی جیره (كیلوكالری) × مقدار خوراك مصرفی (گرم)
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فوقالذكر كشت سطحی داده شد و كلنیهای تمام
پلیتهایی كه تعداد كلنیهای آن در دو رقت متوالی ما
بین  95تا  955عدد بود شمارش و از ضرب تعداد آنها
در رقت مربوطه شمار باكتریها در هر گرم از نمونه اولیه
تعیین گردید .برای اندازهگیری ویسکوزیته محتوی ایلئوم
از دستگاه ویسکومتر دیجیتال ساخت شركت
 Brookfieldمدل ( )DV-IIاستفاده شد (

افزایش وزن بدن (گرم)
پروتئین دریافتی (گرم)

= نسبت بازده پروتئین

= دریافت پروتئین
مقدار پروتئین خوراك (گرم) × خوراك مصرفی (گرم)
= شاخص تولید اروپایی
×155

زندهمانی (درصد) × وزن زنده نهایی (كیلوگرم)
ضریب تبدیل خوراك (گرم/گرم) × سن پرنده (روز)

در سن  44روزگی از هر تکرار  4قطعه پرنده برای
نمونه برداری از روده كشتار شدند و وزن روده نسبت به
وزن بدن با استفاده از ترازوی آزمایشگاهی با دقت 5/51
±گرم تعیین شد .برای نمونهبرداری از ژژونوم و ایلئوم
روده باریک قطعاتی به طول  1سانتیمتر جدا گردید ( Iji
 .)et al., 2001طول روده ،طول دوازدهه ،ژژونوم و ایلئوم
هم بهطور جداگانه اندازهگیری شد .برای آزمایشهای
مورفولوژی ژژونوم از روش )1994( Bradley et al.
استفاده شد .از محتویات ایلئوم برای آزمایش ،pH
جمعیت میکروبی ،ویسکوزیته روده و اسید چرب فرّار
استفاده شد .برای اندازهگیری اسیدیته محتوی ایلئوم
روده با استفاده از دستگاه pHسنج مدل ( Metrohm
 )747از روش  )2007( Pang & Applegateاستفاده شد.
جمعیت منتخب میکروبی محتویات ایلئوم روده (جمعیت
كل باكتریهای هوازی ،الكتوباسیلها ،كلی باسیلها و
باكتریهای اسپورزا) اندازهگیری شد ( Mathlouthi et al.,
 .)2002برای شمارش كل باكتریهای هوازی از محیط
پلیت كانت آگار ،برای كلیباسیلها از محیط مکكانکی
آگار و برای شمارش باكتریهای اسید الكتیک از محیط
ام.آر.اس آگار استفاده شد .از  7رقت نهایی 155
میکرولیتر در پلیتهای حاوی محیط كشتهای

Smits et al.,

 .)1997از دستگاه كروماتوگرافی گازی برای اندازهگیری
اسیدهای چرب فرّار تولیدی ایلئوم روده باریک (اسید
استیک ،اسید پروپیونیک و اسید بوتیریک و اسید
ایزوبوتیرك ،اسید والریک ،اسید ایزووالریک) استفاده شد
(.)Zhang et al., 2003
جدول  .1جیره های مورد استفاده و آنالیز مواد مغذی از
 1-44روزگی
Table 1. Composition and estimated nutrient value of
diets at 1-42 days of age
28-42

14-28

0-14

51
28.9
14
1.85
4.25

49.4
33.1
10
1.9
5.6

44.3
39.4
8
1.77
6.53

18.8
2960
3.5
4.14
0.97
0.49
0.74
0.7
0.94
0.45

20.8
2920
3.61
4.17
1.1
0.55
0.82
0.75
0.98
0.47

23.58
2850
3.74
3.89
1.24
0.61
0.9
0.9
1.02
0.49

Item/days
)Ingredient (%
Corn
Soybean meal 44%
Wheat
Soybean oil
*Other nutrients
Chemical composition
)Crude protein (%
)ME (kcal/kg
)Crude fibre (%
)Ether extra (%
)Lysine (%
)Methionine (%
)Methionine+Cystine (%
)Threonine (%
)Ca (%
)Available P (%

دیگر مواد مغذی :فسفات ،نمک ،پودر ماهی ،پرمیکس ویتامین و مواد
معدنی ،آمینواسید ،كولین كلراید ،آنتی اكسیدان و توكسین بایندر.
* Other nutrients: Phosphate; salt; fish meal; vitamin and mineral
premix; amino acid; choline chloride; antioxidant and toxin binder.

