
 1399 زمستانـ  4دوره شانزدهم ـ شماره     مقاله کامل 
DOI: 10.22055/ivj.2019.170684.2117 

119     1399 زمستان،  4دامپزشكي ایران، دوره شانزدهم، شماره  نشریه

دان پلت شده در مقایسه با دان آردی بر شاخص تولید، صفات مورفولوژی  اثرات 
های گوشتي در جوجه کیفیت و بار میكروبي بسترروده، شاخص آسیت، 

4حسن نوروزیانو  3فراکبر یعقوب ، 2ساعیمحسن محمدی، *1بهروز یاراحمدی

 آباد، ایران ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرمتحقیقات علوم دامی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گروهاستادیار  1
 آباد، ایران رمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خ ، لرستان  تحقیقات علوم دامی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، علومی گروه  یا دکتر  2

 تغذیه دام، موسسه علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  گروهاستاد  3

 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، ایران  ، گروه علوم درمانگاهیاستادیار  4

18/8/1398تاریخ پذیرش:  30/1/1398تاریخ دریافت: 

چکیده 

تأثير شکل پلت و آردی جيره بر شاخص توليد، صفات مورفولوژی روده، شاخص آسيت، کيفيت و بار ميکروبی    هدف  بااین آزمایش      
نجام  های گوشتی ابر عملکرد جوجهدان آردی +پلت  جيره دان آردی )شاهد(، جيره دان پلت و  با استفاده از سه  های گوشتی  بستر جوجه

شامل شاخص    گيریاندازه   موردصـفات    روز اجرا شد.  42بـه مدت  تکرار    چهار با سه تيمار و  آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی    شد.  
مجموع   در     .بودند  بستر  یکروبيم  بارو    ازت  مقدار  ،رطوبت  درصدتوليد گله، صفات مورفولوژی روده، شاخص آسيت، درصد هماتوکریت،  
+   و پلت  نتایج صفات مورفولوژی روده نشان داد جيره دان پلت   کل دوره، باالترین شاخص توليد را دان پلت و تيمار آردی+پلت داشتند.

. نتایج حاصله نشان داد که  ترین ميزان را داشتنسبت طول پرز به عمق کریپت در ژژنوم را داشته و تيمار دان آردی کمترین بيشآردی 
تمام پلت و آردی+پلت موجب بهبود شاخص توليد در    حاصل از مصرف جيرهباال بودن نسبت پرزهای روده به عمق کریپت در ژژونوم  

داری کاهش داد و با  طور معنی  در سه هفته ابتدایی، حساسيت به آسيت را بهدان آردی +پلت  های آردی و  گله شده است. مصرف جيره
 رطوبت   درصد  زانيم  نیترکم  یآرد  تمام  ماريت  همراه  به  پلت+تيمار آردیافزایش طول دوره تغذیه از جيره پلت این شاخص افزایش داشت.  

از   پلت+تيمار آردی  .  بود  ترکم  پلت  ماريت  با  سهیمقا  در  پلت+    یآرد   دان  در  بستر  یکروبيم  بار  نتيجه  و در  داشته  در  بستر  ازت  مقدار  و
مصرف    داشت. (  درصد  36)  ترکم  تیهماتوکر  درصد  و(  درصد  32/ 62)  ت يآس  به   حساس   پرنده  تعداد  نیکمتر  ت،يآس  شاخص  لحاظ

ت يفيک  ترینو مناسبباالترین شاخص توليد  که استفاده از تيمار دان آردی+ پلت،    نهایی این  نتيجه  دردان آردی +پلت    و   یآرد  یهاره يج
های گوشتی را داشت.را نسبت به جيره تمام پلت در جوجه بستر یکروبيم بار  و  تيآس شاخصترین بستر و کم

های گوشتیجوجهآسيت، رفولوژی روده، و، متوليد پلت، و دان آردی :کلمات کلیدی

مقدمه

معنیشكل جيره می     اثر  داری بر مصرف خوراک  تواند 

باشد. مصرف      داشته  از  را  پرنده  جيره  نامناسب  شكل 

خواهد  منفی  اثرات  رشد  سرعت  بر  و  بازداشته  خوراک 

استادیار بخش تحقیقات علوم دامی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  : بهروز یاراحمدی،  نویسنده مسئول*

 آباد، ایران خرم

E-mail: Behrouzy@gmail.com

© 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the 

terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 

license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 

اگر غلظت جيره و شكل آن مناسب باشد، مصرف   گذاشت.  

بيش مطلوبخوراک  نيز  پرنده  عملكرد  و  میتر  شود  تر 

(Yaghoobfar et al. 2009)  .  های با ذرات  پلت کردن جيره
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که از طرفی موادی که در   مطلوب بوده چرابسيار ریز غالباً 

  شوند در مجاورت هوا به فرموله کردن خوراک استفاده می

دهند که  شده و کيفيت خوراک را کاهش می  آسانی اکسيد

و   ریز  ذرات  این  آزاد  گرفتن  قرار  از  مانع  کردن  پلت 

آزاد می هاریزمغذی از  در مجاورت مستقيم هوای  شود و 

هایی که  ین ذرات ریز و ریزمغذیطرف دیگر بسياری از ا

در اثر باد و    شوندیاستفاده م  رهيدر ج  است ملزم به استفاده  

رفته و به عبارتی بخشی از    در معرض هوای آزاد به هدر 

راحتی پرت    تر آن بهواقع قسمت گران  فرمول غذائی و در

فرآوری خوراک اثر زیادی در بهبود عملكرد طيور      .شودمی

های فرآوری خوراک، توجه  همچنين در ميان شكل  دارد.  

به پلت به خاطر تأثير در بهبود راندمان توليد و افزایش وزن  

فرآوری به سایر  بيشنسبت  )آردی وکرامبل(  مدنظر ها  تر 

)قرارگرفته   فيزیكی    فرآوری     .(Hu et al. 2012است 

می پلت  شكل  به  قابليت  خوراک  افزایش  موجب  توانند 

ای جيره،  استفاده از مواد مغذی جيره، کاهش مواد ضد تغذیه

به و  جيره  ميكروبی  آلودگی  موجب    طور  کاهش  کلی 

افزایش راندمان غذایی، افزایش رشد و بهبود ضریب تبدیل 

)غذایی   ساختار  (Choi et al. 2010شوند  در  تغيير   .

