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 1396 خردادتاریخ پذیرش:            1395 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

جوجه گوشتی انجام  های خونی و جمعیت میکروبی رودهمنظور مطالعه دو مکمل خوراکی بر عملکرد تولیدی، فراسنجهآزمایشی به

در  قطعه جوجه توزیع شد. 10تکرار و در هر تکرار  5تیمار آزمایشی با  4در )مخلوط دو جنس(  308قطعه جوجه گوشتی راس  200تعداد شد. 

گرم بر  5/2گرم بر کیلوگرم اسیدبوتیریک، جیره شاهد حاوی  3ترتیب شامل: جیره شاهد، جیره شاهد حاویتیمار آزمایشی به 4این آزمایش از 

. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی کیلوگرم دیواره سلولی مخمر و جیره شاهد حاوی مخلوط اسیدبوتیریک و دیواره سلولی مخمر استفاده شد

های هدر مورد اجزای الشه، افزودن مکمل بوتیریک اسید وزن نسبی ران را در جوج های گوشتی تاثیری نداشتند.بر صفات عملکرد رشد جوجه

های گوشتی تغذیه شده با دیواره سلولی مخمر همراه با بوتیریک اسید کاهش ای سالمونال در جوجه(. جمعیت رودهp<05/0داد ) کاهشگوشتی 

 دار جمعیت الکتوباسیلوس در ایلئوم(. برعکس، تیمار دیواره سلولی مخمر همراه با بوتیریک اسید سبب افزایش معنیp<05/0) داری داشتمعنی

( ASTهای روده نداشتند. غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز )(. تیمارهای آزمایشی تاثیری بر جمعیت اشریشیا کلی و کل باکتریp<05/0شد )

گیری کرد که افزودن دیواره سلولی مخمر و توان نتیجه(. میp<05/0ترین مقدار را نشان داد )بیش شاهدهای تغذیه شده با جیره کبدی در جوجه

های گوشتی تغذیه شده با های گوشتی نداشت. عالوه بر این، جمعیت میکروبی روده در جوجهوتیریک اسید اثر منفی بر عملکرد رشد جوجهب

 های دیواره سلولی مخمر و بوتیریک اسید بهبود یافت.مکمل
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 مقدمه

ترین بزرگ و ترینمهم عنوان یکی ازش طیور بهرپرو مروزه صنعتا       

از  منابع تامین پروتئین حیوانی در دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

و نیز بازده غذایی  سریع سرمایهنظر اقتصادی، با توجه به بازگشت 

های گوشتی، رشد این بخش از های جدید جوجهدر سویه مطلوب

دنیا بسیار چشمگیر بوده است. از سوی دیگر  صنعت پرورش طیور در

منظور دستیابی به حداکثر بازدهی اقتصادی در این بخش، پرورش به

های های پرورشی متراکم و با ظرفیتدهندگان پرندگان را در سامانه

های غذایی سالیان اخیر استفاده از انواع مکمل طی دهند.می پرورش باال

های ها و ترکیبات دیگری مانند اسانسها، پروبیوتیکمانند آنزیم

های گوشتی گیاهی در جهت بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه

ها بیوتیکیکشورهای جهان از پر بسیاری از در است. یافته زیادی توسعه

ها بیوتیکهایی مناسب برای آنتیعنوان جایگزینو اسیدهای آلی به

شود. دیواره سلولی ه میدر جیره و یا آب آشامیدنی پرندگان استفاد

مخمر ساکارومایسس حاوی ترکیباتی مانند مانان الیگوساکاریدها و 

بیوتیک پری مکمل عنوان یکبه آن توان ازمی که باشدمی هاییبتاگلوکان

(. 2016و همکاران،  Li) گوشتی استفاده کرد هایجوجه جیره غذایی در

ود در دیواره سلولی گزارش شده است که مانان الیگوساکاریدهای موج

های موجود در دستگاه گوارش ترکیب شده مخمر ها قادرند با پاتوژن

و از تکثیر این عوامل مهاجم در دستگاه گوارش پرندگان جلوگیری 

چنین گزارشاتی مبنی بر (. همShatzmayr ،2012و  Gannerکنند )

