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و رقیق سازی جیره بر )  از منشأ آسپرژیلوس(اثر پری بیوتیک فرماکتو : عنوان طرح پژوهشی
  صفات تولیدی و مورفولوژی بافت روده در جوجه های گوشتی

  دکتر بهمن نویدشاد: مجری طرح
  مهندس جمال سیف دواتی و مهندس رضا سید شریفی: همکاران طرح

  گروه علوم دامی  یدانشکده کشاورز  دانشگاه محقق اردبیلی
پری بیوتیک آسپرژیلوسی، فرماکتو، رقیق سازی جیره، بازدهی، مورفولوژی روده : کلید واژه ها

  کوچک، جوجه های گوشتی
یک افزودنی خوراکی است که جهت بهبود ) فرماکتو(پری بیوتیک با منشا آسپرژیلوس : چکیده

گزارشات تحقیقاتی حاکی . ار می گیردسالمت روده و بازدهی جوجه های گوشتی مورد استفاده قر
از آنند که پری بیوتیک آسپرژیلوسی می تواند یک اثر صرفه جویی در پروتئین در حالت مصرف با 

ثر فرماکتو بر بازدهی و این مطالعه به منظور بررسی ا. جیره های کم پروتئین داشته باشد
بین (ایی معمولی یا رقیق شده  مخاط روده جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره همورفولوژی

 از هر دو 500 قطعه جوجه گوشتی  یک روزه سویه کاب 450. انجام گرفت)  روزگی21 تا 10سنین 
پرنده های . انتقال یافتند)  پرنده درهر قفس25( قفس 18جنس، وزن شده و بطور تصادفی به 

 گرم 170 و 8/203حاوی (فرماکتو بطور معمول % 3/0یا % 15/0، 0آزمایشی با جیره هایی حاوی 
 1- 21 کیلوکالری انرژی متابولیسمی در کیلوگرم ، به ترتیب برای سنین 3000 و 2900پروتئین خام و 

میزان انرژی  (پوسته خارجی برنج تغذیه شدند% 40و یا رقیق شده با افزودن )  روزگی22-42و 
 گرم در کیلوگرم، برای 3/122 کیلوکالری در کیلوگرم و میزان پروتئین خام 1740متابولیسمی 

 میزان مصرف خوراک و افزایش وزن گروه های آزمایشی برای کل دوره ). رقیق شدهاستارترجیره 
 نمونه از جوجه های هر تیمار بطور تصادفی انتخاب 10 روزگی، 42در سن . آزمایش محاسبه گردید

لی، ضخامت اپیتلیوم، تعداد ارتفاع وی. شده و پس از کشتار نمونه های روده از آنها تهیه گردید
سلول گابلت، عمق کریپت و نسبت بین عمق کریپت به طول ویلی در هر یک از بخشهای روده 

  .کوچک با استفاده از یک میکروسکوپ نوری مورد مقایسه قرار گرفتند
پرنده های . رقیق سازی جیره اثر نامطلوبی بر افزایش وزن و میزان مصرف خوراک ایجاد نمود

 اما ضریب تبدیل (P<0.05) شده با فرماکتو بطور معنی داری وزن بدن باالتری داشتندتغذیه 
چربی حفره بطنی در اثر . غذایی آنها توسط مصرف جیره حاوی فرماکتو تحت تاثیر قرار نگرفت

رقیق ساز جیره بطور نامطلوبی . (P<0.05) رقیق سازی جیره و نیز مصرف فرماکتو کاهش یافت
لوژیکی روده کوچک را نیز تحت تاثیر قرار داد، بطوریکه  یک طول ویلی کوتاه تر، معیارهای مورفو

 اپیتلیومی ضخیم تر، تعداد بیشتری سلول گابلت و کریپت هایی کم عمق تر ثبت گردیدند
(P<0.05) . منجر به بهبود این صفات مورفولوژیکی شد% 3/0مکمل سازی فرماکتو بویژه در سطح 
(P<0.05) .ل معنی داری بین فاکتورهای آزمایشی از نظر اثر بر مورفولوژی روده کوچک ثر متقابا

بعنوان نتیجه گیری . مشاهده گردید، هر چند که تغییرات مذکور از الگوی خاصی پیروی نمی کردند
می توان گفت علیرغم گزارشات پیشین در مورد اثرات جبرانی مصرف فرماکتو در پرنده های 



کل جیره یعنی کاهش توام رقیق سازی در اثر  کم پروتئین، ظاهرا تغذیه شده با جیره های
پروتئین و سایر مواد مغذی و بویژه انرژی جیره، مصرف پری بیوتیک فرماکتو منجر به بهبود قابل 

  .توجه ای در صفات تولیدی پرنده طی دوره محدودیت و نیز رشد جبرانی نمی گردد
 

 مقدمه

کتورهای موثر بر صنعت مرغداری هستند زیرا باعث کاهش بیماریهای روده از مهمترین فا

با افزایش . مورد استفاده انسانی می گرددراندمان تولید، افزایش تلفات، و آلودگی فرآورده های طیور 

نگرانیها در مورد مقاومت آنتی بیوتیکی ممنوعیت استفاده از سطوح پایین تر از دز درمانی آنتی 

ری از سایر کشورها عالقه روز افزونی معطوف به یافتن جایگزینهایی برای آنتی بیوتیکها در اروپا و بسیا

 دو (Probiotics)  و پروبیوتیکها(Perebiotics) پری بیوتیکها. بیوتیکها در صنعت طیور شده است

گزینه از روشهای متعدد بلقوه برای کاهش بیماریهای روده ای در طیور و در نتیجه کاهش آلودگی 

گیبسون ( هستند " برای زندگی"پروبیوتیکها که در زبان یونانی به معنای . ای طیور هستندفرآورده ه

بعنوان مکملهای غذایی میکروبی زنده تعریف می شوند که دارای اثرات سودمندی در ) 2000و فولر، 

پری بیوتیکها بصورت ). 1989فولر، (حیوان میزبان از طریق ایجاد یک تعادل روده ای می باشند 