دادههای مربوط به صفات مختلف با استفاده از
نرمافزار  SASتجزیهوتحلیل آماری شدند .در این
نرمافزار از رویه مدل خطی عمومی ( )GLMو مقایسه
میانگین به روش آزمون چند دامنهای دانکن در دو
سطح احتمال ( )P>5/50و ( )P>5/51استفاده شد.
نتایج و بحث
عملکرد ،بازده نسبی انرژی و پروتئین و شاخص تولید

اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان مصرف خوراك ،افزایش
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وزن بدن ،ضریب تبدیل غذایی ،بازده نسبی انرژی،
پروتئین و شاخص تولید در جوجههای گوشتی در 44
روزگی در جدول  4نشان داده شده است .اثر شکل
خوراك بر این پارامترها در كل دوره تفاوت معنی داری
مشاهده گشت .به طوری كه میزان مصرف خوراك،
افزایش وزن ،دریافت انرژی و پروتئین و نسبت بازده
انرژی و پروتئین و شاخص تولید در خوراك آردی كمتر
از دو تیمار دیگر بود و ضریب تبدیل غذایی خوراك
اكسترود نسبت به دو تیمار دیگر مناسبتر بود.
نسبت بازده انرژی و پروتئین بهعنوان شاخص
دریافت انرژی و پروتئین در بدن پرنده بهعنوان
شاخص قابلیت هضم و بازده استفاده از مواد مغذی
مورد استفاده قرار میگیرد ( Dibner & Richards,
 .)2004همانطوریكه از نتایج مشخص است با
افزایش نسبت بازده انرژی و پروتئین و عملکرد
شاخص تولید بهبود پیدا كرده است .تغذیه با خوراك
پلت و اكسترود ،حركات دودی دستگاه گوارش را باال
برده و باعث بهبود بازده خوراك میشود ( Henry et
 .)al., 2001با فرآوری حرارتی درست و مناسب در
پلت و اكسترود با تغییر ساختار فیزیکی خوراك و
كاهش مواد ضد مغذی و باكتریایی مضر از طریق
افزایش تراكم خوراك و مصرف خوراك باعث بهبود
استفاده از مواد مغذی به ویژه انرژی و پروتئین برای
تولید میگردند در این حالت دریافت انرژی و پروتئین
و نسبت بازده انرژی و پروتئین افزایش یافته و
احتیاجات انرژی و مواد مغذی برای نگهداری كاهش

مییابد و انرژی و مواد مغذی صرف رشد پرنده
میگردند كه منجر به افزایش عملکرد و شاخص تولید
میگردد ( .)Goliyart, 2005در اكثر مطالعات مقایسه
خوراك پلت با خوراكهای آردی نشان داده كه
استفاده از جیرههای پلت در مقایسه با جیرههای آردی
كارایی استفاده از انرژی و پروتئین را بهبود میبخشد
و باعث بهبود عملکرد میگردند (.)Amer et al., 2015
همچنین محققان زیادی اثر مثبت اكستروژن را بر
عملکرد جوجههای گوشتی گزارش كردند ( Marsman
.)et al., 1997; Amornthewaphat et al., 2005
طول ،طول نسبی روده باریک و مورفولوژی ژژونوم

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر طول و طول نسبی روده
باریک بهجز طول نسبی دوازدهه معنیدار نبود و
تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد
(( )P<5/50جدول ،)9منتهی با وجود غیر معنیدار
بودن ،خوراك پلت و اكسترود باعث كاهش طول
نسبی روده شدند .در این مطالعه خوراك اكسترود و
پلت باعث كاهش معنیداری در طول نسبی دوازدهه
نسبت به خوراك آردی شده است (.)P>5/50
همچنین تأثیر شکل خوراك بر ارتفاع و ضخامت
پرزها ،عمق و عرض كریپت ،ارتفاع پرز به عمق كریپت
در ژژونوم روده باریک تفاوت معنیداری را در بین
تیمارها نشان نداد ( .)P<5/50عدم تأثیر معنیدار شکل
خوراك بر ویژگیهای مورفولوژی روده را شاید با تأثیر
غیر معنیدار خوراك بر طول ژژونوم روده نسبت داد.

