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  مقدمه - 1- 1

شود. تغذیه فرآیندي ن هزینه تولید را شامل میهاي گوشتی بوده و بیشتریترین امر در پرورش جوجهتغذیه مهم

دارد و شامل جریانی است که صورت توام در ارتباط با یک موجود زنده بیان میه است که دانش بیوشیمی و فیزیولوژي را ب

با توجه هاي بدن حیوان براي تامین نیازهاي خود براي نگهداري رشد، کار و تولید با محیط خارج رابطه دارد. در آن سلول

به اینکه هدف از پرورش صنعتی به شیوه متراکم حصول تولید بیشتر و با کیفیت باال در مدت زمان محدود از حیوان سالم 

ها بیشتر و باشد، لذا در این روش به علت تراکم بیشتر و تماس بیشتر حیوانات با یکدیگر احتمال ابتالء به بیماريمی

باشد. بنابراین با توجه به اهمیت و موضوع آن الزم است که امل بیماري زا محدود میتوانایی حیوان براي مقابله با عو

دهندگان قرارگیرد. از هاي جدید مدیریتی به عنوان یک مساله مهم و جدي مد نظر پرورشمدیریت تغذیه و کاربرد روش

آینده است. رشد روز افزون جمعیت و  هاي فراروي جهان در قرنآنجا که تامین امنیت غذایی بشر، یکی از مهمترین چالش

رویه از سوي کمبود مواد غذایی از یک سو و نابودي بخش مهمی از منابع زیست محیطی کره زمین به دلیل استفاده بی

سازد (عشیري و دیگر لزوم تغییر نگرش جدي نسبت به مدیریت بخش تغذیه در کشاورزي در سطح جهانی را نمایان می

به هاي علوم سعی شده است در راه رسیدن هم همگام با سایر شاخهصنعت پرورش طیور گوشتی ر ). د1392همکاران، 

بیشترین میزان  و باال مانی، زندههایی با کارایی بسیار باال، افزایش وزن سریع، ضریب تبدیل غذایی مناسب تولید جوجه

هاي اي جوجهبا اینکه براي تامین احتیاجات تغذیه امروزه .شود هاي به روز و کارآمد استفادهاز تکنولوژي تولید گوشت

شود، اما جهت دستیابی به بازده اقتصادي باال، راندمان باالي الشه، استفاده می گوشتی از مواد خوراکی مختلفی در جیره

(مدیر  شود، مواد افزودنی مختلفی در جیره استفاده میسومرموادي مکاهش چربی الشه و افزایش تولید گوشت لخم از 

  ).1387صانعی، 

وري خوراك به امري ها جهت بهبود رشد، تولید مطلوب و افزایش بهره در مزارع پرورشی امروزي استفاده از افزودنی

ها هستند که به صورت بیولوژیکی توسط گیاهان یا بعضی از   ها آنتی بیوتیکترین افزودنیاست. از مهم متداول تبدیل شده

همراه دارند. شوند تحریک رشد را بهها) تولید شده و وقتی در دزهاي پایین به جیره اضافه می الً قارچمیکروارگانیسم (معمو

هاي تخریب کننده مواد مغذي و  باکتري زا و ممانعت از رشدهاي بیماري ها با محدود نمودن رشد باکتريآنتی بیوتیک

سبب بهبود هضم و قابلیت دسترسی مواد مغذي شده و  وده،تولید کننده آمونیاك و سایر محصوالت نیتروژنی سمی در ر

  ).1987، میشلبخشند (اسکات و در نتیجه عملکرد رشد و بازده مصرف غذایی را بهبود می
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ها به عنوان محرك رشد  هایی که درباره مقاومت باکتریایی وجود دارد، استفاده از آنتی بیوتیک امروزه به دلیل نگرانی

وپا و برخی از کشورها با محدودیت مواجه شده است. لذا جهت دستیابی به عملکرد مطلوب و حفظ توسط اتحادیه ار

ها، تحقیقات زیادي در سراسر دنیا انجام شده و یا در  سالمتی و بهداشت طیور، یافتن جایگزین مناسب براي آنتی بیوتیک

هاي آلی، ها، اسیدها، آنزیمها، سینبیوتیکروبیوتیکها، پتوان به پربیوتیکافزودنی میحال انجام است. از جمله مواد 

هاي خوراکی افزودنی ).1391ها و غیره اشاره نمود (کشاورزي، ها و ترکیبات شبه هورمونی مانند فیتواستروژنهورمون

شوند. دالیل یور میمعموال از طریق اثر بر روده یا سلولهاي دیواره روده باعث بهبود بازده استفاده از مواد مغذي در دام و ط