های موجود در دیواره سلولی مخمر بر سیستم اثرات مثبت گلوکان

ها وجود دارد یمنی پرنده و نیز بهبود فعالیت ماکروفاژها و لوکوسیتا

(Kogan و Kocher ،2007.) رابطه، همین در Halder ( 2011همکاران ) و

کردند استفاده از مخمر ساکارومایسس در شرایط تنش گرمایی  گزارش

های گوشتی ها در جوجهسبب بهبود عملکرد و کاهش رشد پاتوژن

ساکارومایسس  مخمر از استفاده زمینه در فراوانی نسبتاً اتتحقیق شود.می

: Abdelrahman ،2013های گوشتی انجام شده است )در جیره جوجه

Rezaeipour  ،اندکی در مورد  (، ولی اطالعات نسبتا2012ًو همکاران

باشد می دسترس در ساکارومایسس استفاده از پودر دیواره سلولی مخمر

(Li  ،طی سال2016و همکاران .)های اخیر استفاده از اسیدهای آلی 

 ارتباط همین در است. داشته چشمگیری رشد طیور جیره در )اسیدیفایر(

Eftekhari و (2015) همکاران و Jahanian گزارش (2015) همکاران و 

های گوشتی کردند استفاده از ترکیبات اسیدهای آلی در جیره جوجه

شود. اسیدبوتیریک یکروبی میجمعیت م و بهبود سبب افزایش رشد

عنوان توان از آن بهباشد که مییکی از اسیدهای آلی کوتاه زنجیر می

یک اسیدیفایر در جیره طیور استفاده نمود. گزارشاتی مبنی بر تاثیر 

مفید اسیدبوتیریک بر عملکرد رشد و افزایش اندازه پرزهای روده در 

و همکاران،  Levyدارد )رشد وجود  طبیعی شرایط در گوشتی هایجوجه

رسد که اسیدبوتیریک نقش نظر می(. از میان اسیدهای آلی، به2015

گیری ساختار پرزهای روده و در نتیجه بهبود را در شکل تریمهم بسیار

 (.2015و همکاران،  Jahanianعملکرد رشد در پرندگان دارا باشد )

یریک و دیواره زمان از اسیدبوتگزارشات خاصی در زمینه استفاده هم

های گوشتی یافت نشد. لذا هدف از این تحقیق سلولی مخمر در جوجه

های خونی و جمعیت میکروبی روده بررسی عملکرد رشد، فراسنجه

مخمر ساکارومایسس  سلولی دیواره و اسیدبوتیریک توام استفاده درنتیجه

 بود. 308های گوشتی راس در جوجه
 

 هامواد و روش
تیمار و در  4تصادفی با  قالب یک طرح کامالً ایش دراین آزم       

انجام شد. تیمارهای  جوجه گوشتی در شهرستان نور پرورش مزرعه یک

گرم بر کیلوگرم  3(، جیره پایه + شاهدآزمایشی شامل یک جیره پایه )

گرم  5/2(، جیره پایه+ ساکارومایسس سروسیسهدیواره سلولی مخمر )

ریک و جیره پایه+ ترکیب دیواره سلولی بر کیلوگرم مکمل اسیدبوتی

 بود. گرم بر کیلوگرم( 5/2) و اسیدبوتیریک گرم بر کیلوگرم( 3) مخمر

دیواره سلولی مخمر از شرکت شفق داروی پارسیان تهیه شد و حاوی 

باشد. اسیدبوتیریک مورد استفاده مانان الیگوساکارید و بتاگلوکان می

های آزمایش جیره س دام تهیه شد.تحقیق نیز از شرکت سنا پار در این

ای به گونه 308براساس پیشنهادات کاتالوگ احتیاجات سویه راس 

که دارای سطوح مشابه انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی  شدند تنظیم

قطعه  10تکرار و در هر تکرار نیز از  5ازای هر تیمار از دیگر بودند. به

روز  42دوره آزمایش استفاده شد. طول  308جوجه گوشتی راس 

تا  1های آزمایش نیز برای سه دوره آغازین )درنظر گرفته شد و جیره

روزگی( تنظیم  42تا  24) روزگی( و پایانی 24تا  14) رشد (،روزگی 14

های ذکر در طول دوره آزمایش و در انتهای هر یک از دوره شدند.