جدول  .4عملکرد ،بازده نسبی انرژی ،پروتئین و شاخص تولید جوجههای گوشتی در  44روزگی
Table 2. Performance, Energy and protein efficiency rate and European efficiency factor of broiler chicken by
different dietary treatments at 42 days of age
p-Value
0.0001
0.0001
0.0153
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0272

SEM
28.529
23.346
0.018
83.04
0.101
9.90
0.014
7.66

Dietary treatments
Pellet
Extrude
4734.98 a
4678.21 a
b
2560.39
2707.32 a
1.84 a
1.72 b
a
13788.8
13613.6 a
18.58 b
19.89 a
994.35 a
982.42 a
2.57 b
2.76 a
321.30 ab
352.52 a

Variable
Mash
4298.65 b
2296.99 c
1.87 a
12509.1 b
18.36 b
902.72 b
2.54b
295.53 b

)Items (Days
)FI (g
)BWG (g
)FCR (g/g
)EI (kcal
)EER (g/100 kcal
)PI (g
)PER (g/g
EEF

 :a-b-cمیانگینهای باحروف غیر مشابه در هر ردیف از نظرآماری متفاوت هستند P<5/50( .و .)P<5/51
 :SEMخطای معیار میانگین
 =FIمصرف خوراك =BWG ،افزایش وزن بدن =FCR ،ضریب تبدیل غذایی =EI ،دریافت انرژی =EER ،نسبت بازده انرژی =PI ،دریافت پروتئین =PER ،نسبت
بازده پروتئین =EEF ،شاخص تولید اروپایی.
a–c: Means followed by different superscript are significantly different (p< 0.01, p< 0.05).
;FI=Feed Intake; BWG= Body Weight Gain; FCR= Feed Conversion Ratio; EI= Energy Intake; EER= Energy Efficiency Ratio; PI= Protein Intake
PER= Protein Efficiency Ratio; EEF= European efficiency factor.
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وزن و طول مجاری گوارشی شاخص وضعیت
سالمتی میباشد .مجاری گوارشی تنها  %1/0وزن بدن را
تشکیل میدهد ،اما تقریباً  %9-1انرژی جیره را مصرف
میكنند .بنابراین طول روده كوتاهتر انرژی و مواد مغذی
كمتری را مصرف میكنند (.)Torok et al., 2009
محققان گزارش كردند كه استفاده از خوراك پلت باعث
كاهش طول نسبی روده میشود ( Engberg et al.,
.)2002; Amerah et al., 2007; Abdollahi et al., 2011
مواد مغذی و افزودنیهای خوراك میتوانند بر
مرفولوژی روده باریک در طیور اثرگذار باشند .ضخامت
پرز و نسبت باالی ارتفاع پرز به عمق كریپت یک
شاخص برای ظرفیت جذب مواد مغذی است .طول پرز
بلندتر سطح جذب بیشتر را فراهم میكند و كریپت
عمیقتر با افزایش ظرفیت جذبی همراه است ( Sklan,
 .)2001; Foltyn et al., 2013عموماً در نواحی ابتدایی
روده باریک ،پرزها بیشترین ارتفاع را دارند و در انتهای
روده ارتفاع پرزها كاهش مییابد ،این روند برای عرض
پرز ،عمق كریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق كریپت
نیز مشاهده میشود .هرچه ارتفاع پرزها بیشتر باشد،
ظرفیت جذبی روده باریک بیشتر است ( Deschepper
 .)et al., 2003; Zang et al., 2009بنابراین افزایش
عمق كریپت ،نشان دهنده افزایش فعالیت تکثیری
سلولها است و این امر موجب بهبود ظرفیت هضم و
جذب روده باریک میشود ( Deschepper et al.,
 .)2003در این تحقیق شکل خوراك پلت و اكسترود با
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وجود اختالف غیرمعنیدار طول و وزن نسبی روده و
مورفولوژی روده باعث تغییر مثبت در این فراسنجهها
گشته است (2015) Reshadi-Nejad et al. .عدم اثر
معنیدار شکل خوراك بر مورفولوژی روده را گزارش
كردند كه با نتایج تحقیق ما موافقت دارد و با نتایج
 (2009) Zang et al.در تضاد است.
ویژگیهای فیزیکی و میکروبی ایلِئوم روده (،pH
ویسکوزیته ،اسید چرب فرّار و جمعیت میکروبی)