روشنی در تایید اثرات مثبت این مواد افزودنی در دست بوده، اما به دلیل ماهیت فیزیولوژیکی دینامیک روده، اغلب نشان 

  ).1391دادن این اثرات در عمل بسیار دشوار است (نوید شاد و جعفري صیادي، 

 کیفی و کمی تغییرات از را هاآن غذایی مواد به هاآن افزودن با توانمی که هستند موادي جمله از هااکسیدان آنتی

 که غذا از هاییقسمت اکسیداسیونی تجزیه از که شوندمی گرفته کار به منظور بدین هااکسیدان آنتی. نمود محافظت

 ها وتنبتاکار و E، C،A هاي ویتامین هاي طبیعیاکسیدان آنتی جمله از. نمایند جلوگیري هستند حساس اکسیژن به نسبت

 در ها اکسیدان آنتی. کنند می جلوگیري حیوانی منشأ با غذاهاي و حیوانی هايبافت در مواد اکسیداسیون از که باشدمی

 این قبیل مواد فساد آنها مشکل نبود نقش بسیار اساسی دارند که در صورت  مرغ تخم و طیور و دام گوشت کیفت حفظ

اي  حیوانات مزرعه جیره در اکسیدانی آنتی مواد از بهینه استفاده با. شود دیده می یپروتئین به تبع آن کمبود منابع و غذایی

  توان به این قبیل مشکالت فائق آمد. می

ترین علوم در عصر حاضر، در تمام زوایاي حیات جانوري،  هاي اخیر، نانوتکنولوژي به عنوان یکی از پیشرفتهدر سال

گیري از علم  محققان با بهرهافق جدیدي را درعلوم طبیعی بازکرده است.  ده وگیاهی، زیست محیطی و صنعتی نفوذ نمو

نانوتکنولوژي به استفاده از محصوالت آن همانند نانوذرات نقره، سلنیوم و اکسید روي به عنوان مواد افزودنی در تغذیه 

زرگران اصفهانی و ؛ 1392همکاران،  اند (احمدي و تر روي آورده هاي گوشتی براي رسیدن به تولید بهتر و اقتصادي جوجه

  ). 1389همکاران، 

  

  تکنولوژينانو - 2- 1

ساخت ابزارهاي نوین مولکولی ها است که توانایی نانوتکنولوژي در واقع مهندسی در سطح اتم ویا گروهی از اتم

وند آنها به یکدیگر) را ارائه ها ( نحوه پیها و مولکولشده اتم شناخته  "منحصر به فرد با بکارگیري خواص شیمیایی کامال

نانومتر و با کمترین ابعاد ایجاد نماید. نانوذرات داراي ابعادي کمتر از  100الی  1 تواند عناصر را در محدودهو می دهد می
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 بعادا در ماده کنترل گرفتن بدست توانائی نانو عبارت از کاربرد ذرات در ابعاد نانو است که باشد و فناورينانومتر می 100

مواد با ساختار  .را دارد هاي نوینسیستم و ابزارها مواد، در بعد این هايپدیده و خواص از برداريبهره و )ملکولی( نانومتري 

کوچکشان داراي خواص شیمیایی و فیزیکی منحصر به فردي هستند. اثرات منحصر به فرد  ذره نانو به دلیل محدوده

آنها است. لذا این افزایش  یاد ذرات آنها، افزایش غیر مستقیم سطح ویژه نسبت به اندازهنانوذرات به دلیل کاهش اندازه ز

هاي متخلخل تحرك زیادي دارند، شود. نانوذرات در محیطپذیري باالي نانوذرات مینسبت سطح به حجم آنها باعث واکنش

-. نانوذرات تغییرات دینامیکی در پاسخ به محیطتر هستندهاي متخلخل  بسیار کوچکهاي محیطزیرا آنها از اندازه سوراخ

تواند به واسطه تغییر سطح مانند وجود عوامل شیمیایی (از کنند. گرایش نانوذرات به تجمع یا تراکم میشان را تحمل می

ت اثرا ).2006؛ بورم و همکاران، 2009ها) کم یا زیاد شود (بارلو و همکاران، ها، یونها، سورفکتانتقبیل روکش

فیزیولوژیکی نانوذرات مهندسی شده در بدن حیوانات با جذب، تسهیم (توزیع)، متابولیسم (دگرسازي زیستی)، حذف و 

در رابطه با رفتار و سرنوشت نانوذرات مهندسی شده در لوله گوارشی وجود  دفع آنها در بدن در ارتباط است. اطالعات کمی 

شدن به شکل محلول، تراکم، تجمع، جذب یا ایجاد پیوند با اجزاء دیگر خوراك،  دارد. احتمال دارد که آنها به واسطه تبدیل