زن و شده صفات عملکرد رشد شامل میزان مصرف خوراک، افزایش و

تبدیل غذایی برای هر پن محاسبه شد. در انتهای دوره آزمایش،  ضریب

ازای هر جوجه به 5از هر واحد آزمایشی )گوشتی نر  یک قطعه جوجه

تیمار( انتخاب، ذبح و پرکنی شدند. صفات عملکرد الشه شامل وزن 

های داخلی اندام وزن چنینهم گیری شدند.و ران اندازه سینه الشه، وزن

کبد، طحال، پانکراس و قلب  نیز تعیین پرنده شامل وزن سنگدان، هر 

صورت درصدی از وزن زنده دست آمده بههای بهشدند. در انتها داده

روزگی، به  42بعد از اتمام دوره پرورشی در  هر پرنده محاسبه شدند.

تری گلوکز، شامل خون بیوشیمیایی هایفراسنجه تعیین منظور

 های کبدیچنین فعالیت آنزیمهمو  LDLو  HDL کلسترول، گلیسرید،

از  (،ALTو آالنین آمینوترانسفراز ) (AST) آمینوترانسفراز آسپارتات
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 هر واحد آزمایشی )با وزنی در حدود متوسط وزن در نر جوجه قطعه یک

 لیتر میزان سه میلیبال به از ورید خونگیری پن( هر داخل هایجوجه

 عمل آمد.به
 

 )%( آزمایشی هایشیمیایی جیرهمورد استفاده و ترکیبات  ادخوراکیمو :1جدول 

  آغازین رشد پایانی

 42تا  28
 روزگی

 28تا  15
 روزگی

 14تا  1
 روزگی

 

 دانه ذرت 20/56 92/58 61/62

 کنجاله سویا 00/37 01/34 70/29

 روغن گیاهی 06/2 12/3 10/4

 پوسته صدف 40/1 12/1 13/1

 کلسیم فسفات دی 84/1 63/1 42/1

 نمک 34/0 35/0 35/0

 1مکمل ویتامینی 25/0 25/0 25/0

 1مکمل معدنی 25/0 25/0 25/0

 دی ال متیونین 35/0 21/0 18/0

 ال الیزین هیدرو کلراید 21/0 09/0 01/0

 ال ترئونین 10/0 05/0 -

 ترکیب شیمیایی   

 وگرم(انرژی قابل سوخت وساز )کیلوکالری برکیل 2910 3010 3120

 پروتئین خام 43/21 12/20 61/18

 کلسیم 06/1 90/0 86/0

 فسفر قابل دسترس 53/0 45/0 43/0

، 3Dویتامین  A ،IU 800000ویتامین  IU 3600000هر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی:  1

IU 7200  ویتامینE  ،800 ویتامین  گرممیلیK3 ،720 ویتامین  گرممیلیB1 ،2640 یلیم-

 رمگمیلی 400نیاسین،  گرممیلی B3 ،12000ویتامین  گرممیلی B2 ،4000 امینویت گرم

 رمگمیلی 40000کولین کلراید و  گرممیلی 100000بیوتین،  گرممیلی 40اسید فولیک، 

 گرمیمیل 33880منگنز،  گرممیلی 39680اکسیدان و هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی: آنتی