یا فعالیت یک یا  بوسیله تحریک انتخابی رشد واجزای غذایی غیر قابل هضمی تعریف می گردند که 

گیبسون و رابرفروید، (تعداد محدودی از باکتری های کولون اثرات مطلوبی در میزبان ایجاد می نمایند 

  .می شود شناخته (Sinbiotic) ترکیب پری بیوتیکها و پروبیوتیکها بعنوان سینبیوتیک). 1995

برای قرنها بعنوان اجزایی طبیعی از غذاها یا بصورت خوراکهای پری بیوتیکی و پروبیوتیکی 

 از غذایی عالیق به میکروبیولوژی روده و استفاده .غذاهایی تخمیری مورد استفاده قرار گرفته اند

سازی و شناسایی این تالشها منجر به جدا.  شدت گرفت19 و اوایل قرن 18بیوتیکها در اواخر قرن وپر

 گردید، و همچنین تحقیقات گسترده ای در مورد اثرات مفید 18باکتری اشریشیا کولی در اواخر قرن 

رتگر و چپلین، (در اوایل قرن بیستم صورت گرفت مصرف باکتری های اسید الکتیکی و الکتوز 

د بهبود یافت و متچینکوف متوجه شد که طول عمر بلغاری هایی که ماست مصرف می نمودن ). 1921



 او پیشنهاد نمود که باکتریهای داخلی دستگاه گوارش مضر بوده و مصرف باکتریهای 1907در سال 

، .1995استارویک و کورنگای، (اسید الکتیکی موجود در ماست اثرات سودمندی بر سالمتی دارند 

 نشان دادند که بیشماری پس از آن انجام گرفتند in vitro و in vivo مطالعات ).2000رالف، 

باکتریهایی مذکور باعث مهار باکتریهای بیماریزا می شوند و در نتیجه افزودن پری بیوتیکها و 

، رالف، .1995استارویک و کورنگای، (پروبیوتیکها باعث افزایش مقاومت در برابر عفونت می گردد 

2000.(   

انتقال سریع   پایین روده، pHخط دفاعی چند گانه متشکل از باکتریهای بیماریزای روده با یک 

مواجه میکروبهای روده، اپیتلیوم و سیستمهای ایمنی از بخشهای مختلف مجرای گوارش و همچنین 

، اپیتلیوم )2001اسپلبرگ و ادواردز،  ( روده وجود یک سیستم ایمنی گسترده در مخاط. می باشند

   . بین آنها گزارش شده استو اثرات متقابل) 2001، مک کراکن و لورنز، .1995گلیک، (روده 

، واندر .1987ساویج، (جمعیتهای میکروبی روده با استفاده از روشهای مختلفی طبقه بندی شده اند 

اگرچه باکتروئیدها و بیفیدوباکترها جمعیت غالب در روده انسان را تشکیل می ). 2000ویلن و همکاران، 

آپاجاالاتی و همکاران، (سترپتوکوکوسها غالب هستند دهند، در مجرای روده مرغ بیشتر رومینوکوکوسها و ا

 تا 20با این وجود تکنیکهای مولکولی جدید نشان داده اند که تنها   ).2000، واند ویلن و همکاران، .1998

  . گرفته اند  درصد از گونه های باکتریایی موجود در مجرای روده مورد کشت قرار50

جب افزایش مقاومت در برابر بیماری شده و کاهش یک جمعیت میکروبی متوازن روده ای مو

- مقاومت در برابر بیماریها هنگامیکه جمعیت میکروبی دچار خلل می شود در درک رابطه میکروب

نحوه ایجاد تعادل یا عدم تعادل در جمعیت باکتریایی روده به خوبی روشن  .میزبان دارای اهمیت است

در برابر تنش حساس  ای  الکتوباسیلوسها و بیفیدوباکتریها نشده است، اما به نظر می رسد که گونه ه

سازوکارهای پیشنهادی  . پرنده با تنش کاهش می یابندنهستند و این جمعیتها در هنگام مواجه شد

ایجاد شرایط رقابت برای مواد مغذی، : برای مهار باکتریهای بیماریزا توسط میکروبهای روده عبارتند از

، رقابت برای جایگاههای اتصال ) و باکتریوسین هاpHهای چرب فرّار، کاهش اسید(و ترکیبات سمی 



 این ).2000، رالف، .2000، گیبسون و فولر، .1989فولر، (در اپیتلیوم روده، و تحریک سیستم ایمنی 

سازوکارها کامال اختصاصی نبوده و برخی میکروارگانیسمها ممکن است با تنها یک سازوکار عمل 

  .آنکه سایرین از سازوکارهای متعددی بهره ببرندنمایند، حال 

  بررسی منایع

گزارشی در مورد . فروش پری بیوتیکها در صنایع غذایی انسانی به سرعت در حال رشد است

 خوراک پری بیوتیکی عرضه 400 ادعا می نماید که بیش از 2007بازار جهانی پری بیوتیک در سال 

دها و خوراکهای الیافی مورد استفاده بعنوان پری بیوتیک را  کمپانی الیگوساکاری20شده و بیش از 

گزارشی دیگر حاکی از آن است که بازار پری بیوتیکها در  .(Anonymous-web)  عرضه می نمایند

پری .  میلیون پوند خواهد رسید180 به 2010 میلیون پوند داشته و تا سال 87اروپا ارزشی معادل 

نظیر مهار اتصال ارگانیسمهای پاتوژن (ه دلیل اثرات ضد پاتوژنی بان بیوتیکها بخصوص در تغذیه انس

مورد توجه اند، اما همچنین از نقطه نظر کاهش سرعت انتقال خوراک در روده، کاهش ) به مخاط روده

، کاهش بیماری التهاب روده و )چربی(کلسترول ، بهبود سالمت استخوان، کاهش مصرف روزانه انرژی 