ها) و غیره در شکل آزاد در حفره لوله گوارشی باقی نمانده و از این  واکنش با اجزا و ترکیبات لوله گوارشی (اسیدها و آنزیم

جزئی ناپدید گردند (بارلو و همکاران،  رو براي جذب در دسترس نباشند. بنابراین نانوذرات ممکن است بطور کلی یا

توان گفت که استفاده از ذرات نقره به شکل نانو به جاي شکل اولیه عنصر آن مزایا و با دالیل ذکر شده می ).2009

 نانوذراتهاي مختلف علوم مورد استفاده قرار گرفته است. معایبی دارد. علم نانوتکنولوژي سریعا پیشرفت کرده و در زمینه

 در متنوعی بسیار شده کاربردهاي باعث آن توجه جالب خواص و نانو است فناوري و علم در عناصر ترینرایج از جمله رهنق

با این وجود، در  .)1392،صفريباشد (عشیري و  کشاورزي داشته و الکترونیکی، دارویی، و شیمیایی، پزشکی صنایع

ذرات انجام شده است. از این رو، شاید بتوان از این ترکیب در استفاده از نانوپرورش طیور تحقیقات کمتري در خصوص 

  افزایش راندمان تولید در صنعت طیور نیز بهره گرفت.

  عنصر نقره - 1 - 2- 1

 طبیعی فلز به صورت نقره از کمی بخش تنها و بوده طبیعی محدودي منابع داراي که است گرانبهایی فلزات از نقره

 استخراج و احیا مس سولفات نمک از با استفاده که باشدمی آرژنیت به شکل یشترب نقره، طبیعت درد. شویافت می

 و الکترونیک عکاسی، و فیلم جمله صنعت از گوناگونی صنایع در فراوانی کاربردهاي داراي آن و ترکیبات نقره. گردد می

ها به طور گسترده، تمدن ریخی در همه). نقره فلزي، از لحاظ تا1998باشند (کرك، می و زیورآالت اينقره اشیاء تولید،

هاي ضد میکروبی ). دلیل عمده این امر هم فعالیت2011شده است (کورانی و همکاران، براي اهداف مختلف استفاده می
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ترین نانو مواد ). نانونقره نیز به علت این خواص، به یکی از گسترده2008گسترده این فلز است (راتاناویلدراج و همکاران، 

). بنابراین با توجه به اینکه نقره در 2011ورد استفاده در محصوالت مصرفی تبدیل شده است (کورانی و همکاران، م

) و یونهاي نقره و ترکیبات داراي نقره براي 2011، ي و ضد قارچی بیشتري دارد (احمدينانومتر خواص ضدباکتر محدوده

هاي ). بنابراین استفاده از این نانوذرات براي درمان عفونت زخم2006ها سمی هستند (سونگ و همکاران، میکرواورگانیسم

 و الکتریکی انتقال ضریب باالترین خالص ). نقره2003، البهاستدلر سوختگی رواج بیشتري پیدا کرده است (پانیام و

توسط لی در  بار اولین براي ديکلوئی نقره از استفاده. باشدمی دارا دیگر (البته از طال کمتر است) به فلزات نسبت را حرارتی

هاي ). ذرات نقره یکی از موثرترین میکروب کش2008براي پزشکی به کار گرفته شد (اکرمی و همکاران،  1889سال 

هاي زیستی)، امکان استفاده از آن به عنوان یک ساخته شده در تاریخ بشري است که به دلیل خاصیت بیوژنیک (ژن

، +Ag0 ،Agها وجود دارد. نقره به چهار وضعیت اکسیداتیو مختلف وجود دارد که عبارتنداز: کافزودنی به جاي آنتی بیوتی

Ag+2 ،Ag+3  که دو شکل یونیAg0 ،Ag+ هاي آبی ناپایدار هستند. شکل بیشترین فراوانی را دارند. دو شکل آخر در محیط

). در طبیعت نقره به شکل 1977ت و کارسون، است که در طبیعت به صورت یک ظرفیتی وجود دارد (اسمی +Agآزاد نقره 

شود و اکثرا به صورت ترکیب با کلر و سولفات یون یک ظرفیتی و ترکیب شده با سولفید، بیکربنات و یا سولفات یافت می

کاربرد داشته  براي نگهداري از آب آشامیدنی هاي دور). از گذشته2007گردد (اشارانی و همکاران، در فاز آبی جذب می

هاي امروزه نه تنها به دلیل ایجاد مقاومته است. ، استفاده از آن کمرنگ شدجدید با مواد ضدعفونی کنندهاست که 

