


 

 ١

1387 ماه مهر – کشوریدامعلومکنگرهنیسوم  

 و روی به جیره پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و  E، ویتامینAاثر افزودن مازاد ویتامین 

  های گوشتی سنجی روده جوجه ریخت

  محمدرضا اکبری، حسن کرمانشاهی، حسن نصیری مقدم، علیرضا هروی موسوی

  دانشگاه فردوسی مشهد

  چکیده
+ ، جیره پایه )IU/kg 9000(جیره پایه [ A، اثر افزودن مازاد ویتامین 2×2×2 در یک طرح کامال تصادفی با ترتیب فاکتوریل

IU/kg 10000رتینول استات [ ویتامین ،E ] جیره پایه)IU/kg 33( جیره پایه ، +IU/kg 50و عنصر ]توکوفرول استات–آلفا– دی ال 
به یک جیره پایه گندم حاوی آنزیم تجزیه ] ی روی از منبع اکسید روmg/kg 60+ ، جیره پایه )mg/kg 102(جیره پایه [روی 
 ها گیری  روزگی تغذیه شد و نمونه21 تا 1های آزمایشی از سن  جیره. های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت  در جوجهNSPکننده 

 آلی، چربی قابلیت هضم ماده خشک، ماده) P>001/0( به جیره منجر به افزایش Aافزودن مازاد ویتامین .  انجام گرفت21در روز 
 و یا روی به جیره منجر به افزایش قابلیت هضم Eافزودن مازاد ویتامین . وری انرژی گردید خام و پروتئین خام و همچنین بهره

مازاد . )P=049/0(  به جیره  بازدهی الشه را افزایش دادAافزودن مازاد ویتامین ). P=004/0 و P=007/0به ترتیب، (چربی گردید 
 در جیره منجر به کاهش ارتفاع Eسطح باالی ویتامین ). P=035/0(یره منجر به کاهش ارتفاع پرز در ژژنوم گردید  در جAویتامن 

ارتفاع پرز و عمق کریپت درژژنوم ). P=006/0 و P>001/0به ترتیب، (پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در دئودنوم گردید 
  .)P=049/0، و P ،022/0=P=011/0به ترتیب، ( وی به جیره کاهش یافتو ارتفاع پرز در ایلئوم با افزودن مازاد ر

  .سنجی، جوجه گوشتی ، روی، جیره پایه گندم، قابلیت هضم مواد مغذی، ریختE، ویتامین Aویتامین : های کلیدی  واژه

  مقدمه 
ویسکوزیته باالی شیرابه هضمی . دباش افزایش ویسکوزیته مواد هضمی میهای بر پایه گندم،  از جمله مشکالت استفاده از جیره

های هضمی با مواد غذایی در حفره دستگاه گوارش و نیز در سطح مخاط روده در  تواند از طریق کاهش برخوردهای موثر آنزیم می
 شیرابه هضمی همچنین از طریق ایجاد تغییرات نامطلوب در مخاط و ویسکوزیته). 3(هضم وجذب مواد مغذی اختالل ایجاد کند 

رسد که  در بین مواد مغذی مختلف، به نظر می. باشد ور میکروبی روده نیز قادر به ایجاد اختالل در فرآیند هضم و جذب میفل
این اثر همراه با محدودیتهای . گیرد قابلیت هضم چربی بیش از همه تحت تأثیر ویسکوزیته باالی شیرابه هضمی قرار می

های محلول در چربی هنگام تغذیه   احتمال افزایش احتیاجات جوجه به ویتامینوانهای ج فیزیولوژیک برای هضم چربی در جوجه
باشند که  مواد معدنی از جمله مواد مغذی مهم دیگر می. دهد را افزایش می) های بر پایه گندم نظیر جیره (NSPهای غنی از  جیره

 غالت و همچنین بسیاری از مواد غذایی دیگر ).5 (گیرد میها تحت تأثیر ویسکوزیته باالی شیرابه هضمی قرار  هضم و جذب آن
). 2(باشد  باشند که دارای اثر ممانعت کنندگی بر جذب روی می های طیور حاوی مقادیر قابل توجهی فیتات می موجود در جیره