 .بود سلنیوم گرممیلی 80ید و  گرممیلی 400مس،  گرممیلی 4000روی، 
 

برداری، آلودگی نمونه خون از محل نمونه کاهش احتمال جهت به       

قبل از خونگیری پرهای محل خونگیری کنده شد و با آب مقطر و 

پنبه چندبار شستشو داده شد، سپس با یک تکه پنبه خشک محل 

دار ی آزمایش شمارههانمونه گیری عاری از رطوبت شد. خون در لوله

ای ریخته شد و درب لوله دارنده و یا افزودنیبدون هیچ ماده نگه

به آزمایشگاه انتقال داده  های خونی سریعاًشد. نمونه بالفاصله بسته

 10مدت هایی خونی با استفاده از سانتریفیوژ )بهشدند و سرم نمونه

دست آمده هب سرمدور در دقیقه( جدا گردید. سپس  2500دقیقه با 

های گراد فریز شد. برای تعیین فراسنجهدرجه سانتی -20در دمای 

 LDLو  HDL گلیسرید، کلسترول،بیوشیمیایی خون شامل گلوکز، تری

و ساخت  200 چم، مدل از دستگاه اسپکتروفتومتری اتوآناالیزر )جسان

های آزمایشگاهی شرکت ایتالیا( و نیز کیت کشور

های کبدی منظور بررسی فعالیت آنزیمد. بهپارس آزمون استفاده ش

AST و ALT های نیز، از کیتRoche diagnostics  و دستگاه اتوآناالیزر

 میکروبی جمعیت بررسی منظوربه شد. استفاده (400مدل اینتگرا، )کوباس

 5ازای هر تیمار دوره آزمایش، به 40انتهای روده )ایلئوم(، در روز 

های محتویات ایلئوم نمونه د. پس از کشتارپرنده انتخاب و ذبح شدن

های استریل انتقال داده شدند. از هر به میکروتیوب هر پرنده سریعاً

سازی گرم( جهت فرایند رقیق1/0نمونه )معادل  مقداری میکروتیوب

 های رقیق شده در شرایط کامالً مورد استفاده قرار گرفت. سپس نمونه

 های اشیرشیاتی برای باکتریکان های کشت مکاستریل روی محیط

های الکتوباسیل باکتری کشت برای (MRS) آگار اس آر ام سالمونال، و کلی

ها قرار داده شدند. و آگارکانت برای کشت و شمارش کل میکروب

 SAS افزار آماریاین آزمایش با استفاده از نرم دست آمده دربه هایداده

ها با استفاده مقایسه میانگین آماری شدند. تحلیل و تجزیه (1/9 )نسخه

 انجام شد. % 5 داریای توکی و در سطح معنیاز آزمون چند دامنه

    

 نتایج
در  های گوشتیاثرات تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد جوجه       

 یک ازگزارش شده است. نتایج این جدول نشان داد که هیچ 2جدول 

افزایش وزن، مصرف  های گوشتی شاملصفات عملکرد رشد جوجه

ز دار استفاده اخوراک و نیز ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر معنی

ز ااسیدبوتیریک در جیره قرار نگرفتند. در مطالعه حاضر استفاده 

های گوشتی تاثیر دیواره سلولی مخمر نیز بر عملکرد رشد جوجه

 غیرهنتایج آزمایش حاضر نشان داد که ب (.2داری نداشت )جدول معنی

های های داخلی جوجه(، سایر صفات الشه و اندامp<05/0از وزن ران )

های جوجه (.3)جدول نگرفتند قرار آزمایشی تیمارهای تاثیر تحت گوشتی

خود وزن نسبی ران را به ترینکمتغذیه شده با ترکیب اسیدبوتیریک 

لی و دیواره سلو اسیدبوتیریک از زمانهم استفاده هرچند دادند. اختصاص

ایش عددی نسبت به سایر تیمارها افز صورتمخمر وزن نسبی ران را به

مراه با در مطالعه حاضر، استفاده از ترکیب دیواره سلولی مخمر ه داد.

 های الکتوباسیل و کاهشاسیدبوتیریک سبب افزایش تعداد باکتری

(. p<05/0های گوشتی شد )های سالمونال در جوجهدار باکتریمعنی

ارها تحت تاثیر تیم لیها و جمعیت اشیرشیاککل باکتری هرچند تعداد

 (.4قرار نگرفتند )جدول 

های بیوشیمیایی خون نتایج این آزمایش نشان داد که فراسنجه       

(. ولی 5دار تیمارهای آزمایش قرار نگرفتند )جدول تحت تاثیر معنی

یمار  ( در تASTآسپارتات آمینو ترانسفراز ) سطح فعالیت آنزیم کبدی

چنین تیمار مخلوط اسیدبوتیریک و دیواره دیواره سلولی مخمر و هم

 (.p<05/0ترین بود )سلولی مخمر کم
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 های گوشتیو ضریب تبدیل غذایی جوجه روزانه ، خوراک مصرفیروزانه ر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزنیتاث :2جدول 