ها و مواد ضدعفونی کننده، بلکه بخاطر طیف اثر وسیع نقره و کاربردهاي متنوع آن بیوتیکگسترده میکروبی در برابر آنتی

است. با این تفاوت که امروزه استفاده از آن، اغلب در  پیدا کردهنق دوباره در علوم و صنایع مختلف، استفاده از نقره رو

در قدیم از نقره براي پانسمان زخم و به عنوان ماده ضدعفونی کننده در جنگ گیرد. مقیاس نانو (نانوسیلور) صورت می

به استفاده از این مواد در چند  سیلین جایگزین شد. گرایششد، اما بعدها این کاربرد توسط پنیجهانی اول استفاده می

هاي مختلف در حال گسترش است (چن و سال اخیر به خصوص در پزشکی رواج یافته و کاربرد این مواد در زمینه

  ). 2005؛ الگارون و همکاران؛ 2002؛ هوري و همکاران، 2008اسکلوسنر، 

امل موجود در اطراف خود را به خوبی شناخته و بنابراین انسان در طول سالیان متمادي به دنبال این بوده است تا عو

ها در دستیابی به آسایش، امنیت زیستی و زندگی بهتر نهایت بهره را ها با خبر شود، تا بتواند از آناز خصوصیات ذاتی آن

  ببرد.
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  نانو ذرات نقره - 2- 2- 1

ابزارها  این از تواندمی و دارد را شاورزيک و غذایی سازي صنایع دگرگون توانایی جدید، ابزارهاي کمک با نانو فناوري

 غذایی استفاده مواد جذب براي گیاهان توانایی افزایش و سریع بیماري کشف ها،بیماري مولکولی رفتارهاي تشخیص براي

 ترینجمله مهم از کشاورزي بخش مختلف، هايبخش و در صنایع فنآوري این وسیع کاربردهاي به توجه با .کند

نمود (پورسعید و  خواهد بخش این متوجه را زیادي منافع نانو، آوري دستاوردهاي فن از استفاده با که ستا هایی عرصه

 ذره نانو نهایی هايویژگی تعیین در نقش کلیدي که است اهمیت با بسیار ذره هر اندازه مواد نانو ). در1391همکاران، 

 بیولوژیکی هايبافت با تعامل و جذب و احتمال دهد تغییر را مواد انون فیزیکوشیمیایی هايویژگی تواندذره می اندازه .دارد

 سطح نسبت ). این ویژگی منحصر به فرد در اثر افزایش2009؛ کیم و همکاران، 2008دهد (تانگ و همکاران،  افزایش را

 که حجم به سطح مساحت نسبت افزایش شود.کوانتومی می قلمرو اثرات به ذره اندازه شود و باعث ورودایجاد می حجم به

شود می درونی هاياتم رفتار به ذره سطح در واقع هايرفتار اتم یافتن غلبه باعث دهد،می رخ ذره اندازه کاهش با به تدریج

یکی از نانو موادي که در زندگی مردم در حجم زیادي  .)2007؛ اشارانی و همکاران، 1391(غالمی شعبانی و همکاران، 

رات نقره در حد چندین نانو متر از پایداري باالئی ذرات نقره است این ترکیب با دارا بودن ذانوسیلور یا نانون وارد شده است،

 سببب فعال سازي محیط و در نتیجه غیر فعال شدن عوامل میکروبی شوند OH¯و  ¯Oبرخوردار بوده و با ایجاد یونهاي 

یل دارا بودن خصوصیات ضدباکتریایی با کارایی باال و عوارض جانبی به دلنانوسیلور   امروزه ).1387(عسکرانی و همکاران، 

هاي نقره و نانو ذرات نقره در صنایع مختلف کمتر موجب گسترش استفاده از ترکیبات حاوي نقره مثل کلوئید نقره، پوشش

 ب و... کاربرد داردساخت دارو، صنعت پرورش طیور، صنایع بسته بندي مواد غذایی، تصفیه و گند زدایی از آاز جمله 

هاي مختلف یک دستاورد شگرف علمی از نانو تکنولوژي است که در عرصه ات نقرهرذنانو  .)1393(رزمجو و همکاران، 

پزشکی، صنایع مختلف مثل کشاورزي و دامپروري و بسته بندي، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و نظامی کاربرد دارد 

ها میکرواورگانیسم ). همچنین نانو ذرات نقره به عنوان بازدارنده در برابر فعالیت2009 ؛ ري و همکاران،2002(النسدون، 

باشد تحت تاثیر این ماده می HIV-1ي مرگ ویروس دهندهاند و مطالعات نشاندر صنایع مختلف با موفقیت به کار رفته