نتایج آزمایش تعیین  ،pHویسکوزیته ،اسید چرب فرّار
و جمعیت میکروبی ایلِئوم روده جوجههای گوشتی در
سن  44روزگی در جدول  4آورده شده است .بین
تیمارها در میزان  ،pHویسکوزیته و اسید چرب تفاوت
معنیداری مشاهده شد ( )P>5/50و در میزان جمعیت
میکروبی محتویات ایلئوم تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
نتایج نشان داد كه  pHایلئوم روده در تیمار پلت
بهصورت معنیداری كمتر از تیمار اكسترود و آردی بود و
میزان ویسکوزیته تیمار آردی بهصورت معنیداری بیشتر
از تیمار پلت و اكسترود بود .همانطوریكه در جدول 4
مشخص است میزان اسید پروپیونیک ،اسید بوتیریک،
اسید ایزوبوتیریک ،اسید والریک و اسید ایزووالریک در
محتویات ایلئوم تیمار آردی بیشتر از تیمار اكسترود و
پلت بود و میزان اسید استیک در محتویات ایلئوم تیمار
آردی بهصورت معنیداری كمتر از تیمار اكسترود و پلت
بود (.)P>5/50

جدول  .9طول روده و طول نسبی روده و مورفولوژی ژژونوم جوجههای گوشتی در تیمارهای مختلف در سن  44روزگی
Table 3. Length, relative length and jejunum morphology of broiler chicken by different dietary treatments at 42 days of age
Dietary treatments
Extrude

Pellet

Mash

p-Value

SEM

23.50
77.08
79.50

24.83
72.75
72.66

0.5699
0.1721
0.2191

0.582
1.592
2.292

23.50
80.50
82.75

1.068 a
3.12
3.10

0.0014
0.2250
0.7659

0.019
0.045
0.064

0.88 b
3.02
3.11

0.88 b
2.92
3.00

1802.6
5.25
209.22
157.35
11.75

0.5197
0.5984
0.8669
0.2936
0.7351

74.279
0.448
8.870
8.213
0.565

1983.6
5.92
212.95
176.93
11.42

1990.0
6.38
201.51
189.96
10.68

 :a-bمیانگینهای باحروف غیر مشابه در هر ردیف از نظر آماری متفاوت هستند
 :SEMخطای معیار میانگین

Variable
Items
)Length (cm
Duodenum
Jejunum
Ileum
)Relative length (cm/100 g BW
Duodenum
Jejunum
Ileum
)Jejunum morphology(µm
)Villous height (VH
)Villous surface area (VSA-mm2
)Villous width (VW
)Crypt depth, (CD
)Villous height/ Crypt depth (VH/CD

(.)P<5/50

a–b: Means followed by different superscript are significantly different (p< 0.05).

عزیزیان و همکاران :اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی ،پلت و اكسترود) بر بازده انرژی ...

74

(

ویسکوزیته محتویات روده فاكتور محدودكننده
عملکرد پرنده است .افزایش در ویسکوزیته محلول در
انتهای روده كوچک باعث كاهش نرخ عبور غذا و
افزایش جمعیت میکروبهای بیماریزا (بخش انتهایی
ایلئوم و سکوم) و كاهش جذب مواد مغذی و اختالل
در عملکرد رشد میگردد (.)Apajalahti et al., 2004
خوراك آردی در مقایسه با خوراك پلت و اكسترود
میتواند موجب افزایش ویسکوزیته دستگاه گوارش
گردد و مدت زمان توقف مواد هاضمه را در مرغها
افزایش دهد كه این موضوع اجازه تکثیر بیشتری به
موجودات تخمیركننده خواهد داد و در نتیجه بهطور
مضری بر عملکرد پرنده تأثیر میگذارد ( Engberg et
.)al., 2002; Hosseini & Afshar, 2017
محققین بیان كردند كه مکانیسم چگونگی تأثیر
منفی ویسکوزیته مواد هاضمه بر هضم مواد مغذی
ناشناخته است ،اما گمان بر این است كه افزایش
ویسکوزیته موجب كاهش نرخ انتشار آنزیمهای هضمی و
اسیدهای صفراوی و كاهش مخلوط شدن مواد هاضمه
دستگاه گوارش میشود،این كاهش ارتباط مواد هاضمه با
سطح جذب را كاهش دهد ( Ebihara & Schneeman,
 .)1989افزایش در ویسکوزیته محتویات روده ممکن
است زمان ماندگاری خوراك در روده را افزایش دهد كه
این موضوع خود میتواند محرك افزایش تخمیر باشد