  . )2001کانوی،  (نیز دارای اهمیت می باشندخ سرطان کولون در انسان کاهش نر تالش در

:  تعداد زیادی ار ترکیبات جدید پری بیوتیکی معرفی شده اند که عبارتند ازامروزه

الیگوساکاریدها، لیوانها، نشاسته مقاوم، -پکتیکولیگوساکاریدها، الکتوسوکروز، الکلهای قندی، گلوکو

این ترکیبات به درجات . )2006مرتضویان و سهراب وند،  (اکاریدهای سویازایلوساکاریدها و الیگوس

، مطالعات تغذیه دام و اما به ندرت در مطالعات تغذیه انسانی مورد in vitroمختلفی در آزمایشات 

  .بررسی قرار گرفته اند

  : پری بیوتیکها ترکیباتی هستند که از دو ویژگی اساسی زیر برخوردارند

ر آنزیمها و ترکیبات ترشح شده در بزاق و روده کوچک هضم ناپذیرند یا اندک  در براب- الف

هضم می باشند تا دست نخورده یا با شکست جزئی در محیط روده در دسترس پروبیوتیکها قرار 

  .بگیرند



 به عنوان منابع کربن یا انرژی، رشد و یا فعالیت این باکتری ها را بطور انتخابی تحریک می -ب

بر این اساس، پری بیوتیکها ممکن است کربوهیدراتهای هضم ). 2006ضویان و سهراب وند، مرت(کند 

ناپذیر، انواع خاصی از پپتیدها و پروتئینها، انواع خاصی از لیپیدها و حتی برخی امالح و یونها باشند 

  ). 2006مرتضویان و سهراب وند، (

کنندگی گزینشی آنها بر پروبیوتیکها آنچه که در مورد پری بیوتیکها اهمیت دارد اثر تحریک 

برای مثال اسیدهای آمینه و ویتامین ها هرچند رشد و یا فعالیت پروبیوتیکها را تشدید می . است

نها را نمی آاز اینرو همه . کنند، اما همین اثر را بر انواع زیادی از باکتری های غیر پروبیوتیکی نیز دارند

زم به ذکر است که همه الیگوساکاریدهای هضم ناپذیر از اثر پری ال.  به شمار آوردکتوان پری بیوتی

در برخی منابع انواعی از پروتئین ها، ).  2006مرتضویان و سهراب وند، بیوتیکی برخوردارد نیستند 

، با )2006مرتضویان و سهراب وند، (پپتیدها و لیپیدها را نیز در دسته پری بیوتیکها قرار می دهند 

 تجزیه کنندگی ساکاریدی پروبیوتیکها ایجاب می کند که پری بیوتیکها از جنس این وجود ماهیت

زیرا باکتریهای مضر روده اساسا تجزیه کننده پروتئین هستند و ممکن است قادر . کربوهیدرات باشند

ترکیبات پری بیوتیکی را می توان به دو دسته طبیعی و . به استفاده از ترکیبات با پایه پپتیدی باشند

ترکیبات مربوط به دسته نخست به طور مستقیم از مواد غذایی استخراج می . نتتیک تقسیم کردس

در طبقه بندی دیگر این .  صنعتی هستنداتیشوند، حال آنکه ترکیبات متعلق به دسته دوم تولید

ترکیبات نخست به طور طبیعی در . ترکیبات را می توان به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم کرد

د غذایی موجود هستند، حال آنکه ترکیبات دسته دوم به طور مصنوعی طراحی و ساخته می شوند، موا

  . و مشابه طبیعی ندارند

بعنوان عوامل تغییر دهنده سودمند تغذیه ای برای )  واحد نموساکاریدی2- 20(الیگوساکاریدها 

این . ته شده ای دارندی شناختیکویبی پرِ و نقش حیوانات اهلی تک معده ای معرفی گردیده اند

 بعنوان ترکیباتی غیر مغذی جیره تعریف می گردند که تعادل جمعیت میکروفلور را بوسیله ترکیبات

تحریک رشد باکتری های سودمند متعادل نموده و بدینوسیله محیط روده ای سالمتری را ایجاد می 



جاله سویا، کنجاله منداب و لگومها الیگوساکاریدها بطور طبیعی در خوراکها یافت می شوند؛ کن. نمایند

 هستند، (FOS) بوده، غالت حاوی فروکتوالیگوساکاریدها (GOS)گاالکتوالیگوساکاریدها -حاوی آلفا

 بوده، دیواره سلولهای مخمری حاوی مانان (TOS)الیگوساکاریدها -فرآورده های شیر دارای ترانس

این ترکیبات بصورت تجاری نیز . )2002مکدونالد و همکاران،  ( هستند(MOS)الیگوساکاریدها 

. پیشنهاد شده است که این ترکیبات اثرات مفید خود را به دو شیوه ایجاد می نمایند. تولید می گردند

زیم های هضمی حیوان میزبان هضم نگردیده، ترکیباتی ناول اینکه، این ترکیبات به سهولت بوسیله آ

) مانند بی فیدوباکتری ها و الکتوباسیلوس ها(ند مود می توانند بوسیله باکتری های سFOSمانند 

این امر جمعیت میکروبی را در جهت . تخمیر شده، آنها را جهت رقابت در محیط تقویت می نمایند

در روش دوم، جمعیت . تکثیر این میکروارگانیسم ها و کاهش گونه های زیانبار تغییر می دهد

یی که باعث اخالل در اتصال باکتری های مضر به دیواره میکروبی ممکن است بوسیله الیگوساکاریدها

بعنوان یک وسیله شناسایی سلولی، تمام انواع سلول ها دارای یک آرایش . روده می شوند، تغییر یابند

بر سطح خود می ) گلیکوپروتئین ها و گلیکولیپیدها(منحصر به فرد از ترکیبات حاوی کربوهیدرات 

بیماریزا دارای ترکیباتی سطحی بنام لکتین ها هستند که این سلولهای باکتری های . باشند

به محض . کربوهیدرات ها را شناسایی نموده و بوسیله آنها به سلول های روده متصل می گردند

گونه هایی نظیر سالمونال و . اتصال، باکتری ها قادر به تکثیر و ایجاد اثرات زیانبار خود خواهند بود

ن اختصاصی برای مانوز هستند که به واحدهای مانوز بر سطح  مخاطی روده اِکوالی دارای یک لکتی

 در جیره، در توانایی اتصال باکتری  (MOS)با وارد نمودن ترکیبات حاوی مانوز . متصل می گردند

های بیماریزا خلل وارد آمده و در عوض به الیگوساکارید متصل گردیده و همراه با جریان ماده هضمی 

مخمر ها در ساختمان دیواره سلولی خود دارای مانان ها بوده و . روده انتقال می یابندبه خارج از 

در واقع وجود چنین ترکیباتی . اساس بعضی محصوالت تجاری موثر به این شیوه را تشکیل می دهند

مکدونالد وهمکاران،  (در مخمر بعنوان دلیل اثرات سودمند فراورده های مخمری معرفی گردیده است

2002(.  