 بتونی پایه ذرات فلزي، نانو پایه ذرات مله: نانووجود دارد از ج نانو ذرات نقرهمختلف انواع ). 2007(گرین و همکاران، 

)AgNO3(  و) نانو ذرات پایه کامپوزیتیSiO2, TiO2.( رودمى کار به و تولید عمده روش دو به نقره به طور کلی  نانوذرات 

 صورت به آن در نقره ذرات که است نقره، سوسپانسیونى هاىیون از منظور .باشدمی فلزى نقره و نقره هاىیون که شامل

گردد. مى میسر یونى مکانیسم طریق آن از تأثیر و شودتشکیل می حامل ماده در موجود نقره ترکیب که از است هایىیون

 خود تأثیر است معموالً آب که سوسپانسیون حامل در که باشدمى نقره کلرید یا نقره اساس نیترات بر اکثرا مذکور ترکیب
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 است اتانول یا آب معموالً که حامل ماده در فلزى نقره به شکل نانوذرات دیگر، صورت . در)1- 1دهد (شکل نشان می را

 براى که شودمى تولید نانوذرات نقره به صورت پودر نیز البته کنند.مى عمل کاتالیستى مکانیسم طریق از و وجود دارند

 مصرف افزودنى ماده عنوان به مستقیماً اینکه یا و گرددمى سازى آماده حامل ماده سوسپانسیون در صورت به استفاده

  .)1389(وطنخواه و همکاران،  گردد مى

  

  

تیلکی و  (متفرقه )چپ(اتانول  و (راست) درآب نقره نانوذرات  1 (TEM)تصاویر میکروسکوپ عبوري الکترونی -1- 1شکل 

  ).1385همکاران، 

  

 است ها محلول دیگر از مقاومتر و شده تشکیل نقره یون یديکلوی سوسپانسیون از که است محلولی نانونقرهمحلول 

 قادراست و دارد بوزدایی ی وویروس ضدو  ی، ضد قارچاییخاصیت ضد باکتری نانو ذرات نقره ).1391(نقش و همکاران، 

 قره جلوي). نانوذرات ن2010؛ مایکل و همکاران، 2010ببرد (یاکسن و همکاران،  بین از را میکروبی گونه 650 از بیش

دارد (چو  بیماري یا خارش تاول، زخم، بهبود در زیادي گیرد و تاثیرمی را قارچی یا باکتري گونه هر تکثیر و رشد تنفس،

نقره عادي (فلز)  %80توان به عنوان داروي خوراکی استفاده کرد که در آن  را میمحلول نانوذرات نقره  .)2005وهمکاران، 

شود که خاصیت ها در معده با اسید هیدروکلریک واکنش داده و نقره کلرید درست می یون که ،وجود داردیون نقره  %20و 

   دهد.خود را از دست می

کلمه زئولیت مشتق نانوزئولیت نقره نیز از جمله موادي است که امروزه در تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است. 

باشد و این نامگذاري به دلیل  معناي سنگ جوشان می که با هم به ) lithos (λίθοςو   )ζέω ) zeōاز از دو کلمه یونانی است 

هاي آب در پیوند مولکول بسیار ریزي هستند.ها جامدات بلورین با منافذ  . زئولیتباشدمیکف کردن زئولیت در اثر حرارت 

دهند و این عمل  ود را از دست میها ضعیف است و در اثر دما بدون آنکه ساختمان شبکه فرو ریزد، آب خ شبکه این کانی

                                                
1- Transmission Electron Microscopy 
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و یا  کریستالی شامل اکسیژن و آلومینیوم یا سیلیس شبکه حالت ها به زئولیتود. ش به صورت برگشت پذیر انجام می

آب  فیزیکوشیمیاییها به طبیعت خواص آند. اندرآمده ديهستند که به صورت ساختمانی سه بع هاییآلومینوسلیکات

وجود فلزات  .هاي مولکولی بستگی دارد ها و همچنین به نحوه قرار گرفتن آب درون شبکه لیتزئو موجود در ساختمان

ها از دیگر دالیل تنوع خواص هم مرتبط در آن قلیایی و قلیایی خاکی و وجود فضاهاي خالی و مواد معدنی متعدد به

 ها نسبتاً آسان دارد. زئولیت هاکوشیمیایی آنفیزیتلف بستگی به خواص خدر صنایع م ها کاربرد زئولیتباشد. می ها زئولیت

ها در شوند. مقاومت آن تجزیه می اسیدها به ویژه اسید کلریدریک با جداشدن سیلیس، ژله مانند وتوسط  و شوند ذوب می