;Van der Klis et al., 1993; Zimonja et al., 2008

 .)Hosseini& Afshar, 2017اسیدهای چرب فرّار در
انتهای روده به محض تولید در انتهای روده جذب
میگردد و بسیار ناپایدار میباشند و یافتن روابط منطقی
بین تولید این اسیدهای چرب با خوراك تولیدی كمی
پیچیده و مشکل بهنظر میرسد .با افزایش ویسکوزیته در
خوراك آردی نسبت به خوراك پلت و اكسترود میزان
تولید اسیدهای چرب توسط باكتریهای انتهای روده
افزایش مییابد كه میتواند بهعنوان منبع انرژی مورد
استفاده قرار گیرد كه موافق با نظر  (2010) Choi et al.و
با نظرات  (2002) Engberg et al.مغایرت دارد .آنها
اعالم كردند كه خوراك پلت نسبت به خوراك آردی
عمدتاً اسید چرب استات كمتری تولید میكند.
در این تحقیق تفاوت معنیدار در جمعیت میکروبی
محتویات ایلئوم بین تیمارها در رابطه با الكتوباسیلها،
كلیباسیلوس ،كل باكتریهای هوازی و باكتریهای
اسپورزا مشاهده نشد .شمارش جمعیت باكتریهای روده
(كل باكتریهای هوازی ،اشریشیاكلی ،الكتوباسیل)
بهعنوان شاخص سالمتی جمعیت میکروبی روده مد نظر
میباشد ( .)Rehman et al., 2007نوع و تركیب جیره
غذایی ( )Mathlouthi et al., 2002از عوامل مؤثر
تعیینكننده تركیب جمعیت (فلور) میکروبی دستگاه
گوارش میباشند.

جدول .4ویسکوزیته ،pH ،شمارش جمعیت منتخب میکروبی ،پروفایل اسیدهای چرب فرّار ایلئوم روده جوجههای گوشتی در
تیمارهای مختلف در سن  44روزگی
Table 4. Digesta viscosity, pH, microbial population, volatile fatty acid of intestine ilealin broiler chicken by different
dietary treatments at 42 days of age
Dietary treatments
Extrude
5.70 b
1.60 b

p-Value
0.0001
0.012

SEM
0.002
0.065

0.0021
0.0014
0.0035
0.0022
0.0206
0.0171

1.004
0.255
0.233
0.284
0.292
0.413

63.13 a
9.79 b
4.75 b
8.10 b
6.48 b
9.32 b

0.6545
0.9899
0.9934
0.7438

0.101
0.525
0.376
0.165

11.54
9.25
7.73
3.48

Variable
Pellet
5.47 c
1.49 b

Mash
5.82 a
2.02 a

59.10 a
11.07 b
5.93 ab
9.66 a
7.93 ab
10.96 ab

52.48 b
12.65 a
7.096 a
11.13 a
8.73 a
12.65 a

11.54
9.12
7.83
3.55

11.74
9.30
7.77
3.25

 :a-b-cمیانگینهای باحروف غیر مشابه در هر ردیف از نظرآماری متفاوتند
 :SEMخطای معیار میانگین

Items
pH
)Viscosity (cPs
)Fatty Acid (g/Kg
Acetic
Propionic
Isobutyric
Butyric
Isovaleric
Valeric
)Ileal microbial count (Log cfu/g
Lactic acid bacteria
Aerobic bacteria
Colibacilli
Spore former bacteria