هیچ . قرار گرفته اندزیادی الت حاوی الیگوساکاریدهای اخیرا موضوع آزمایشات و محص کارایی

تضمینی وجود ندارد که یک الیگوساکارید قطعا به نحو مطلوبی رشد گونه های سودمند را در 

نشان بررسی ها . میکروفلور پیچیده ای مانند حالت موجود در روده خوک، تحت تاثیر قرار خواهد داد

 بصورت GOSداده اند که خوکهای جوان دریافت کننده باکتری بیماریزای اِکوالی از طریق دهان، به 

 یمکمل ساز.  ماده هضمی ایلئومی و کاهش جمعیت کولی فرمها پاسخ نشان می دهندpHکاهش 

FOS و TOSدر روده خوکهای شیرخوار شده و گزارش  هوازیی باعث کاهش تعداد باکتری ها 

تحت شرایط مزرعه ای، بهبود در رشد و بازدهی تبدیل . از کاهش بروز اسهال وجود دارندهایی 

 ماده هضمی گزارش pHدر آزمایشاتی دیگر، کاهش . تس درصد ثبت گردیده ا4-6خوراک به میزان 

گردیده، اما بدون تغییری قابل تشخیص در ترکیب میکروفلور، متابولیتهای میکروبی یا پاسخهای 

این نتایج متناقض ممکن است از آنجا  ناشی شوند که جیره از قبل حاوی برخی . تولیدی

 الیگوساکاریدها بوده و یا به این دلیل که شرایط آزمایشی در مقایسه با شرایط مزرعه ای، کمتر تنش

  ).2002 مکدونالد وهمکاران، .زا است

، فاقد )  Fermacto(  فرماکتو با نامAspergillus orizaeمحصول تجاری حاصل از تخمیر 

سلولهای زنده یا اسپور بوده و ثابت شده است که باعث افزایش بازدهی هضمی در روده می گردد 

نشان داده شده است که افزودن پری بیوتیک فرماکتو به جیره جوجه های . )1988هارمز و مایلز، (

گرچه تا به امروز ). 2005هارگیس، (گوشتی باعث افزایش رشد گونه های الکتوباسیلوس می گردد 

تحقیقات بسیار زیادی بر روی این افزودنی در دانشگاه ها و مراکز مختلف علمی صورت گرفته است 

  . یستولی مکانیسم عمل آن کامال مشخص ن

  :نتایج برخی از تحقیقات گزارش شده را می توان بصورت ذیل خالصه نمود

که . )2001ناوا، (یستم گوارش طیورافزایش مدت زمان قرار گرفتن خوراک خورده شده در س

  : موجب این اثرات می شوداین حالت به نوبه خود موجب

  افزایش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی خصوصا پروتئین ها:  الف



  و در نتیجه کشتار همزمان برای جوجه های گوشتی) 2001ناوا، (بهبود یکنواختی گله : ب 

  ی در گلهکاهش بیماری بدلیل درصد پایین وازدگ: ج 

فرماکتو بعنوان سوبسترای باکتریایی باعث تغییر میکروفلورای سیستم گوارشی خصوصا روده 

ت الاین ح). 2001ناوا،  (  را بدنبال دارد(VFA)گشته و نهایتا افزایش تولید اسیدهای چرب فرار 

ت برای سرعت بخشیدن به تکامل سیستم گوارشی جوجه های جوان در مدت زمان کمتر از اهمی

). ب2001ناوا، (و باعث رشد سریعتر ویلی ها در روده می شود ) الف2007ناوا، (خاصی برخوردار است 

 .به عبارت دیگر با مصرف فرماکتو شروع خوبی را برای پرورش گله می توان انتظار داشت

مثال در شرایطی که فیبر جیره  افزایش ایمنی گله خصوصا در شرایط استرس ناشی از تغذیه 

فرماکتو موجب ). 2002گراجدا، (ر باال باشد از دیگر اثرات گزارش شده این پربیوتیک است بسیا

افزایش حجم سیستم گوارشی از طریق گسترش میکروفلورای مفید شده و بطور کلی با مصرف این 

ماده خوراکی می توان کاهش هزینه تولید از طریق بهبود ضریب تبدیل غذایی را انتظار داشت 

تاثیر فرماکتو در کاهش بروز برخی بیماری ها مانند کوکسیدیوز و التهاب روده ). 2002گراجدا، (

  ).2002ناوا، (و نیز کاهش ابتال به سالمونال  نیز گزارش شده است) 2002گرایس، (

جوجه های گوشتی امروزی در اثر فرایند انتخاب ژنتیکی از قابلیت رشد قابل توجهی 

نیازهای غذایی اعم از انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی ضروری را نیز در این امر افزایش . برخوردارند

در اصل جوجه های گوشتی سعی در مصرف مقداری از خوراک دارند که جهت تامین . پی داشته است

از طرف دیگر با وجود بهبود توانایی جوجه های ). NRC ،1994(انرژی مورد نیاز آنها کافی باشد 

 وزن مورد نظر در مدت زمانی کوتاه تر، در بسیاری از موارد این امر با افزایش گوشتی در رسیدن به

روشهای . میزان چربی ذخیره شده در بدن همراه بوده است که خصوصیتی نامطلوب محسوب می شود