SEM تیمار/                  صفت شاهد مخمردیواره یریکبوتاسید بوتیریکاسیدمخمر+ داریسطح احتمال معنی  

 افزایش وزن )گرم/مرغ/روز(      

 روزگی 14تا  1 92/29 18/30 37/30 62/29 24/0 25/0

 روزگی 28تا  14 41/68 91/69 78/68 01/67 31/0 26/0

 روزگی 42تا  28 13/87 96/85 01/85 91/89 76/0 36/1

 روزگی 42تا  1 82/60 07/61 45/60 18/61 43/0 45/0

 خوراک مصرفی )گرم/مرغ/روز(      

 روزگی 14تا  1 51/38 93/37 14/38 55/37 69/0 14/0

 روزگی 28تا  14 27/119 14/125 72/123 93/122 12/0 32/1

 روزگی 42تا  28 22/188 65/187 21/180 32/183 39/0 69/2

 روزگی 42تا  1 31/116 72/115 90/113 51/114 87/0 01/1

 ضریب تبدیل غذایی      

 روزگی 14تا  1 29/1 26/1 26/1 27/1 91/0 006/0

 روزگی 28تا  14 74/1 79/1 80/1 83/1 18/0 05/0

 روزگی 42تا  28 16/2 17/2 12/2 03/2 09/0 08/0

 روزگی 42تا  1 90/1 89/1 88/1 87/1 10/0 01/0

 : خطای استاندارد میانگینSEM باشد.دار در هر ردیف میختالف معنیدهنده اوجود اختالف در حروف، نشان   
 

 

 )%( های گوشتیهای داخلی جوجهو اندام تاثیر تیمارهای آزمایش بر خصوصیات الشه :3جدول 

SEM تیمار           /    صفت شاهد دیواره مخمر بوتیریکاسید بوتیریکمخمر+اسید سطح احتمال 

 درصد الشه 85/60 52/61 53/60 44/62 40/0 91/0

 سینه 26/24 59/21 49/24 56/23 23/0 68/0

46/0 04/0 86/27a 28/25b 34/27a 10/25a ران 

 سنگدان 12/2 77/1 93/1 82/1 08/0 66/0

 قلب 93/0 87/0 76/0 91/0 06/0 14/0

 کبد 35/2 61/2 64/2 51/2 08/0 05/0

 لوزالمعده 23/0 22/0 21/0 22/0 53/0 005/0

 طحال 09/0 09/0 11/0 10/0 89/0 001/0

 : خطای استاندارد میانگینSEM باشد.دار در هر ردیف میدهنده اختالف معنیوجود اختالف در حروف، نشان               

 
 

 های گوشتیایلئوم در جوجه (cfu/g 10log) تاثیر تیمارهای آزمایش بر جمعیت میکروبی :4جدول 
SEM تیمار/               صفت شاهد دیواره مخمر بوتیریکاسید بوتیریک+اسیدمخمر سطح احتمال 

24/0 01/0 11/4b 22/4b 66/4b 40/6a سالمونال 

13/0 03/0 83/4a 72/4a 48/4a 71/3b الکتوباسیلوس 

 یلاشیرشیاک 47/6 42/6 53/6 29/6 46/0 48/0

 هاکل باکتری 48/6 27/6 11/6 09/6 07/0 69/0

 : خطای استاندارد میانگینSEM باشد.دار در هر ردیف میدهنده اختالف معنیوجود اختالف در حروف، نشان                  
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 های گوشتی( در جوجهIU/Lهای کبدی ) ( و فعالیت آنزیملیترگرم/دسی)میلی های سرمتاثیر تیمارهای آزمایش بر متابولیت :5جدول 

SEM تیمار           صفت شاهد دیواره مخمر بوتیریکاسید ریکبوتیمخمر+ اسید سطح احتمال      / 