(.)P<5/50

a–b-c: Means followed by different superscript are significantly different (P< 0.05).
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تغییر در شکل فیزیکی و شیمیایی جیره باعث
تغییر جمعیت میکروارگانیسمها در روده و اپتیلیوم
روده میگردد و عملکرد پرنده را تحت تأثیر قرار
میدهد ) .(Sklan, 2001كاهش  pHمحتویات هضمی
در دستگاه گوارش با كاهش رشد و میزان
كلونیزاسیون میکروبهای بیماریزا (سالمونال
تیفیموریوم و انتریتیدیس ،گالیناروم ،كلستریدیوم
پرفرنژنس ،كامپیلوباكتر ،لیستریا مونوسیتوژن و
اشریشیاكلی) مرتبط میباشد و این كاهش  pHرشد و
تکثیر گونههای مفید میکروبها را تحریک میكند و
رقابت در دسترسی به مواد مغذی بین پاتوژنها و
میزبان را كاهش میدهد و احتیاجات انرژی برای
نگهداری كاهش یافته و رشد سلولهای جذبی روده را
تحریک میكند و باعث ترشح بیشتر آنزیمهای
پانکراس میگردد در این حالت قابلیت هضم مواد
مغذی و رشد پرنده افزایش مییابد (.)Ferket, 2000
كاهش  pHدر انتهای روده و سکوم عمدتاً به دلیل
تولید اسیدهای چرب فرّار میباشد كه با نتایج آزمایش
حاضر مطابقت دارد و با كاهش  pHدر خوراكها
بهویژه پلت و اكسترود میزان تولید اسید چرب استیک
افزایش داشته است (.)van der Wielen et al., 2000
مطالعات نشان دادندارتباط بین نوع موادمغذی و
محصول تخمیری در هالهای از ابهام میباشد .تخمیر
الیگوساكاریدهای سویا توسط باكتریهای انتهای روده
باعث تولید استات بیشتری و پروپیونات و بوتیرات
كمتری گشته است ) .)Choi et al., 2010اسید چرب
استات كه وارد سیستم گردش خون میگردد بهعنوان
منبع انرژی مورد استفاده قرار میگیرد .پروپیونات و
بوتیرات در كبد وارد چرخه بیوشیمیایی در بدن
میگردد .تولید مواد تخمیری و اسیدهای چرب در
دستگاه گوارش باعث تولید الكتات و اسید
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سوكسینیک میگردد .اعتقاد بر این است كه اسیدهای
چرب زنجیر كوتاه جذب سدیم را افزایش میدهد و
جریان خون را تحریک میكند و جذب مواد مغذی را
تنظیم میكند (.)Sakata, 1987
محققان نشان دادند كه تغذیه با خوراك پلت در
مقایسه با خوراك آردی موجب تغییر میکروفلور روده
گردید ( Engberg et al., 2002; Ghaseminejad et al.,
 .)2017عدم تغییر در بار میکروبی در این تحقیق شاید
به دلیل تعدد جمعیت میکروبی باشد و لذا ارایه نظر
قطعی در این مورد و برقراری ارتباط جمعیت میکروبی با
تولید اسیدهای چرب و سایر فراسنجهها نیاز به شمارش
جمعیت باكتریهای بیهوازی در ایلئوم و سایر
بخشهای دستگاه گوارش دارد كه مکانیسمهای
پیچیدهای در این زمینه وجود دارد و تحت شرایط
مختلف نوسان دارند و نیاز به تحقیقات گستردهای دارد و
تحقیقات كمی در این ارتباط صورت گرفته است.
نتیجه گیری کلی

شکل خوراك اكسترود و پلت در مقایسه با خوراك
آردی باعث كاهش طول دوازدهه pH ،و ویسکوزیته
محتویات ایلئوم روده و افزایش اسیدهای چرب از
جمله اسید استیک شد كه در این حالت بازده انرژی و
پروتئین و در نهایت شاخص تولید در جوجههای
گوشتی افزایش پیدا كرد.
سپاسگزاری
از كارخانه  41بیضاء در تهیه دان ،شركت مرغ مادر
صادقی در تهیه جوجه یکروزه ،دانشگاه بوعلی سینا
همدان ،دانشگاه تربیت مدرس و مؤسسه تحقیقات
علوم دامی كشور بهخاطر مساعدتهای مالی و معنوی
این تحقیق ،تشکر و قدردانی میگردد.
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