مختلفی برای کاهش ذخیره چربی در بدن پیشنهاد گردیده که از آن بین می توان به استفاده از شیوه 

  .یتی مانند اعمال محدودیت غذایی در سنین اولیه رشد اشاره نمودهایی مدیر



محدودیت غذایی یک روش مدیریتی شناخته شده برای کنترل وزن و میزان ذخیره چربی در 

در گروهی از طیور مانند مرغان مادر از این روش تغذیه جهت حفظ . شودبدن پرندگان محسوب می

با این وجود در مورد . ود عملکرد تولید مثلی استفاده می گرددوزن در یک دامنه خاص و در نتیجه بهب

جوجه های گوشتی که رسیدن به باالترین میزان رشد، هدف نهایی تولید است نیز اعمال چنین 

محدودیت هایی در سنین اولیه می تواند با کاهش میزان تلفات و نیز برخی اختالالت اندامی اثر 

  . باشدمثبتی در وزن نهایی گله داشته 

پرنده های دچار تاخیر رشد بدلیل محدودیت غذایی، بعد از بازگشت به تغذیه آزاد می توانند به 

این رشد جبرانی می تواند با ). 1985الونیک و هارویتز، پ(رشدی باالتر از حالت معمول دست یابند 

اهد همراه باشد جبران کمبود رشد قبلی و یا حتی رسیدن به افزایش وزنی باالتر از پرنده های ش

تغییرات در ترکیب افزایش وزن، بازدهی باالتر مورد استفاده قرار گرفتن ). 1990الونیک و هارویتز، پ(

انرژی و کاهش در احتیاجات نگهداری و یا ترکیبی از این عوامل در بروز رشد جبرانی نقش دارند، با 

یا کمی، شدت محدودیت غذایی، این وجود، عوامل دیگری مانند جنس، نوع محدودیت غذایی کیفی 

  ).1992یو و روبینسون، (سویه و سن جوجه گوشتی نیز در این امر دخالت دارند 

  :  ازبودعبارت هدف از تحقیق حاضر 

بررسی بهترین سطح استفاده از پری بیوتیک فرماکتو در جیره های تنظیم شده بر اساس  - 1

  . کیفیت پایین تر از حد استاندارداستانداردهای توصیه شده و یا جیره های رقیق شده با

  ارائه راهکاری مدیریتی به منظور بهبود راندمان تولید  - 2

  

  

  

  

  



  مواد و روشها

 بصورت یک طرح کامال Cobb 500  قطعه جوجه یکروزه از سویه تجاری 450 از آزمایش ایندر 

استفاده  )  هر تکرار قطعه جوجه در25 تکرار و 3 تیمار، 6 (2 × 3تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل 

:  ازندجیره های آزمایشی بر پایه ذرت و کنجاله سویا بوده و فاکتورهای آزمایش عبارت بود. دیگرد

 21 تا 10( طی دوره رشد  شاهد و رقیق سازی جیره استاندارد:محددیت کیفی خوراک در دو سطح

بیوتیک ی از یک پر % 3/0و % 15/0سه سطح صفر، استفاده از پوسته خارجی برنج، و % 40 با )روزگی

 42 تا 10(در دوره های رشد و پایانی  (Fermacto)با منشأ قارچ آسپرژیلوس با نام تجارتی فرماکتو 

 ایاالت متحده می باشد و نظر به سطوح بسیار Petageبیوتیک مورد نظر تولید شرکت ی پر. )روزگی

ین و متیونین ابتدا بصورت یک پیش مخلوط پایین مورد استفاده، همراه با اجزای مکمل جیره نظیر لیز

پوسته برنج نیز . دیبصورت دستی با بخشی از جیره مخلوط شده و سپس به کل خوراک اضافه  گرد

  . اد بطوریکه مخلوطی همگن با جیره را تشکیل می د از مصرف کامال آسیاب شدقبل

 اجزای تشکیل 1جدول . تنظیم جیره بر اساس راهنمای پرورش سویه مربوطه تنظیم شد

 وزن جوجه ها و مقدار خوراک مصرفی آنها .دهنده و ترکیب جیره های آزمایشی را نشان می دهد

 42در سن .  روزگی اندازه گیری شده و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد42برای کل دوره در سن 

شده و و مورد از هر تیمار بطور تصادفی انتخاب )  قطعه ماده5 قطعه نر و 5( قطعه جوجه 10روزگی 

گرفتند و همچنین عمل نمونه برداری از بافت روده کوچک به منظور عملیات بافت تفکیک الشه قرار 

  .شناسی انجام  گرفت

  

  

  

  

  



  اجزای جیره های مورد استفاده در آزمایش و ترکیب شیمیایی آنها . 1جدول 

 ) روزگی42 تا 21(پایانی  ) روزگی21 تا 1(آغازین    )گرم در کیلو گرم(اجزای جیره 
  0/592  0/639  ذرت

  7/159  9/234  کنجاله سویا
  0/150  -  گندم

  0/50  0/70  پودر ماهی
  35  15  روغن سویا
  2/10  1/11  پودر صدف

  0/10  1/10  دی کلسیم فسفات
  2/2  0/3  نمک

  6/1  4/0  لیزین هیدروکسی کلراید
  7/1  7/1  متیونین-ال- دی

  6/7  9/14  **معدنی- مکمل ویتامینی
     )گرم در کیلوگرم(رکیب شیمیایی ت

  0/170  8/203  پروتئین خام 
AMEn) 0/3000  0/2900  )کیلوکالری در کیلوگرم  
  5/8  7/9  کلسیم

  3/4  9/4  فسفر قابل دسترس
  5/1  5/1  سدیم

  7/7  7/8  سیستئین+ متیونین 
  9/9  9/9  لیزین

 
، A 4000000 IUویتامین : د مغذی بودویتامینی در هر کیلوگرم تامین کننده این موا- مکمل معدنی** 