ش و (بی کاتالیزورهاست. و ها شوینده ها، جاذبها در کاربرد مهم زئولیت سهبه طور کلی  .باشد مقابل حرارت متغیر می

؛ بیش و مینگ، 1978دهد (سند و مومپتون، ها را نشان می). تحقیقات متعددي اثرات جاذب سموم زئولیت2001مینگ، 

اند، بنابراین احتمال مشاهده تثبیت شده روي این ماده جاذبدر نانوزئولیت نقره باتوجه به اینکه نانو ذرات نقره ). 2001

  است. انتظار ها مورد  استفاده از آنر دنیز هنگام  ها تی بیوتیکی آناثرات آن

  هاي نانوذرات نقرهویژگی - 3- 2- 1

هاي الکترونیک)، این به غیر از استفاده از نانونقره در صنایع مهندسی (از قبیل کاتالیزگرها، وسایل نوري و کاربرد

هایی مانند مواد ضدعفونی کننده، هاي گرم مثبت و منفی) در زمینهنانوذرات، به دلیل فعالیت ضدباکتریایی (علیه باکتري

 ضد ). فعالیت2010؛ تولیمت و همکاران، 2007ها، سالن، وسایل پزشکی و غیره نیز کاربرد دارند (ساوز و همکاران، پارچه

هاي ملکول در دهنده الکترون هايگروه به شدیدي تمایل این کاتیون که دارد نقره کاتیون به شدید وابستگی نقره باکتري

ترتیب  به مراحل این که شامل سه مرحله است نقره ضد باکتري دارد. فعالیت نیتروژن و اکسیژن گوگرد، نظیر زیستی

 و هاکردن آنزیم انعقاد و سلول درون به غشا طریق از نفوذ جذب یا سلول، غشا روي هايگروه به نقره اتصال :از عبارتند

کنند جلوگیري می HIVنانومتر از تکثیر ویروس  54الی  20نقره با قطر  ). نانوذرات1392ها (اکبریان و همکاران، پروتئین

نشان داده است. به هر حال فعالیت ضدویروسی نانوذرات  HIVهاي ولی نانوذرات طال با همان قطر تاثیر کمتري بر ویروس

هایی ها بر ویروسست، اثر نانونقرهبه اثبات رسیده ا HIVنقره به اندازه قطر ذرات وابسته است که این تاثیر در مورد ویروس 

؛ سن و 2002؛ پریس و همکاران، 1995و ناکابایاشی،  نیز گزارش شده است (کسیومت Bمانند هرپس و هپاتیت 

). نانوذرات نقره خاصیت ضدقارچی (مخصوصا روي جنس آسپرژیلوس کاندیدا و ساکاروماسیس) (ساوز و 2005همکاران، 

 6/2ها با قطر اند. نانوذرات) از خود نشان داده2011ی اکسیدانی (بانرجی و نارندیراکانان، ) و خاصیت آنت2007همکاران، 

؛ پرسیوال 1990اند (پرسلی و همکاران، نانومتر از رشد مخمرهاي جدا شده از پستان ورم شده گاو ممانعت کرده 5/13 ±

 ). 2007و همکاران، 
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  ه ذرات نقر نانوضد میکروبی هاي مسمکانی - 4- 2- 1

 کوچک در به ابعاد زمانیکه ولی باشد،می کم دهیواکنشخاصیت  با فلزي یک ذره نانو، از بزرگتر ابعاد در نقره ذرات

 جهت آن از توانمی که حدي به یابد،افزایش می درصد 99از بیش آن کشی میکرب خاصیت شود،می تبدیل نانومتر حد

 گذارد می اثر میکروارگانیسم مثل تولید و تنفس بر متابولیسم، نانو ابعاد رد نقره .کرد استفاده هاعفونت و جراحات بهبود

  دهد.ها را نشان میچگونگی اثرگذاري نانوذرات نقره بر باکتري 2- 1شکل .

  

  

  )2006س و همکاران، یها (کریستوفوریدباکتري بر نقره نانوذرات گذاري اثر چگونگی-2- 1شکل 

  

  هاي مخرب موثر هستند:کلی به دو طریق بر ارگانیسم نانوذرات نقره به طور - 1- 4- 2- 1

  :نقره با اکسیژن فعال یا تولید کاتالیستی مکانیسم -1

 SiO2مانند  هادي نیمه هايپایه که روي کند،می صدق اينانونقره مورد ترکیبات دو ظرفیتی در بیشتر مکانیسم این

 با اکسیده کردن اتم و کندمی عمل یل الکتروشیمیایییک پ مانند ذره وضعیت این در. شودگرفته می قرار TiO2 یا