و   معنیميكروسكوپی  اثرات  روده،  بر  ماکروسكوپی  داری 

اندازه    گذارد.  ميزان مصرف و عملكرد دستگاه گوارش می

صورت نرم یا زبر( و شكل خوراک )پلت، آردی(   ذرات )به

عالوه بر عملكرد رشد )ميزان مصرف خوراک، افزایش وزن  

بر جمعيت ميكروبی، چسبندگی   تبدیل غذایی(  و ضریب 

هضمی فعا  محتویات  آنزیم روده،  و  ليت  پانكراس  های 

اثرگذار می  pHهمچنين وزن و     باشند. محتویات سنگدان 

جيره غذایی پلت شده نسبت به جيره آردی باعث افزایش  

می خوراک  مصرف  و  رشد   ,Perry, 2006)شود  سرعت 

Anberge et al. 2002.)    فيزیكی خصوصيات  طرفی،  از 

پرنده، تأثير دارد و خوراک پلت و آردی بر دستگاه گوارش  

پرزهای  عرض  و  طول  پلت،  خوراک  مصرف  تداوم  با 

که طول پرزهای ایلئوم،    حالی  شود، دردئودنوم افزوده می

 .Yaghoobfar et al)یابد  افزایش و عرض آن کاهش می

2009) . 

  جدی   مشكالت  از  عنوان یكی  به  آسيت   سندرم امروزه    

  این    است.  مطرحجهان    در  گوشتی  طيور  پرورش  صنعت 

محوطه  در  سروزی  مایع  تجمع  با  که  سندرم ی فضاهای 

گوشتی    ماکيان  معمول  طور  به  شود،می  مشخص  شكمی

  آسيت  سندرم   کند.می  مبتال  را  سریع  رشد  دارای  و   جوان

 رخ   دنيا  نقاط  تمام  در  رشد  حال  در  گوشتی  هایدر جوجه

در    دهد.می بطن  دو  مجموع  به  راست  بطن  وزن  نسبت 

آسيت در نظر   عنوان شاخص  ارتباط با شدت بروز آسيت به

می تغذیه  .   (Daneshyar et al. 2009)شود  گرفته  هنگام 

های گوشتی با جيره پلت، سرعت رشد و در پی آن جوجه

می افزایش  آسيت  بروز  .  (Arce et al. 2009)  ابدی ميزان 

شده با جيره پلت    های تغذیهافزایش بروز آسيت در جوجه

ها  حدودی به دليل افزایش مصرف آب توسط این پرندهتا  

و بروز آسيت با پرورش پرنده    (Kaudia et al. 2001)است  

آب شرایط  می   و  در  تشدید  سرد   ,Julian)شود  هوایی 

به هنگام استفاده از غذای پلت شده، مقدار مصرف   .(1993

یابد و در پی  غذا در واحد زمان توسط جوجه افزایش می

افزایش انرژی دریافت شده در زمان کوتاه، موجب افزایش  

نتيجه رشد سریع، نياز به اکسيژن    در  شود.  سرعت رشد می

افزایش می افزایش  را  به  ایجاد هيپوکسی منجر  با  دهد که 

 صورتی   در  شود.  نهایت آسيت می  ون ریوی و درفشارخ 

-ی آردی استفاده کند، زمان بيشیکه اگر جوجه از جيره غذا

تری نياز دارد تا همان مقدار غذا را دریافت کند و بنابراین  

تری هم برای دریافت غذا صرف کند که  باید از انرژی بيش

ن  با توجه به زیاد بود  دهد.  بخشی از انرژی را هم هدر می 

های گوشتی،  اول زندگی جوجه  هایهفته سرعت رشد در  

دهد که استفاده از غذای آردی حداقل نشان می  هاگزارش

در    28در   آسيت  بروز  کاهش  به  پرورش  دوره  اول  روز 

می کمک  گوشتی  طيور  )واحدهای   ,Julian, 1993کند 

Luger et al. 2001). 

تكثير       برای  مناسبی  محيط  گاز   ميكروبیبستر  توليد  و 

متصاعد شده    گاز آمونياک کنترل رطوبت و      آمونياک است.

های مختلف  از بستر ارزش بسيار زیادی در کنترل بيماری

تنفسی سالن پرورش دارد   بهبود هوای     .(Lacy, 1991)و 
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های  ها در سيستمترین نگرانیتوليد آمونياک یكی از عمده

است.   طيور  پرورش  آمون  بسته  سالن  ياک گاز  های در 

از تجزیه ميكروبی اسيد اوریک موجود در  پرورش طيور 

می حاصل  بستر  بر  گاز    شود.  فضوالت  خروج  ميزان 

به   دما،    ميزان رطوبت،   ،pHآمونياک از بستر طيور وابسته 

در فضوالت    موجوداوریک    و اسيدتهویه، غلظت آمونياک  

ت  طيور اس   و سنطيور، نوع بستر، تراکم در واحد سطح  

(Al Homidan et al. 2009). 