 های سرممتابولیت      

 گلوکز 21/238 25/253 51/246 75/235 66/0 52/3

 گلیسریدتری 27/87 21/96 76/95 32/98 06/0 85/4

 کلسترول 75/144 76/155 75/148 62/140 75/0 03/6

95/2 68/0 00/86 23/89 51/92 73/86 HDL 

66/1 08/0 30/33 64/39 26/40 55/41 LDL 

 های کبدیآنزیم      

31/6 02/0 73/193b 01/223ab 00/191b 51/230a آسپارتات آمینوترانسفراز 

 آالنین آمینوترانسفراز 53/22 86/23 31/24 09/25 48/0 01/2

 : خطای استاندارد میانگینSEM باشد.در هر ردیف می داردهنده اختالف معنیوجود اختالف در حروف، نشان                
 

 بحث
های گوشتی در اثرات تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد جوجه       

یک از گزارش شده است. نتایج این جدول نشان داد که هیچ 2جدول 

های گوشتی شامل افزایش وزن، مصرف صفات عملکرد رشد جوجه

دار استفاده از خوراک و نیز ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر معنی

( 1389طهماسبی و همکاران )اسیدبوتیریک در جیره قرار نگرفتند. 

گزارش کردند که یکی از دالیل عدم تاثیر اسیدیفایرها بر عملکرد رشد 

ی انتروسیت روده و هاهای گوشتی، تغییرات اسیدیته در سلولجوجه

باشد. کاهش جذب مواد مغذی و در نتیجه کاهش عملکرد رشد می

  Eftekhari(، 2016و همکاران ) Abdelqaderاین نتایج با گزارشات 

  مطابقت نداشت. (2015و همکاران )  Jahanian( و 2015و همکاران )

های گوشتی در نتیجه گزارش شده است که افزایش بازده تولید جوجه

دلیل تاثیر مثبت این ترکیبات بر تواند بهستفاده از اسیدهای آلی میا

، Jahanianو  Dehghaniپرزها( باشد ) )اندازه میزان توسعه ساختار روده

های چنین در گزارشات دیگری بهبود عملکرد رشد جوجه(. هم2015

گوشتی تغذیه شده با اسیدهای آلی به اثر مثبت اسیدهای آلی بر رشد 

و  Hashemiعه جمعیت میکروبی مفید نسبت داده شده است )و توس

 (.2012همکاران، 

در مطالعه حاضر استفاده از دیواره سلولی مخمر نیز بر عملکرد        

(. این نتایج 2داری نداشت )جدول های گوشتی تاثیر معنیرشد جوجه

در بررسی  ( مطابقت داشت.2012و همکاران ) Munyakaهای با یافته

بع به مکانیزم تاثیرگذاری دیواره سلولی مخمر بر کاهش عملکرد منا

در این ارتباط و برخالف نتایج این تحقیق،  ای نشده است.اشاره

های گوشتی در اثر استفاده گزارشاتی مبنی بر بهبود عملکرد جوجه

(. 2012و همکاران،  Rezaeipourاز مخمر ساکارومایسس وجود دارد )

یگری استفاده از مخمر ساکارومایسس در جیره چنین در مطالعه دهم

های های گوشتی سبب افزایش عملکرد تولیدی در جوجهجوجه

(. هرچند این مطالعات بر روی 2011مکاران، و ه Haldar) گوشتی شد

مخمر )نه دیواره سلولی مخمر( انجام شده است، ولی گزارش شده 

توانند خمر میاست که الیگوساکاریدهای موجود در دیواره سلولی م

های سبب تحریک اشتها و در نتیجه افزایش خوراک مصرفی در جوجه

(. مانان الیگوساکاریدها ترکیبات 2008و همکاران،  Gao) شوند گوشتی

حیوانات  هستند که برای بسیاری از پروتئینی-ساکاریدیپلی کمپلکس

م ای غیرقابل هضم هستند و قادرند با جلوگیری از رشد اجراتک معده

و  Gannerزا در دستگاه گوارش منجر به بهبود عملکرد شوند )بیماری

Shatzmayr ،2012.) 