ی مولتی آنزیم  و عنصر روی به یک جیره پایه گندم و حاوE و Aهای   از این مطالعه بررسی اثرات افزودن مازاد ویتامینهدف
های گوشتی در طول سه هفته اول زندگی  سنجی روده جوجه  بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریختNSPتجزیه کننده 

  .ها بود آن
  ها مواد و روش

ل  رتینوIU/kg 10000+ ، جیره پایه )IU/kg 9000(جیره پایه [ A، اثرات افزودن مازاد ویتامین 2×2×2در یک آزمایش فاکتوریل 
جیره پایه [ و روی ]توکوفرول استات–آلفا– دی الIU/kg 50+ ، جیره پایه )IU/kg 33(جیره پایه [ E ویتامین ]استات
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)mg/kg 102( جیره پایه ، +mg/kg 60روزه مورد بررسی 21 به یک جیره پایه گندم طی یک آزمایش ] روی از منبع اکسید روی 
در . گردید  ساعته محرومیت غذایی ثبت می4ورت هفتگی و پس از یک دوره مصرف خوراک و افزایش وزن به ص. قرار گرفت

های  میزان ماده خشک، ماده آلی، عصاره اتری، و پروتئین موجود در نمونه. گیری از فضوالت دفعی انجام شد ، نمونه21روز 
های خوراک و   خام نمونهانرژی. )1(شد گیری   اندازهAOACخوراک و فضوالت با استفاده از روشهای استاندارد ذکر شده در 

فرمولهای زیر جهت تعیین قابلیت هضم مواد مغذی، ماده خشک، ماده . گیری گردید فضوالت با استفاده از بمب کالریمتر اندازه
  :ها مورد استفاده قرار گرفت  جیرهAMEآلی و میزان 

قابلیت هضم(%)   = {1-[(Cr2O3%جیره / Cr2O3%فضوالت) × (X%فضوالت / X%جیره)]} × 100 

  AME)مگاژول/ kgجیره = (GE جیره - GE]فضوالت× ) Cr2O3%جیره /Cr2O3% فضوالت([
  . عبارتست از انرژی خامGEتواند پروتئین، چربی، ماده خشک، و یا ماده آلی باشد و   میXکه در این فرمول ها 

. متر اول دئودنوم، ژژنوم، و ایلئوم انجام شد  سانتی10گیری از  ، تعداد چهار جوجه از هر تیمار کشته شدند و نمونه21در روز    
 ساعته 16فرمالین سپس با استفاده از یک دستگاه فرآوری اتوماتیک در طول یک دوره %  10های تثبیت شده در محلول  نمونه

کروسکوپ نوری برشهای تهیه شده سپس با استفاده از هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شد و توسط یک می. فرآوری گردید
گیری قرار  افزار تجزیه و تحلیل تصویر مورد اندازه عکسهای گرفته شده با استفاده از نرم. برداری قرار گرفت مورد مشاهده و عکس

تجزیه و تحلیل .  پرز و کریپت کامل به ازاء هر تیمار تعیین گردید40گیری  میانگین طول پرز و عمق کریپت از طریق اندازه. گرفت
 بدست آمده Pها هنگامی که ارزش  تفاوت بین میانگین.  گرفتانجام) SAS) 4 نرم افزار GLMاطالعات با استفاده از روش آماری 

  .دار تلقی گردید  بود، معنی05/0کمتر از 

  نتایج
. زگی نداشت رو21های گوشتی تا سن  ، و روی به جیره پایه گندم، تأثیری بر عملکرد جوجهE، ویتامین Aافزودن مازاد ویتامین 
 )>05/0P (وری انرژی را بهبود بخشید  در جیره قابلیت هضم ماده خشک، چربی خام، پروتئین خام و بهرهAسطح باالی ویتامین 

بازدهی . )1جدول  ()>05/0P ( و یا روی در جیره قابلیت هضم چربی را افزایش دادEهمچنین سطح باالی ویتامین . )1جدول (
 در جیره منجر E و A های مازاد ویتامین. )1جدول  ()>05/0P ( به جیره افزایش یافتAح باالی ویتامین الشه در نتیجه افزودن سط