شكل    دهدهای فوق نشان مینتایج تحقيقات و گزارش    

می  اثر  گوشتی  طيور  رشد  بر  پلت  قبيل  از   گذاردخوراک 

و   شیآزما  بنابراین، پلت  شكل  تأثير  بررسی  برای  حاضر 

رفولوژی  و آردی جيره متداول بر شاخص عملكرد، صفات م

بستر   ميكروبی  بار  و  کيفيت  آسيت،  شاخص  روده، 

 . های گوشتی انجام شدجوجه

 مواد و روش کار 

  شرکتاز    308  رأس  هی سو   جوجه  قطعه  500  تعداد    

  7تا سن    هاجوجه  همه  وشد   یداریخرزر بال    یکشجوجه

 نیا  یبرا  کردند.    افت یدر  كسانیخوراک استارتر    یروزگ 

 یشیآزما  ماريت  3جوجه در قالب    قطعه   480منظور تعداد  

که به    شدجوجه استفاده    40  یتكرار و هر تكرار حاو  4در  

را    یشی آزما  یهارهيج(  یروزگ  42روز )تا سن    42مدت  

 . (Yaghoobfar et al. 2009) مصرف کردند

در هر دوره پرورش با استفاده    هیپا  آزمایشی  یهاجيره    

و بر اساس جداول احتياجات غذایی    UFFDA  افزارنرماز  

 هضم   قابل  نهيدآمياس  هی( بر پا308  رأسگوشتی )  یهاجوجه

)  ميتنظ (  1  شامل:    یشیآزما  یمارهايت    (.Table 1شدند 

  ( 3پلت    تمام  ( جيره دان2)شاهد(،    یآرد  تمام  جيره دان 

  21+ آردی  جيره دان پلت در      .بودند  پلت +  آردیجيره دان  

روز بعدی    21اول پرورش جيره به صورت آردی و    روز

  ها جوجه  ی دسترس  شیآزما  یط  در    دان پلت استفاده شد.

شامل    یبرنامه نور  آزاد بود.    صورت  بهبه آب و خوراک  

 بود.  یكی ساعت تار  کیساعت نور و  23

در سالن   1395سال    ماه  اسفند و    بهمنآزمایش در    این    

 یعيو منابع طب  یکشاورز  قاتيمرکز تحق  یقاتيمزرعه تحق

(  آبادخرم  ییسراب چنگا   قاتيتحق  ستگاهی استان لرستان )ا

گرفت.   آزما  ارتفاع  انجام  انجام  در  شیمحل  سطح    ا یاز 

سالن با استفاده از هيتر و کولر قابل    دمای  .  است متر    1150

سن جوجه و دمای محيط و بر طبق   برحسب تنظيم بود و  

  دوره  اول روز  چند در . دشکنترل  شده  ارائهاستانداردهای 

  ی قندکله  هایخوریآب  و  سينی  خوریدان  از  پرورش

-آب  و  ای استوانه  خوریدان   با  دهم  روز   از  که  شداستفاده  

با    یهارهيج  .  شدند  جایگزین  پالسون  هایخوری آردی 

  ه ي( تهTable 1)  رهيج  یو مخلوط کردن مواد خوراک   ابيآس

 ر يپلت زن، تحت تأث  نيآردی، توسط ماش   یهارهيج   شد.

  گراد یسانت  یدرجه  80حدود    یآب، فشار و در حرارت  بخار

  ل ی( تبدمتریلي م 5تا  4حدود  ی اندازه به یی هابه پلت )دانه

آزمایشی جيره.   دش ترکيبات  در دوره  یاجزا و  های  پایه 

ها بر  ای جوجهنيازهای تغذیهبر اساس    پرورشی مختلف،

  گوشتی   یهاجوجهاحتياجات غذایی    حسب سن از جداول

نياز    واستخراج   مورد  مغذی  مواد  در   بيانسطوح    شده 

 ,NRC)   نظر گرفته شدبه عنوان حداقل در    فوق  جداول

1994 .) 

 

 گیری های مورداندازهشاخص 

 شاخص تولید

از     توليد  است.   شاخص  اقتصادی  مهم  فراسنجه    جمله 

تواند تأثير زیادی بر مقدار افزایش تلفات در هر واحد می

آن داشته باشد. شاخص توليد پس از محاسبه افزایش وزن، 

درصد   و  غذایی  تبدیل   گيری شداندازه  ماندگاریضریب 

(Shariatmadari et al. 2005) . 

10÷ 
 درصد ماندگاری×گرم( در پایان دورهوزن )ميانگين 

 شاخص توليد =
 دوره پرورش )روز( ×ضریب تبدیل غذایی

 

 شناسی بافت روده ریخت

دو    یشیهر واحد آزما  ی پرورش ازدوره  42در روزهای      

به م  10قطعه جوجه )   ی وزن  نيانگيقطعه از هر تيمار( که 
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 . دندیکشتار انتخاب گرد  برای  بود،  کینزد  یشیواحد آزما

انتخاب جوجه گوشتی  جابه  نیتوز  شده   های  با  جایی  و 

  ی ی شكم محوطه  ،ی گردن، کشتار شدند و بالفاصلهمهره

آلودگی زدودن  از  پس  و  قسمت    از  هاباز  از  روده،  سطح 

نمونهلئومیا و    ژژنوم  ،دئودنوم  یانيم طول،  به    دو   هایی 

بافت   متریسانت مطالعات   د. ش  بردارینمونه  ،شناسیبرای 

منظور   درصد به  0/ 9شده با محلول سالين    های تهيهنمونه

زدوده شدن محتویات آن شستشو داده شدند و سپس در 

  10ی حاوی فرمالين  های مخصوص نگهداری نمونهظرف

 قرار گرفتند.   های بافتی،منظور ثابت شدن نمونه  درصد به

ها  کننده تعویض شد و نمونهساعت محلول ثابت   24بعد از  

شناسی در ظروف نگهداری  های بافت تا زمان انجام آزمایش

 (. Ziprin et al. 1991) شدند

آماده     آبمراحل  شامل  بافت،  و  سازی  )شست  گيری 

چندین کامل    شوی  محلول  با  اتيليکباره  ،  (الكل 

پارافينهشفاف و   دانشكده  شگاهیآزما  در  کردن،  سازی 

پارافينه    های از بلوک   .  شد انجام  لرستان  دانشگاه  یدامپزشك

  60ی  خودکار به فاصلهبا استفاده از دستگاه ميكروتوم نيمه

 ميكرومتر تهيه گردید.  6-7ضخامت   ميكرومتر، دو برش با

تهيهبرش با  های  آب  داخل  ی  درجه  40مای  د  شده، 

های حاوی برش، آن، الم  از  پس    گراد شناور شدند.سانتی

صفحه شدن، روی  خشک  ضمن  تا  گرفتند  قرار  گرم  ی 

های  آميزی بافت رنگ  .  پارافين اضافی، ذوب و خارج شود

انجام و از  پایدار شده روی الم با هماتوکسيلين و ائوزین

 نمونه گرفته شد. 8ی هر پرنده، روده

 