، ویتامین B2 2800 mg، ویتامین K3 760 mg، ویتامین E 14000 IU، ویتامین IU  800000کوله کلسیفرول 
B6 1520 mg ویتامین ،B12 6/7 mg 18000، اسید نیکوتینیک mg 560، اسید فولیک mg  اسید پانتوتنیک ،

4400 mg 190000، کولین کلراید mg3/45ین ، بیوت mg 16000، روی mg 25600، منگنز mg 12800، آهن 
mg 3200، مس mg 64، سلنیوم mg 320، ید mg ،   

  

  

  



ابتدا، قسمت میانی و ( دودنوم  سانتی متری بافت از1طی پروسه نمونه برداری سه قطعه 

های قوس دوازدهه از سه بخش ابتدایی، میانی و پایانی مجرا از ناحیه انت( ژژنوم ،)انتهای قوس دوازدهه

سه ناحیه ابتدایی، میانی و پایانی مجرا در  (ایلئوم و (Mickel diverticulim)تا مکل دایورتیکولوم 

د که تمام نمونه ها از نقاط یکسانی از یگرد تالش .شد برداشته )فاصله مکل دایورتیکولوم تا سکوم

نگهداری شده و به آزمایشگاه % 10ن نمونه ها در محلول فرمالی. مجرا در هر پرنده برداشته شوند

 میکرومتر از 5برشهایی عرضی به قطر . فرمالین عمل تثبیت نمونه را انجام می دهد. شدندانتقال داده 

رنگ آمیزی بافتها توسط . دیافین با نقطه ذوب پایین تهیه  گردرقطعات بافت قرار داده شده در پا

 اندازه گیری در 15ستفاده از یک میکروسکوپ نوری، با ا.  ائوزین انجام گرفت–روش هماتوکسیلین 

هر یک از قطعات بافتی برای هر یک از پارامترهای مورد بررسی یعنی طول ویلی، عمق کریپت، تعداد 

 45در واقع هر یک از داده های بافتی حاصله میانگین . سلول گابلت و ضخامت اپیتلیوم، انجام شد

  . بود)  عه ویلی در هر قط15 قطعه و 3(رکورد 

 مورد تجزیه )12/6نسخه  (SAS کلیه داده های ثبت شده در آزمایش بوسیله نرم افزار آماری

روش چند دامنه  توسط و تحلیل قرار گرفته و در صورت معنی دار بودن اختالفات، میانگین تیمارها

  .     رفتندمورد مقایسه قرار گای دانکن 

  

  

  

  

  

  

  

  



  نتایج

ورد بررسی در آزمایش یعنی رقیق سازی جیره و پری بیوتیک فرماکتو  اثر دو فاکتور م2جدول 

  . روزگی را نشان می دهد42را بر صفات تولیدی اندازه گیری شده در سن 

  

   روزگی42 اثر رقیق سازی جیره و مصرف پری بیوتیک فرماکتو بر صفات تولیدی در .2جدول 

  صفات تولیدی  متغییر
  اثر تیمار 

 )رقیق سازی نحوه  نوع جیره و(

 42وزن زنده 
  روزگی

)        گرم (

افزایش وزن 
  روزانه

 \ پرنده \گرم  (
)         روز

مصرف خوراک 
  روزانه 

 \ پرنده \گرم (
)         روز

ضریب تبدیل 
غذایی        

  بدون فرماکتو و بدون رقیق سازی
  

b2220  ab8/52  2/111  11/2  

  c2163 b6/51  3/110  14/2  یق سازیفرماکتو، بدون رق% 15/0
  a2247  a5/53  6/114  14/2  فرماکتو، بدون رقیق سازی% 3/0

  d1980 c1/47  3/106  25/2  رقیق سازی% 40بدون فرماکتو، با 
  d2005  c7/47  2/99  08/2  رقیق سازی% 40فرماکتو، با % 15/0
  c2184  b0/52  2/108  08/2  رقیق سازی% 40فرماکتو، با % 3/0

S. E. M 25  7/0  2/1  03/0  
سطح رقیق × سطح فرماکتو  (Pمعیار 

  )سازی
39/0  7/0  66/0  39/0  

          )تیمار (Pمعیار 
          اثر سطح فرماکتو

0  b2100  0/50  7/108  18/2  
15/0  b2084  6/49  8/104  11/2  
3/0  a2216  8/52  8/104  11/2  

  39/0  25/0  02/0  03/0  )سطح فرماکتو (Pمعیار 
          ت غذاییاثر سطح محدودی
0  a2210  a6/52  0/112  13/2  
40  b2057  b0/50  6/104  14/2  

  02/0  03/0  01/0  26/0  )سطح محدودیت ( Pمعیار 
  .    اختالف معنی داری دارند05/0ارقام با حرف غیر مشابه از نظر آماری در سطح 

  



وزگی و نیز  ر42 روزگی بطور معنی داری وزن زنده در سن 28 تا 10رقیق سازی جیره در سن 

اما اثری بر ضریب ) (P<0.05میانگین افزایش وزن روزانه و خوراک مصرفی روزانه را کاهش داد 

  .تبدیل غذایی در کل دوره پرورش نداشت

بطور معنی داری باعث افزایش وزن پایان دوره در % 3/0مصرف پری بیوتیک فرماکتو در سطح 

، اما (P<0.05)ه ها در مقایسه با گروه شاهد شد  روزگی و میانگین افزایش وزن روزانه جوج42سن 

مصرف پری بیوتیک اثری بر  .از این پری بیوتیک چنین اثری را موجب نگردید% 15/0مصرف سطح 

هیچ یک از اثرات  .میزان خوراک مصرفی  و نیز ضریب تبدیل غذایی گروه های آزمایشی نداشت

 بیوتیک از نظر اثر بر صفات تولیدی از معنی متقابل بین فاکتورهای رقیق سازی جیره و مصرف پری

  .دار نبودند

 اثر دو فاکتور مورد بررسی در آزمایش یعنی رقیق سازی جیره و پری بیوتیک فرماکتو 3جدول 

رقیق سازی جیره اثری بر درصد کبد، درصد  . روزگی  نشان می دهد42را بر صفات الشه در سن 