قوي  ضدمیکروبی عوامل از و فعال هاياز  بنیان دو هر که کندمی تولید را OH–هیدورلیز آب یون و اکسیژن اکسیژن، یون

  .روندمی شمار به نیز

  : AgSبه SH–پیوندهاي  یا تبدیل یونی مکانیسم -2

با جانشینی در  هایون این. کنندساطع می خود از نقره هايیون زمان به مرور فلزي نانونقره ذرات مکانیسم این در

شود و لذا در نتیجه این واکنش زنجیره انتقال می AgSها باعث ایجاد پیوند در دیواره سلولی میکروارگانیسم SH–پیوندهاي 
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؛ اشرانی و همکاران، 2005کومبل،  ؛ مینارد و1977الکترون بلوکه و باکتري از بین خواهد رفت (اسمیت و کارسون، 

2007.(  

- ارگانیسم مخرب از فعالیت آن جلوگیري می در این فرایندها نانوذرات نقره با برقراري پیوند با اجزاي تشکیل دهنده

  ).2007، ژرانگوکنند (گرین و 

  :ذرات نقره مطرحند عبارتنداز نانوضد میکروبی هاي مسمکانیفرضیاتی که در خصوص  - 2- 4- 2- 1

درون  ATPد که نتیجه آن کاهش سطح نکنرا ناپایدار می يپالسما يپتانسیل غشااختالف نانو ذرات نقره الف) 

  گردد.شود و باعث مرگ باکتري میانجام می هاباشد. این عمل با هدف قرار دادن غشاء سلول باکتريسلول می

هاي اسیدي زیادي وجود چون در این ساختار گروهباشد، بیولوژیکی منفی می PHهاي باکتري در بار کلی سلولب) 

ها و نانو ذرات باعث شود دیواره سلولی بار منفی به خود بگیرد. اختالف بار باکتريدارند که تفکیک آنها باعث می

  .شودمیهاي زیستی، ناشی از نیروهاي جاذبه الکترواستاتیکی چسبندگی و افت فعالیت

شود که باعث گسستن اجزاي ممانعت کننده موجود در غشاء خارجی باکتري مینانو ذرات نقره موجب از هم  پ)

)، SI؛ BSI ،(2007)(( شودپالسمی میا از غشاء سیتوههایی نظیر لیپو پلی ساکارید و پورینآزاد شدن تصاعدي مولکول

2007.(  

  شود.ها میپروتئین   2ره شدندناتوها و ایجاد پیوند با آنها، باعث هاي عامل پروتئیناتصال نقره به گروه ت)

کند. نانو نقره پس از نفوذ به ها هم نفوذ میچسبد بلکه به درون سلولنانو نقره فقط به سطح غشاء سلولی نمی ث)

  شود.می هاهاي آن را غیر فعال کرده و با تولید پراکسید هیدروژن باعث مرگ باکتريآنزیم هاداخل سلول باکتري

  .آن است +Agو  Ag0 هايیون به مربوط نقره ونان باالي فعالیت  ج)

ها و جذب توسط دیواره هاي نقره به دلیل اثرات بیولوژیکی مانند چسبیدن به غشاي سلول باکترياثر مهاري یون چ)

3(هاي گرم منفی است. تغییرات ایجاد شده اعم از نفوذپذیري غشاء، تولید اکسیژن فعال باکتري
ROS(  و غیرفعال کردن

باشد، که این ویژگی ممکن است با اثرات منفی بر سالمت و محیط زیست همراه باشد (انصاري و هاي سلولی میمآنزی

  ).2008دایهان، 

 تحقیقات نشان داده همچنین. کندمی فعال غیر را آنها  و داده واکنش حیاتی هايآنزیم تیولی هايگروه با  +Agح) 

(ري و همکاران،  دهدهاي نقره قرار دارد از دست مییونتاثیر ا زمانی که تحت باکتري، توانایی تکثیر خود ر DNA که است

2008.(  

                                                
2   - Denaturation 

3  - Reactive Oxygen Species 
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  مسیرهاي جذب و دفع نانوذرات نقره - 5- 2- 1

شوند. نانو نقره بعد از وارد شدن به می جذب بدن مخاطی سلولهاي پوست، تنفس و راه از سریع نانوذرات نقره خیلی

شود (اسمیت و کارسون، هاي متفاوت وارد میردد. سپس از طریق خون به اندامگدستگاه گوارش جذب خون در گردش می

- )، صفرا و به دنبال آن از طریق مدفوع دفع می2007؛ یون و همکاران، 2006) و از طریق ادرار (تراپ و همکاران، 1977

  شوند. 