 

Table 1: Diet exprimental ingredients and nutrient composition in breeding different priods 

Finisher (25-42d) Grower (11-24d) Starter (1-11d) Ingredient (%) 
62.92 59.10 55.46 Corn 
27.51 31.92 36.30 Soybean meal (48.3%) 
3.82 2.93 2 Soybean oil 
2.5 2.5 2.5 Fish meal 

1.10 1.21 1.27 Mono calcium phosphate 
0.98 1.11 1.20 Calcium carbonate 
0.01 0.01 0.01 NaHCO3 
0.05 0.05 0.05 Choline 
0.18 0.19 0.21 Salt 
0.25 0.25 0.25 Mineral premix1 

0.25 0.25 0.25 Vitamin premix2 

0.21 0.25 0.26 DL-methionine 
0.18 0.20 0.21 L-Lysine hydrochloride 
0.04 0.03 0.03 L-Threonine 
100 100 100 Total 
   Nutrient composition 

3125 3.25 2925 Metabolism energy (Kcal/Kg) 

186 203 223 Crude protein(g/kg) 
8.6 9.3 9.8 Calcium(g/kg) 
4.2 4.5 4.8 Available phosphorus(g/kg) 
4.5 5.1 5.5 Digestable methionine(g/kg) 

7.25 7.9 8.5 Digestable methionine+ 

cysteine(g/kg) 
9.4 10.5 11.5 Digestable lysine(g/kg)  
6.3 6.8 7.3 Digestable threonine (g/kg) 

1.87 2.1 2.7 Digestable tryptophan (g/kg) 
11Each kg of mineral premix provided: Fe: 80 g; Cu: 10 g; Mn: 60 g; Zn: 50 g; I: 1g; Co: 2 g; Se: 100 g. 

21Each kg of vitamin premix provided: Vitamin A: 15000000 I.U.; vitamin D3: 1500000 I.U.; vitamin 

E: 15000 I.U; vitamin K3: 3 g; vitamin B1: 2 g; vitamin B2: 4 g; niacin: 2 g; pantothenic acid: 10 g; 

vitamin B6: 3 g; vitamin B12: 0.015 g; folic acid: 1 g; choline chloride: 250 g 
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دستگاه  های بافتی روده با استفاده از  گيری فراسنجهاندازه    

گردید. انجام  عكس،  گرفتن  و  اسالیدها      آناليزور  سپس 

م   SE MicrometricsTM 8.2)   كروسكوپيتوسط 

Version Premium)  به عكس و  ی  وسيله  برداری 

Visiopharm, (Version 2.3.1.3) stereological)   افزار  نرم

Albertslund)  ارتفاع طول پرز از انتهای باالیی      شدند.  زيآنال

تا دهانه گيری عمق  اندازه     ها منظور گردید.ی کریپت پرز 

ی کریپت، محاسبه  های پرز و کریپت تا پایهکریپت از اتصال

طول   (.Geyra et al. 2001)شد   نسبت  به   همچنين  پرز 

گردید. تعيين  کریپت،  اندازه    عمق  با  پرزها  گيری  عرض 

سوم و دوسوم ارتفاع پرز محاسبه و  کميانگين عرض در ی 

( فرمول  طریق  از  پرز  سطح   × VW/2) × (VL)مساحت 

(π2) شد  گيریاندازهIji et al. 2001) .) 

 

 به آسیت  تی شاخص حساس  یریگاندازه 

روزگی برای تعيين نسبت وزن بطن راست    42در سن      

آسيت،    یهاعنوان یكی از شاخص  به مجموع دو بطن، به

طور تصادفی انتخاب    قطعه جوجه به  5از هر گروه آزمایشی  

س  و ذبح شدند.   بزرگ،  منظور عروق  این  ،  هانوسيبرای 

و چرب بطن   یهایدهليزها  و  کرده  را حذف  قلب  اطراف 

راست را از محل اتصال به دیواره دو بطن جدا و پس از 

شستشوی آن با آب معمولی، با استفاده از ترازوی حساس، 

شد   محاسبه  بطن  دو  مجموع  به  راست  بطن  وزن  نسبت 

(Huchzermeyer et al. 1998 .)  100 TV/RV) × =  ) 

 شاخص آسيت

 شاخص آسيت  ها= وزن کل بطن   بر م ي ×وزن بطن راست تقس 100

لوله     از  استفاده  با  هماتوکریت  های  درصد 

دور  12000ميكروهماتوکریت و سانتریفيوژ مخصوص با  

  مخصوص   کشخط   از  استفاده با وگيری  اندازهدقيقه،    5و  

  ها نمونه  از  ک ی  هر  ت ی هماتوکر  درصد  ت،ی هماتوکر

 . (Ghiyasi et al. 2005) دیگرد مشخص

 

 

 

 بار ميكروبی بستر و رطوبت  ،ازت ،pH تعيين

طور تصادفی    بهروزگی پرورش    42در   pH برای تعيين    

گرم از   10  گردید وبرداری و مخلوط  نقطه بستر نمونه  3از  

انـتخاب شد و در بشر   سی ریخته شده و سی  200نمونه 

از  سی  100 بعد  و  شد  اضافه  نمونه  به  مقطر  آب    2سی 

-CORNING    مدل  متر  pH  یوسيله  ها بهنمونه pH ساعت

EEL model-7 گيری شدندازها Al-Natour et al. 2005)). 

تعيين     بستر برای  رطوبت  و  بستر  روزگی    42در   ازت 

از    بهپرورش   تصادفی  نمونه  3طور  بستر  و  نقطه  برداری 

گردید با      .مخلوط  بستر  رطوبت  و  بستر    روش ازت 

 .AOAC)  شدمحاسبه    2002در سال    ( AOAC)  استاندارد

2002) . 