.  (P<0.05)ه درصد چربی حفره بطنی را کاهش داد رقیق سازی جیر. روده و طول روده نداشت

  . قرار نگرفتندردرصد ران و سینه و همچنین درصد الشه نیز توسط رقیق سازی جیره تحت تاثی

درصد چربی .  مصرف پری بیوتیک فرماکتو اثری بر درصد کبد، درصد روده و طول روده نداشت

از این % 3/0 بطوریکه مصرف ،ر قرار گرفتحفره بطنی توسط مصرف پری بیوتیک فرماکتو تحت تاثی

مصرف پری . ترکیب درمقایسه با تیمار شاهد بطور معنی داری درصد چربی حفره بطنی را کاهش داد

 اما اثری بر (P<0.05)منجر به افزایش درصد ران گردید )  درصد3/0 و 15/0هر دو سطح (بیو تیک 

متقابل بین دو فاکتور رقیق سازی جیره و مصرف هیچیک از اثرات  .درصد سینه و  درصد الشه نداشت

  .پری بیوتیک از نظر اثر بر صفات الشه از نظر آماری معنی دار نبودند

  

  

  



  اثر رقیق سازی جیره و مصرف پری بیوتیک فرماکتو بر صفات الشه. 3جدول 

    متغییر
  اثر تیمار 

) نحوه رقیق سازی نوع جیره و(
درصد 
 الشه

درصد 
 ران

درصد 
 سینه

رصد د
 کبد

درصد چربی 
 بطنی

درصد 
 روده

طول روده 
(cm) 

 

بدون فرماکتو و بدون رقیق 
  سازی

                

فرماکتو، بدون رقیق % 15/0
  سازی

                

                  فرماکتو، بدون رقیق سازی% 3/0
رقیق % 40بدون فرماکتو، با 
  سازی

                

رقیق % 40فرماکتو، با % 15/0
  سازی

                

رقیق % 40تو، با فرماک% 3/0
  سازی

                

S. E. M                 
سطح × سطح فرماکتو  (Pمعیار 

 )رقیق سازی
                

    )تیمار (Pمعیار 
  

              

                  اثر سطح فرماکتو
0  9/89  a1/27  5/25  28/2  a57/2  57/4  2/198    
15/0  2/90  a8/28  3/24  28/2  ab24/2  59/4  2/207    
3/0  8/89  b9/28  0/24  01/2  b91/1  62/4  5/195    

                  )سطح فرماکتو (Pمعیار 
                  اثر سطح محدودیت غذایی

0  0/90  5/28  8/24  17/2  35/2  57/4  4/198    
۴٠  9/89  0/28  4/24  22/2  13/2  61/4  1/202    

                  )سطح محدودیت ( Pمعیار 
  .   داری دارند اختالف معنی 05/0ارقام با حرف غیر مشابه از نظر آماری در سطح 

  

  

 اثر دو فاکتور مورد بررسی در آزمایش یعنی رقیق سازی جیره و پری بیوتیک فرماکتو 4جدول 

  . روزگی  نشان می دهد42را بر صفات موفولوژیکی روده کوچک در سن 

  

  



  

  

  : ارتفاع ویلی

ری کاهش طول ویلی در هر سه بخش دودنوم، ژژنوم و ایلئوم توسط رقیق سازی جیره بطور معنی دا

فرماکتو باعث افزایش معنی داری در طول % 3/0در دو بخش دودنوم و ژژنوم سطح  .(P<0.05)یافت 

در بخش ایلئوم نیز  .(P<0.05)فرماکتو و تیمار شاهد شد % 15/0ویلی ها درمقایسه با تیمار حاوی 

ماکتو نیز در فر% 15/0این اثر مشاهده گردید و عالوه بر آن جوجه های مصرف کننده جیره حاوی 

اثر متقابل معنی داری در هر سه بخش  .(P<0.05)مقایسه با گروه شاهد طول ویلی بیشتری داشتند 

بر این اساس در . (P<0.05)روده در مورد تاثیر فاکتورهای آزمایشی بیر طول ویلی مشاهده شد 

در ژژنوم رقیق . یددودنوم رقیق سازی جیره باعث شد که اثر مثبت فرماکتو بر طول ویلی بروز ننما

آن نیز اثر مثبتی بر % 15/0فرماکتو، سطح پایین تر یعنی % 3/0سازی موجب شد که عالوه بر سطح 

طول ویلی ایجاد نماید و در ایلئوم رقیق سازی جیره باعث شد تفاوت بین دو اثر دو سطح فرماکتو 

  .مصرفی از نظر آماری غیر معنی دار گردد

  

  :ضخامت اپیتلیوم

 (P<0.05)زی جیره در دو بخش ژژنوم و ایلئوم باعث افزایش ضخامت اپیتلیوم شد  رقیق سا

 درصد باعث کاهش 15/0 و 3/0مصرف فرماکتو در دوسطح  .و در دودنوم چنین اثری مشاهده نشد

 15/0 و 3/0بین تیمار . (P<0.05)ضخامت اپیتلیوم بخش دودنوم در مقایسه با جیره شاهد شدند 

فرماکتو % 3/0در دو بخش ژژنوم و ایلئوم نیز سطح .  (P<0.05)ف معنی داری وجود داشت نیز اختال

اثر  .و گروه شاهد معنی دار نبود% 15/0 اما تفاوت بین  سطح ،(P<0.05)چنین اثری را نشان داد 

دایی تمتقابل معنی داری بین فاکتورهای مورد بررسی از نظر اثر بر ضخامت اپیتلیوم در دو بخش اب

فرماکتو % 3/0 بطوریکه در دودنوم در حالت معمول مصرف ،(P<0.05)روده کوچک مشاهده شد 



نیز چنین اثری را % 15/0 اما به دنبال رقیق سازی جیره، سطح ،باعث کاهش ضخامت اپیتلیوم شد

 اما در جیره ،فرماکتو ضخامت اپیتلیوم را  کاهش داد% 3/0در ژژنوم در حالت معمول سطح . نشان داد