(، p<05/0غیر از وزن ران )نتایج آزمایش حاضر نشان داد که به       

های گوشتی تحت تاثیر های داخلی جوجهسایر صفات الشه و اندام

ذیه شده با های تغ(. جوجه3تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند )جدول 

خود اختصاص وزن نسبی ران را به ترینکمترکیب اسیدبوتیریک 

زمان از اسیدبوتیریک و دیواره سلولی مخمر هرچند استفاده هم دادند.

صورت عددی نسبت به سایر تیمارها افزایش داد. وزن نسبی ران را به

( مطابقت داشت. 1389های طهماسبی و همکاران )افتهیاین نتایج با 

ها گزارش کردند که بهبود وزن اجزای الشه و کاهش درصد چربی آن

زمان مخمر ساکارومایسس و اسیدهای احشایی در هنگام استفاده هم

های مضر در دستگاه گوارش و دلیل کاهش فلور میکروارگانیزمآلی به

چنین باشد. همهای گوشتی میدر نهایت عملکرد بهتر الشه جوجه

های ( بهبود عملکرد الشه جوجه1393کاران )مهر و همعلیروستایی

دلیل افزایش جذب گوشتی تغذیه شده با ترکیبات پری بیوتیکی را به

 تر پرنده به اسیدهای آمینه عنوان کردند.و دسترسی بیش

در مطالعه حاضر، استفاده از ترکیب دیواره سلولی مخمر همراه        

های الکتوباسیل و کاهش با اسیدبوتیریک سبب افزایش تعداد باکتری

(. p<05/0های گوشتی شد )های سالمونال در جوجهدار باکتریمعنی
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ها و جمعیت اشیرشیاکلی تحت تاثیر تیمارها هرچند تعداد کل باکتری

و همکاران   Haldar(. این نتایج با آزمایشات 4قرار نگرفتند )جدول 

دهد. می ( مطابقت نشان2016و همکاران ) Abdelqader( و  2011)

دهنده تاثیر مثبت دیواره سلولی گزارشات زیادی وجود دارد که نشان

خصوص ترکیب گلوکان موجود در دیواره مخمر ساکارومایسس و به

 Tianباشد )های گوشتی میسلولی بر جمعیت میکروبی روده جوجه

گزارش  (2016و همکاران )  Li(. در این ارتباط2016و همکاران، 

ه سلولی مخمر عالوه بر اثرگذاری بر سیستم ایمنی کردند که دیوار

باشد. تشکیل پرنده، بر تنوع جمعیت میکروبی روده نیز تاثیرگذار می

کلونی جمعیت میکروبی سالمونال در دستگاه گوارش یکی از مراحل 

بسیار مهم اثرگذاری این میکروب بر ساختار دستگاه گوارش و بروز 

های موجود گزارش شده است که گلوکاناین رابطه  در و باشدمی عفونت

های سامونال تاثیر بازدارنده گیری کلونیسلولی مخمر بر شکل دیواره در

و  Haldarها، (. مطابق با این یافته2000و همکاران،  Springدارند )