ارتفاع پرز و عمق کریپت در ژژنوم و ارتفاع پرز در ایلئوم با . )>05/0P (به کاهش ارتفاع پرز به ترتیب در ژژنوم و دئودنوم گردید
  .)>05/0P (افزودن روی مازاد به جیره کاهش یافت

  گیری نتیجه
 وعنصر روی به یک جیره پایه گندم حاوی آنزیم، E و Aهای  در مجموع، نتایج مطالعه اخیر نشان داد که افزودن مازاد ویتامین

دهد که بعضی از شرایط ویژه نظیر یک جیره  این امر نشان می. وری انرژی را بهبود بخشد تواند قابلیت هضم مواد مغذی و بهره می
های گوشتی به مواد مغذی را تحت تأثیر قرار داده و آنرا  رایط ویژه مواد هضمی، ممکن است احتیاجات جوجهخاص و یا ش

های  این امر بر نیاز به بررسی مجدد احتیاجات غذایی جوجه. های عادی کند متفاوت از احتیاجات در شرایط معمولی و جیره
  .ها از اولویت بیشتری برخوردار است مغذی ی مجدد احتیاجات به ریزگوشتی تحت شرایط خاص تأکید دارد و در این مسیر بررس
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 قابلیـت هـضم مـواد مغـذی،          بـر   پایه گندم   به جیره  )در هر کیلوگرم جیره    (، و روی  E، ویتامین   A اثر افزودن مازاد ویتامین      .1جدول  
   روزگی21های گوشتی در سن  وری انرژی، و بازدهی الشه در جوجه بهره

  بازدهی الشه  AME1  پروتئین خام  چربی خام  آلیماده   ماده خشک    روی  Eویتامین   Aویتامین 
)IU(  )IU(  )mg(  n  (%)  (%)  (%)  (%)  Mj/kg )درصد از وزن زنده(  

0  0 0 4  40/89  87/61  40/77  60/47  11/12  26/51  
0  0 60  4  64/89  44/64  63/77  00/55  60/12  54/52  
0 50  0 4  95/90  50/67  42/80  88/55  75/12  36/50  
0 50  60  4  99/89  23/63  56/81  38/51  00/12  17/50  

10000  0 0 4  21/91  97/68  06/79  17/59  14/13  13/53  
10000  0 60  4  60/93  62/75  48/87  95/66  46/14  43/52  
10000  50  0 4  95/91  66/71  25/84  03/60  82/13  63/51  
10000  50  60  4  24/91  78/68  95/85  05/57  93/12  61/52  
SEM       443/0  495/1  273/1  563/1  260/0  935/0  

 Pارزش       منابع تغییر

  A        001/0<  001/0<  001/0<  001/0<  001/0<  049/0ویتامین 
  E        823/0  950/0  007/0  334/0  285/0  095/0ویتامین 
  612/0  817/0  095/0  004/0  631/0  449/0        روی

  E      009/0  054/0  370/0  005/0  241/0  467/0 ویتامین × Aویتامین 
  763/0  371/0  662/0  023/0  208/0  067/0       روی× Aن ویتامی

  936/0  001/0  001/0  120/0  001/0  002/0       روی× Eویتامین 
  244/0  200/0  200/0  044/0  531/0  144/0     روی× E ویتامین × Aویتامین 

                میانگینهای اثرات اصلی
                    Aویتامین 

  0   16  b00/90  b26/64  b25/79  b45/52  b37/12  b08/51  
  10000    16  a00/92  a26/71  a19/84  a80/60  a59/13  a54/52  

                    Eویتامین 
  0   16  96/90  72/67  b39/80  17/57  08/13  34/52  
  50    16  03/91  79/67  a05/83  08/56  88/12  19/51  

                    روی
  0   16  88/90  50/67  b28/80  67/55  95/12  60/51  
  60    16  12/91  02/68  a16/83  58/57  00/13  94/51  
a و b05/0(داری دارند   باشند، تفاوت معنی برای هر متغیر، میانگینهای قرار گرفته در هر ستون که دارای حروف متفاوت میP<.(  

AME1انرژی قابل متابولیسم ظاهری ،.  
  

  