در ایلئوم اثر متقابل . های رقیق شده ضخامت اپیتلیوم توسط مصرف فرماکتو تحت تاثیر قرار نگرفت

  .معنی دار نبود

  

  :نسبت  عمق کریپت به ارتفاع ویلی

رقیق سازی جیره باعث افزایشی معنی دار در نسبت عمق کریپت به طول ویلی در دودنوم 

(P<0.05)اشت و آنرا در ایلئوم کاهش داد  شد و بر این نسبت در ژژنوم اثری ند(P<0.05) . مصرف

 اما آنرا در دو بخش دیگر بطور ،فرماکتو اثری بر نسبت عمق کریپت به طول ویلی در دودنوم نداشت

اثر متقابل در دودنوم معنی دار نبود، اما در ژژنوم در حالت . (P<0.05)معنی داری افزایش داد 

 اما بین سطوح (P<0.05) را افزایش داد C/Vهد نسبت فرماکتو نسبت به شا% 3/0معمول، سطح 

% 3/0، مصرف با رقیق سازی جیره.  درصد فرماکتو از این نظر اختالفی وجود نداشت3/0 و 15/0

نسبت عمق کریپت به ارتفاع ویلی شد، معنی دار باعث افزایش ، %15/0در مقایسه با سطح فرماکتو 

در ایلئوم در حالت معمول . (P<0.05)ی مشاهده نگردید حال آنکه در جیره رقیق نشده چنین تفاوت

 اما به دنبال رقیق سازی این نسبت (P<0.05) را افزایش داد C/Vفرماکتو نسبت % 3/0سطح 

  .توسط مصرف فرماکتو در جیره تحت تاثیر قرار نگرفت

  

  تعداد سلول گابلت

 . (P<0.05)ولهای گابلت شد در هر سه بخش روده کوچک، رقیق سازی جیره باعث افزایش تعداد سل

فرماکتو بطور معنی داری تعداد سلول های گابلت را نسبت به % 3/0 یدر دودنوم و ایلئوم جیره حاو

در ایلئوم نیز اثر فرماکتو بر کاهش . (P<0.05)فرماکتو و گروه شاهد کاهش داد % 15/0تیمار حاوی 

و صفر از این نظر % 15/0، %3/0 سطح تعداد سلولهای گابلت مشاهده گردید و تفاوت یبین هر سه



اثر متقابل معنی داری بین فاکتورهای آزمایشی مشاهده گردید  .(P<0.05)معنی دار بودند 

(P<0.05) و در حالت رقیق سازی هر دو % 3/0، بطوریکه در دودنوم در حالت معمول فقط سطح

در ژژنوم در . (P<0.05)فرماکتو باعث کاهش تعداد سلولهای گابلت شدند  % 15/0 و 3/0سطح 

، اما در جیره های  (P<0.05)فرماکتو تعداد سلولهای گابلت را کاهش داد% 3/0حالت معمول سطح 

رقیق شده تعداد سلولهای گابلت توسط مصرف فرماکتو تحت تاثیر قرار نگرفتند و در ایلئوم،  در حالت 

  اما در حالت (P<0.05)ا کم کرد فرماکتو بطور معنی داری تعداد سلول گابلت ر% 3/0معمول سطح 

 درصد وجود نداشت و هر دو سطح در مقایسه با 15/0 و 3/0رقیق سازی جیره، تفاوتی بین سطوح 

  .(P<0.05)شاهد تعداد سلول گابلت را کاهش دادند

  

  :عمق کریپت

. (P<0.05)  شددر هر سه بخش روده کوچک، رقیق سازی جیره منجر به کاهش عمق کریپت

فرماکتو % 3/0در دودنوم و ایلئوم سطح .  مصرف فرماکتو عمق کریپت را افزایش داد،بخشدر هر سه 

وت بین سطح ا و در ژژنوم تف(P<0.05) گروه دیگر عمق کریپت را افزایش داد 2در مقایسه با 

مورد این صفت ن اثر متقابل معنی داری ای .(P<0.05)و گروه شاهد نیز معنی دار بود % 15/0

  .مشاهده نشد
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 Aspergillus meal prebiotic (Fermacto) is a feed additive used to improve broiler gut health and 

performance. Trials reported here indicate that Aspergillus meal may offer a protein sparing effect 

when used with low protein diets. This study was conducted to evaluate the effect of Fermacto on 

performance and intestinal mucosal morphology of broiler chickens fed normal or diluted diets 

(between 10 to 28 days of age). A total of 450 mixed-sex day old Cobb 500 broiler chicks were 

weighed and randomly allotted into 18 floor pens (25 birds each). Experimental birds were fed diets 

containing 0, 0.15% or 0.3% Fermacto as normal  (203.8 and 170 g crud protein/kg and 2900 and 

3000 Kcal ME/kg for 1-21 and 22-42 day of age respectively) or diluted diets with adding 40% rice 

husk. The total experimental period feed intake and weight gain of experimental groups recorded. 

At day 42, 10 sample chicks from each treatment were randomly killed to obtain intestinal samples. 

Villus height, epithelial thickness, goblet cell numbers, crypt depth and the ratio of crypt depth to 

villus height in each intestinal segment were compared using a light microscope. 

    Diet dilution adversely affects weight gain and feed intake. Fermaco fed birds had a significantly 

higher body weight, but feed conversion ratio didn’t affect by dietary treatments. Abdominal fat pad 

of birds reduced by diet diluation and fermacto supplementation.    

   Diet dilution adversely affects small intestinal morphological parameters, so that a shorter villi 

height, thicker epithelium, more goblet number and shallower crypt depth recorded. Fermacto 

supplementation especially at 0.3% level resulted to an improvement in these morphological traits. 

A significant interaction observed between experiment factors effects on small intestine morphology 

but the changes didn’t follow a distinct schedule. Concluded that in despite the previous report on 

the compensatory effects of fermacto on birds fed low protein diets, apparently a severe dietary 

dilution can not led to a same effects for this prebiotic.  

 
 

 

 

 

 