  هاي آننانوذرات نقره و مسمومیت - 6- 2- 1

سمیت نقره به  توانند به وجود آورند.اي را نیز میهاي جدید و ناشناختهتمسمومی مواد این بودن، جدید دلیل به

). تحقیقات انجام شده در 2009هاي آزاد آن بستگی دارد (شارما و همکاران، شکل فیزیکی و قابلیت دسترس بودن یون

 6الی  10رس ( زیتهاي گوشتی تغذیه شده با نانوکامپوخصوص سمیت نانوذرات نقره حاکی از آن است که در جوجه

  ).  2006گونه سمیتی مشاهده نشد (شی و همکاران، روز هیچ 42نانومتر) در طول 

 در زیاد تحرك شیمیایی، شکل حاللیت، نظیر هایی ویژگی و سطح افزایش و بودن ریزتر دلیل به هاذرات نانو کلیه

 انسانها سالمتی محیط زیست تاثیرگذار بوده و برايهاي زنده و بر سیستم توانندمی سلولی غشاء به نفوذ توانایی و بدن

. مسیرهاي هاي محیط زیست سریعاً ترکیب شده و سپس وارد بدن انسان گردندیا با دیگر آالینده، یندنما فراهم را خطراتی

  ).2007نشان داده شده است (ناوك و باچلی،  3- 1مختلف ورود نانوذرات نقره به بدن در شکل 

در مطالعات آزمایشگاهی اثبات شده است. همچنین  DNAبرداري از  بر تولید مثل، تکامل و نسخهتاثیر نانونقره 

هاي سطحی شده که نهایتا منجر به آلودگی و مسمومیت جانداران هاي صنعتی باعث آلودگی آبوجود نانونقره در پساب

توان براي آن ط وجود دارد ولی روندي را که میشود. روي هم رفته اطالعات خیلی کمی در مورد اثرات نانونقره در محیمی

بیان کرد این است که این ترکیب در محیط، قابلیت آزادشدن، انتشار و آلودگی دارد و از طریق محیط پس از انتقال به بدن 

  ).1977ها اثرگذار باشد (مارشال و اشنایدر، تواند روي آنموجودات زنده می
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Abstract: 

     To evaluate the effect  of  dietary nanosilver particle and vitamin E on nutrients 

digestibility, intestinal morphometry and meat strength of broiler chickens an experiment 

was conducted using 256 day old broiler chicks (Ross 308) by employing a completely 

randomized desing with 4 treatments and 4 replications. Dietary treatments included a 

control diet with no additives, or supplemented with 10 ppm silver nanoparticle, 36 IU 

vitamin E or 10 ppm silver nanoparticles plus36 IU vitamin E. At the end of the 

experiment (42 d), the use of dietary treatments increased feed intake of chickens 

(P<0.001). Weight gain of birds was only improvement by vitamin E supplementation 

(P≤0.001). Application of nanosilver particle had no significant effect on weight gain, 

while increased feed conversion ratio of the chickens (P<0.001). Addition of combined 

nanosilver particle and vitamin E to the diet increased jejunal villus height and surface area 

(P<0.05) and crypt depth (P<0.001). the Supplementation of the additives alone increased 

jejunal crypt depth and decreased villus  height: crypt depth ratio (P<0.001). The use of 

silver nanoparticles in the diet increased the jejunal villus surface area (P<0.05). In 

comparision with the control, the experimental treatments decreased the ileal crypt depth 

and increased its villus  height: crypt depth (P<0.001). The ileal villus surface area was 

increased by nanosilver particle or vitamin E supplementation (P<0.01). The combination 

of silver nanoparticles and vitamin E improved organic mater digestibility. Application of 

silver nanoparticles and vitamin E in comparison with the control reduced the levels of 

malondialdehyd (MDA) of  breast and  thigh meats (P≤0.0001). In conclusion, the advese 

effect of  silver nanoparticles on performance and its antioxidative effected were found. 

More evore, the synergestic effect of the product with vitamin E on growth performance, 

nutrients digestibility and intestinal morphometery were obsered.  

Keywords: Broiler chickens, Intestinal morphometry, Meat strength, Nanosilver, Nutrient 

digestibility, Vitamin E.   

  



18 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Agricultural sciences 

Department of Animal sciences 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. in Animal Nutrition 

 

Title: 

The effect of dietary nanosilver and vitamin E on nutrient digestibility, 

intestinal morphometry and meat strength of broiler chickens 

 

Supervisor: 

Mir Daryoush shakouri (Ph.D)  

 

Advisor: 

Dr. Mahmoud Sahraei (Ph.D) 

 

By: 

Monireh Shokri Razi 

 

Jan – 2015 

 

 