های مضر با های باکتریگزارش کردند اتصال لکتین (2011) همکاران

های ها و گلوکانمیزان و یا غلظت مانانسلولی در روده وابسته به دیواره

ها اشاره کردند که ترکیبات گلوکان و باشند. آنموجود در روده می

های سلولی مخمر قادر به جذب سطحی باکتری مانان موجود در دیواره

ها گرم منفی مانند سالمونال و اشیرشیاکلی از روده و کاهش تماس آن

باشند. از سویی دیگر، ها میتکثیر آن با دیواره داخلی روده و در نهایت

های موجود در دیواره سلولی مخمر با گزارش شده است که گلوکان

 ها قادرند فعالیتها و نیز ترکیبات وابسته به آنمیافزایش فعالیت لیزوز

 (2016) همکاران و Tian دیگر سویی از دهند. را افزایش فاگوسیتی

اره سلولی مخمر ساکارومایسس ویگزارش کردند استفاده از ترکیبات د

ها( لی)الکتوباس مفید هایباکتری کلونی ویژه گلوکان، سبب افزایشهو ب

شود. این های مضری مانند اشیرشیاکلی میو کاهش تعداد باکتری

با استفاده از ترکیبات  زمانهم را هاالکتوباسیلوس دلیل افزایش محققین

ها و ر افزایش تولید سیتوکیندیواره سلولی مخمر، نقش بتاگلوکان د

های مضر و در نهایت نیز بهبود فرایند فاگوسیتوز و کاهش باکتری

 اند.های الکتوباسیل عنوان کردهافزایش تکثیر باکتری

های بق با نتایج مطالعه حاضر، گزارش شده است که مکملامط       

ه در اسیدهای آلی )اسیدیفایرها( نیز بر بهبود جمعیت میکروبی رود

(. در این 2008همکاران،  و Hashemi) های گوشتی تاثیرگذارندجوجه

های ارتباط گزارش شده است که افزودن اسیدهای آلی به جیره جوجه

های مضر مانند سالمونال و افزایش گوشتی سبب کاهش تعداد باکتری

گله خواهد  نهایت بهبود عملکرد ها و درالکتوباسیلوس هایکلونی تعداد

 Golshadiو  Jahanian همین راستا، در (.2001 همکاران، و Canibe) شد

( گزارش کردند استفاده از اسیدآلی بوتیریک اسید در جیره 2015)

های مضری مانند اشیرشیا گذار منجر به  کاهش باکتریهای تخممرغ

ها میکروارگانیزم رشد بر آلی اسیدهای تاثیر دقیق مکانیسم شود.کلی می

رستی مشخص نشده است. هرچند تاثیر اسیدهای آلی بر دهنوز به

ترین مکانیزم عنوان مهمنوسانات اسیدیته در محتویات گوارشی به

های گوشتی ذکر شده ها بر جمعیت میکروبی در جوجهتاثیرگذاری آن

آلی به شکل  گزارش شده است که اسیدهای (.Davidson ،2001) است

ها عبور کرده و سبب کاهش تفکیک نشده از غشای سلولی باکتری

pH  درون سلول باکتری و اختالل در فعالیت متابولیکی درون سلولی

شود و در نتیجه باکتری برای تثبیت و ایجاد تعادل مجدد اسیدیته می

نیازمند مصرف انرژی زیاد و در نهایت با کاهش انرژی سبب از بین 

 (. 1389شود )طهماسبی و همکاران، رفتن میکروب می

های بیوشیمیایی خون تایج این آزمایش نشان داد که فراسنجهن       

(. ولی 5دار تیمارهای آزمایش قرار نگرفتند )جدول تحت تاثیر معنی

( در تیمار  ASTترانسفراز )آسپارتات آمینو سطح فعالیت آنزیم کبدی

بوتیریک و دیواره چنین تیمار مخلوط اسیددیواره سلولی مخمر و هم

ترین عنوان یکی از مهم(. کبد بهp<05/0ین بود )ترسلولی مخمر کم

های داخلی بدن نقش بسیار مهمی در فرایندهای متابولیکی اندام

ای به این گونه صدمهکند. هرزدایی ایفا میمانند تصفیه، ترشح و سم

دو آنزیم اصلی آن یعنی آالنین آمینوترانسفراز  ترشح در ریتغی سبب اندام

(ALT) نوترانسفرازآمی آسپارتات و (AST) شود. )میCorduk همکاران و 

 ASTهای گزارش کردند که پایین بودن سطح فعالیت آنزیم (2007)

باشد. دهنده سالمت کبد و کارایی مفید آن میدر خون نشان ALTو 

در بررسی منابع مطالعه خاصی در رابطه با بررسی اثرات استفاده از 

های کبدی بر میزان فعالیت آنزیماسیدهای آلی و دیواره سلولی مخمر 

 یافت نشد. لذا مقایسه مستقیم با نتایج دیگران انجام نشد.

زمان از نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده همکلی طوربه       

های جیره جوجه بوتیریک درساکارومایسس و اسید سلولی مخمر دیواره

های گوشتی تاثیر منفی بر عملکرد رشد و خصوصیات الشه جوجه

ها سبب بهبود گوشتی نداشت. عالوه بر این، استفاده از این مکمل

 های گوشتی شد.جمعیت میکروبی مفید در روده جوجه
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