اندازه     در  برای  بستر  ميكروبی  بار  روزگی    42گيری 

درجه    4هایی از بستر انتخاب شد و بالفاصله در دمای  نمونه

گيری جمعيت ميكروبی بستر  برای اندازه    داری شدند.نگه

برداری شد و از  گرم از بستر نمونه  50روزگی مقدار    24در  

جمعيت   Plate Count Agarکشت    محيط )شمارش 

کلباکتری شد.    ( های  بار    استفاده  تعيين  برای  سپس 

بر کلنی  cfu/gاساس    ميكروبی  قابلتعداد  شمارش    های 

کلنی داشتند   300  یال  30و رقت متوالی که بين  موجود در د

 (.(Mathlouthi et al. 2002 مورد شمارش قرار گرفتند

 

 آماری  تحلیل و تجزیه

ها در قالب طرح کامالً تصادفی تجزیه آماری سایر داده    

  SAS  افزارنرم  با  (GLM)  با استفاده از مدل خطی عمومی

مدل آماری با    تكرار   4و    ماريت  3  با  9/ 1نسخه    2003در سال  

مقایسه ميانگين     شد.  تحليل  و  تجزیهطرح کامالً تصادفی  

.  درصد صورت گرفت  5دار  با آزمون دانكن در سطح معنی

 . بودت ذیل صور  استفاده به مدل آماری مورد
Yij= μ + Tj + ε ij 

اثر  =  jT،مقدار ثابت(کل )=ميانگين μ متغير وابسته، = ijYکه:

 باشد. می = اثر تصادفی خطاij εو  تيمارثابت 
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 نتایج 
 شاخص تولید

های  تأثير تيمارهای مختلف بر شاخص توليدی جوجه    

  داده   نشان  Table 2پرورش در  های مختلف  گوشتی در دوره

تفاوت معنی  یدر دوره  شده است.   داری آغازین و رشد 

در این دو   (.  >0P/ 05داشت )بين تيمارهای مختلف وجود  

دان آردی +پلت  و  دان پلت شده با  های تغذیهدوره جوجه

دادند و کم توليد را نشان  ترین شاخص باالترین شاخص 

تيمار   در  دوره  این  در  آردتوليد  در     مشاهده شد.ی  دان 

به   دان پلت پایانی باالترین شاخص توليد در تيمار    یدوره

معنی آماری  تفاوت  تيمارها  سایر  با  که  آمد  داری دست 

ترین شاخص توليد در این  همچنين کم (.  >0P/ 05داشت )

در کل   بود.دان آردی +پلت  آردی و    دان دوره در تيمارهای  

تيمارها  روزه    42پرورش    یدوره شاخص بين  لحاظ  از 

معنیتوليد،   آماری  )وجود  داری  تفاوت     (. >0P/ 05داشت 

های گوشتی  دوره باالترین شاخص توليد در جوجهدر کل  

به دست آمد و با  دان آردی +پلت    و  دان پلتشده با    تغذیه

ترین عالوه بر این، پایين  ندداشتن داری  تفاوت معنی  یكدیگر

 مشاهده شد.آردی  دانشاخص توليد در تيمار 

 

Table 2: Effect of different treatments on production index in broilers 

P-Value SEM Mash+pellet Mash Pellet Mash Breeding priod 

0.001 11.42 202a 134b 200a 134b (0-14d) 

0.007 22.19 421a 334b 471a 334b (15-28d) 

0.005 34.22 407b 323b 544a 323b (29-42d) 

0.002 29.87 322ab 260b 389a 260b (0-42d) 

SEM  :Standard error Mean،a-c Means within the same Column with different superscripts differ significantly (P< 0.05). 

  

 شناسی روده صفات ریخت 

    Table 3  دان آردی  و    دان پلت ی،  دان آرد  تأثير تيمارهای

روده+پلت   مورفولوژی  صفات  روی    های جوجه  یبر 

داده نشان  است.    گوشتی  نتایج    شده  در   Table 3مطابق 

نظر طول پرز، ضخامت   از   دئودنوم بين تيمارهای مختلف

داری وجود داشت  پرز و عمق کریپت تفاوت آماری معنی

(05 /0P<  .)   بيش  طوری  به پلت  دان  تيمار  ترین طول که 

 دان پرز، ضخامت پرز و عمق کریپت را داشت و تيمارهای  

در ژژونوم      ترین را داشتند.کمدان آردی +پلت  آردی و  

آردی   دانترین طول پرز و عمق کریپت را تيمارهای  بيش

بر این اساس تيمار دان پلت     داشتند.دان آردی +پلت  و  

  ترین طول پرز، ضخامت پرز و عمق کریپت را داشت. کم

نسبت طول پرز به عمق کریپت ترین  بيشجيره دان پلت  

ژژ کم  نومودر  آردی  دان  تيمار  و  داشته  را ترین  را  ميزان 

( ژژ  0P<.)    Fig. 1/ 05داشت  پرزهای  رودهوابعاد  ی  نوم 

تأثير جيرهباریک جوجه را نشان   پلت  های گوشتی تحت 

ژژ  Fig. 2    .دهدمی پرزهای  رودهوابعاد  باریک  نوم  ی 

جيرهجوجه تأثير  تحت  گوشتی  نشان  های  را  آردی  ی 

ژژFig. 3.  دهدمی پرزهای  رودهوابعاد  باریک  نوم  ی 

را نشان    آردی +پلت  های گوشتی تحت تأثير جيرهجوجه

پرز را    ترین طول پرز و ضخامت در ایلئوم بيش      .دهدمی

دان آردی  پلت و    دانداشت و تيمارهای  آردی    دانتيمار  

داشتند.کم+پلت   را  عمق  بين      ترین  به  پرز  طول  نسبت 

 (. <0P/ 05نداشت )دار وجود  تفاوت معنی  ایلئومکریپت در  

 

 بار میکروبی بستر و  کیفیت بستر

Table 4  ازنتایج حاصل pH  روزگی نشان داد  42بستر در

از لحاظ درصد   تيمارها  ی  داریمعناختالف    بستر  pHبين 

نشد   بستر،   نظر  ازاما    ؛(<0P/ 05)مشاهده  درصد رطوبت 
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اختالف   بستر  فرار  ازت  و  نيتروژن  بين داریمعنميزان  ی 

داشت   وجود  درصد  بيش  .(>0P/ 05)تيمارها  ميزان  ترین 

بستر ازت  مقدار  کمدر    رطوبت و  پلت و  دان  ترین  تيمار 

ميزان در تيمار آردی مشاهده شد و با تيمار دان آردی +  

 (.Table 4)  (<0P/ 05)مشاهده نشد    یداریمعنپلت تفاوت  

ميكروبی  جینتا     ب  یروزگ   42در  بستر    بار  داد   نينشان 

درصد    از  مارهايت معن  pHلحاظ  اختالف   یداریبستر 

بار    زانيم  ن یترشيب  (.  Table 4. )(<0P/ 05)مشاهده نشد  

ترین  و کم  (cfu/g  68 /3)  دان پلت   ماريدر ت  بستر  ميكروبی

 شد. مشاهده  (cfu/g 17 /3ی )آرد ماريدر ت زانيم

 
Table 3: Effect of different treatments on intestinal morphology characteristics in broilers 

 Mash Pellet Mash+pellet SEM P-value 

Deudenum 

Villous height (μm) 1400b 91.70 1595b 91.70 0.012 

Villous width (μm) 209b 8.60 230ab 8.60 0.030 

Crypt depth (μm) 227b 12.05 247ab 12.05 0.001 

Crypt width (μm) 53 5.07 64 5.07 0.136 

Villous height :crypt depth 6.17 0.48 6.47 0.48 0.148 

Jejunum 

Villous height (μm) 1452a 64.62 1408a 64.62 0.003 

Villous width (μm) 257a 9.15 238a 9.15 0.016 

Crypt depth (μm) 238a 14.60 198b 14.60 0.001 

Crypt width (μm) 55 3.36 49 3.36 0.154 

Villous height :crypt depth 6.10b 0.43 7.11ab 0.43 0.049 

Ileum 

Villous height (μm) 900a 35.82 727b 35.82 0.050 

Villous width (μm) 260a 7.49 252b 7.49 0.001 

Crypt depth (μm) 192 8.68 160 8.68 0.222 

Crypt width (μm) 36 2.25 30 2.25 0.614 

Villous height :crypt depth 4.71 0.39 727b 0.39 0.509 

SEM: Standard error Mean, a-c Means within the same Column with different superscripts differ 

significantly (P<0.05). 

 

 

 
Figure1. Villous dimension of intestinal jejunum 

in broiler under effect of pellet diet 
 

 
Figure2. Villous dimension of intestinal 

jejunum in broiler under effect of mesh diet 
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Figure3. Villous dimension of intestinal jejunum in broiler under effect  of mesh+ pellet diet 

 
Table 4: Effect of different treatments on pH, nitrogen percent, moisture content and microbial  

count of litter in 42-day Breeding priod 

P-Value SEM Mash+pellet Pellet Mash  

0.12 0.18 6.84 6.93 6.72 pH 

0.041 0.08 3.61ab 3.78a 3.42b Litter nitrogen (%) 

0.037 0.38 25.11ab 29.31a 24.72b Litter moisture content (%) 

0.027 0.15 3.34ab 3.68a 3.17b microbial count of litter(cfu/g) 

SEM: Standard error Mean,a-c Means within the same Column with different superscripts differ significantly 

(P< 0.05). 
 

 

 هماتوکریت درصدشاخص آسیت و 

در   هماتوکریت   درصدنتایج بررسی شاخص آسيت و      

Table 5  در این آزمایش، شاخص آسيت    شده است.    آورده

بود، بنابراین   درصد  25تر از  تيمارهای دان آردی پایيندر  

نيفتاده است.   اتفاق  شاخص آسيت    نظر   از  سندرم آسيت 

( بود و تغذیه از جيره  >0P/ 05دار )تفاوت بين تيمارها معنی

ترین تعداد پرنده را  درصد، بيش  42/ 78کل دوره با    پلت در

آسيت(   سندرم  به  )مستعد  زیاد  آسيتی  شاخص  گروه  در 

به  کم  داشت.   به آسيت مربوط  پرنده حساس  تعداد  ترین 

   درصد است.   31/ 62با  +پلت  یدان آردبا    شده  هیتغذتيمار  

ها در مقایسه با سندرم آسيت در گروه دان  ترین پرندهمقاوم

 از تفاوت بين تيمارها    نتایج نشان داد  آردی قرار داشتند.  

  ی ( بود و جيره>0P/ 05)  دارمعنی  درصد هماتوکریت   نظر

  32ترین و دان آردی با بيش درصد 38کل دوره با  پلت در

 . خون را داشتند درصد هماتوکریتترین کم درصد

 
 

Table 5: Effect of different treatments on hematocrit anf index of ascites percent  

in 42 day, Breeding priod 

P-Value SEM Mash+pellet Pellet Mash  

0.039 1.88 36.1ab 38.7a 32.4b Hematocrit (%) 

0.031 2.12 31.61b 42.78a 19.42c Index of ascites 

SEM: Standard error Mean, a-c Means within the same Column with different superscripts differ 

significantly (P< 0.05). 
 

 

 بحث 

صورت    آزمایش نشان داد که شكل خوراک بهنتایج این      

معنی+پلت  یآردو    پلت  بهبود  عملكرد   در  داریباعث 

 Amouian    .شودگوشتی در سنين مختلف می  هایجوجه

Khaveh  تغذیه   دندنمو گزارش    2016  و همكاران در سال
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پرورش، مصرف خوراک و وزن   یپلت در کل دوره  یجيره

اما  شد،  تبدیل  ضریب  بهبود  موجب  و  داد  افزایش  را 

آردی در تمام   یهارهيج   .حساسيت به آسيت افزایش یافت 

کم  یدوره نامناسب پرورش  و  وزن  افزایش  ترین  ترین 

 آردی  ی مصرف جيره   .ضریب تبدیل غذایی را ایجاد کردند

در کل    پژوهش حاضرهمانند جيره تمام پلت در    پلت+  

های رشد و پایانی، ضریب تبدیل مشابه و  دوره و یا دوره

 . آردی داشت  یهارهيتر از جمناسب 

شده    با نتایج گزارش  حاضر  پژوهشنتایج  بر این اساس      

در    Amouian Khavehتوسط   همكاران  ،  2016  سالو 

Jafarnejad    2010  سالدر  و همكاران  ،Shafiee sarvestani 

همكاران    Salariو    2006  سالدر  همكاران  و   در سال و 

داشت.  2006 روده    مطابقت  ابتدایی  نواحی  باریک در    ی 

ترین ارتفاع  بيش  در اثر مصرف جيره پلت   ، پرزها)دئودنوم(

یابد، این  را دارند و در انتهای روده ارتفاع پرزها کاهش می

شود؛  عمق کریپت نيز مشاهده می  و  روند برای عرض پرز

پرز به عمق کریپت    اما ارتفاع  تر موجب شده  بيشنسبت 

تر شده  هم کمتر باشد، عمق کریپت  هرچه ارتفاع پرزها بيش

 تر است. بيش ی باریکظرفيت جذبی رودهنتيجه  و در

اندازه     و  پلت  خوراک  فيزیكی  ذرات  خصوصيات  ی 

ش پرنده، تأثير دارد و خوراک پلت و آردی بر دستگاه گوار

پرزهای  عرض  و  طول  پلت،  خوراک  مصرف  تداوم  با 

ایلئوم   حالی  شود، دردئودنوم افزوده می که طول پرزهای 

نتایج آزمایش      .(Yaghoobfar et al. 2009)یابد  افزایش می

Vakili    نشان داد که اثر اصلی    2015  سالدر  و همكاران

  در   دار بوده وشكل فيزیكی خوراک بر عرض پرزها، معنی

عرض   آردی،  رودهپرز  خوراک  به ژژنوم  را  باریک    ی 

 . داری افزایش داده است صورت معنی

  ، ی رودهكروسكوپیما  و  ی كروسكوپيدر ساختار م  رييتغ    

معنی م اثرات  بر  دستگاه    زانيداری  عملكرد  و  مصرف 

زبر( و    ایصورت نرم    اندازه ذرات )به  گذارد.  گوارش می

  زان ي( عالوه بر عملكرد رشد )میشكل خوراک )پلت، آرد

( بر  ییغذا  ل یتبد  ب یوزن و ضر  شیمصرف خوراک، افزا

روده  اتیتو مح  یچسبندگ   ،یكروبيم  ت يجمع ،  هضمی 

  ات یمحتو   pHوزن و    نيهای پانكراس و همچنآنزیم  ت يفعال

 باشند.سنگدان اثرگذار می

پلت شده نسبت   ییغذا  یرهيجبرخی مطالعات نشان داد      

ج افزا  یآرد  یرهيبه  مصرف    شیباعث  و  رشد  سرعت 

می    (. Perry. 2006, Anberge et al. 2002)شود  خوراک 

جيرها در  ژژنوم  در  پرز  طول  نيز  فزایش  قبالً  آردی  های 

همكاران    Svihusتوسط   و    Rezaian  و   2007  سالدر  و 

سال    همكاران طرفی،      است.شده    گزارش   1997در  از 

ون  کها احتماالً به دليل تحریک غدد ليبرافزایش عمق کریپت 

غدد  نتيجه  در این  در  سلولی  تقسيم  در  افزایش   است ی 

(Tashfam et al. 2006)و که    ؛  دارد  وجود  احتمال  این 

کریپت جيره عمق  سبب،  همين  به  نيز  آردی  را  های  ها 

 اند.فزایش دادها

شاخص     بهبود  عين  در  عملكرد  های  کاهش 

گر این  های آردی، شاید نشانشناسی روده در جيرهریخت 

که   کریپت باشد  عمق  و  پرزها  طول  نامحدود  ها  افزایش 

باید   بلكه  نيست؛  عملكرد  شدن  بهتر  مفهوم  به  هميشه 

های دیگری همچون کاهش مصرف خوراک را در  شاخص

های آردی نيز در نظر گرفت که ممكن هنگام مصرف جيره

توجه است    قابل     است بر عملكرد، تأثير منفی داشته باشد.

های گوشتی  مصرفی جوجهکه در تحقيق حاضر، خوراک  

  +پلتیآردو    تر از پلت های آردی، کم شده با جيره  تغذیه

 . بود

پلت   یجيرهدر       و  7/ 62)  دان  )+یآرد(    به   (7/ 11پلت 

ژژنوم موجب افزایش نسبت طول پرز به  در    دارطور معنی

را  خوراک  جذب  و  هضم  ظرفيت  و  شده  کریپت  عمق 

دهد که با پلت  نشان میحاصل،  پژوهش  تایج  ن    .افزایش داد

  بر این اساس   .  یافته است   نمودن، مصرف خوراک افزایش

ظرفيت هضم و جذب مواد   هر چه این نسبت باالتر باشد،

که افزایش این نسبت در    جا  آن  یابد و از مغذی بهبود می

در   مغذی  مواد  جذب  و  هضم  اصلی  محل  که  ژژنوم 

بازده خوراک  جوجه افزایش  و  های گوشتی است موجب 

 .شود میها افزایش وزن بدن جوجه
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    Pluske    که   نمودند  گزارش  1997در سال  و همكاران  

به کریپت  به عمق  پرز  نسبت طول  در  عنوان یک    کاهش 

می گرفته  نظر  در  جذب  و  هضم  در  مضر    شود. عامل 

همچنين کاهش نسبت طول پرز به عمق کریپت با افزایش 

سلول تكثير  کریپت  سرعت  مرگ  نشانهای  دهنده 

دهنده شده سلولی همراه است که هر دو نشان  ریزیبرنامه

در سال   و همكاران  Vahjen   .ها است تر انتروسيت البا  بازده

تغيير در جمعيت  یكی از عوامل    که  نمودند  گزارش  1998

 . است ها پرز افزایش ضخامت ميكروبی دستگاه گوارش  

 برای رشد  یمساعدمحيط پایدار و  روده،  مواد گوارشی      

فراهم  باکتری  جمعيت  روده  و  کندمیها  گوارشی  ای  مواد 

ها را در قسمت فوقانی روده کوچک  امكان استقرار باکتری

زمان عبور کمتر مواد گوارشی،    بر این اساس  .  آوردپدید می 

جمعيت  توقف  می  سبب  های  جمعيت     شود.باکتریایی 

باکتریایی روده با از بين بردن پرزهای ميكروسكوپی روده  

و از جذب   شدهموجب ضخيم شدن و آسيب دیدن روده  

 . (Campbell and Bedford 1992) کاهندمواد مغذی می

همكاران    Shalmanyمطالعات       سال  و    و   2007در 

Shariatmadari  و  Mohiti-Asli    سال  گزارش  2009در 

دليل    که  نمودند به  پلت  فرم  به  طيور  از خوراک  استفاده 

ازمزایای   کاهش    جمله  بسيار  خوراک،  مصرف  افزایش 

ضایعات تغذیه انتخابی، جلوگيری از افزایش رطوبت بستر  

های  به دليل وجود مواد پيونددهنده، از بين رفتن ميكروب

ای در حين تهيه پلت،  زا، کاهش عوامل ضد تغذیهبيماری

تواند  میبهبود عملكرد طيور،    ت ی نها  خوراکی و درخوش

بيش در  کاربرد  باشدمرغداریتری  داشته  افزایش   .  ها 

خم افزایش  باعث  روده  باکتریایی  و  جمعيت  شدگی 

در و  مخاطی  الیه  آسيب   ضخامت  ویلینتيجه  ها  دیدگی 

ها با مصرف در این آزمایش، عملكرد رشد جوجه  شود.  می

یافت جيره بهبود  پلت،  در     .ی  احتماالً  بهبود  این    البته 

هش انتخاب اجزای  پاش دان، کا  و  ی کاهش ریخت نتيجه

قابليت هضم، کاهش زمان و انرژی   غذایی جيره، افزایش 

صرف شده برای خوردن جيره، از بين رفتن عوامل پاتوژن، 

افزایش   و  پروتئين  و  نشاسته  حرارتی  تغييرهای 

های  خوراکی جيره بوده است که بهبود در فراسنجهخوش

 فولوژیكی ژژنوم، مشاهده نشد.ورم

-در جوجه  شاخص آسيتی بطن راست   بدن و  بين وزن    

داده پرورش  گوشتی  ارتباط    های  عادی  شرایط  در  شده 

شاخص .   (Pakdel et al. 2005)مثبت ژنتيكی وجود دارد  

گوشتی در حدود  آسيت در جوجه درصد   30  تا  25های 

می تلقی  آسيت  سندروم  بروز   .Julian et al) شود  نشانه 

تيمارهای دان در این آزمایش، شاخص آسيت در  .   (1987

بود، بنابراین سندرم آسيت اتفاق    درصد  25تر از  آردی پایين

( بود و  >0P/ 05دار )تفاوت بين تيمارها معنی  نيفتاده است.  

-درصد، بيش  42/ 78کل دوره با    پلت در  یتغذیه از جيره

را در گروه شاخص آسيتی زیاد )مستعد رین تعداد پرنده  ت

ترین تعداد پرنده حساس به  کم  به سندرم آسيت( داشت.  

تيمار   به  مربوط  آردبا    شده  هیتغذآسيت  با  +پلت  یدان 

است.  31/ 62 پرندهمقاوم    درصد  با  ترین  مقایسه  در  ها 

 Amouian  سندرم آسيت در گروه دان آردی قرار داشتند.

Khaveh    مصرف    گزارش کردند  2016  در سالو همكاران

هفته  یهارهيج در چهار  دوره،    یآردی  کل  در  یا  ابتدایی 

به به آسيت را  با   یداریطور معن  حساسيت  کاهش داد و 

دوره طول  جيره  یافزایش  از  شاخص    یتغذیه  این  پلت 

داشت  آردی    یجيره  ی کنندهافت یدرهای  پرنده    .افزایش 

-های دریافتابتال به آسيت بودند و پرندهتر در معرض  کم

پرنده  یکننده مستعدترین  پلت  با  جيره  درگيری  برای  ها 

،  پلت های گوشتی با جيره  هنگام تغذیه جوجه  آسيت بودند.  

یابد  سرعت رشد و در پی آن ميزان بروز آسيت افزایش می

(Arce et al. 2009)   .های  افزایش بروز آسيت در جوجه

جيره  شده  هیتغذ افزایش    یبا  دليل  به  حدودی  تا  پلت 

پرنده این  توسط  آب  است  مصرف   .Kaudia et al)ها 

افزایش  .   (2009 محققان،  از  گروهی  اظهارات  اساس  بر 

می خون  فعاليت هماتوکریت  افزایش  دليل  به  های  تواند 

طور جبرانی در   متابوليكی و سرعت توليد گلبول قرمز به

پاسخ به هایپوکسميا باشد که یک نوع واکنش فيزیولوژیک  

انتقال گازهای تنفسی را به دنبال   جبرانی است تا افزایش 

 . (Julian et al. 1987) داشته باشد 
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    Maxwell  و  Robertson  نمودند  گزارش  1997  در سال 

یابد و باعث  در شرایط آسيت، هماتوکریت افزایش می  که

به  افزایش چسبندگی خون می این موضوع منجر  که  شود 

نتيجه    ایجاد مشكل در عبور خون از عروق ریه شده و در

بنابراین با توجه      .افزایش فشارخون ریوی را به همراه دارد

تواند به نتایج آزمایش حاضر، کاهش درصد هماتوکریت می

باشد داشته  نقش  آسيت  کاهش  آسيت،  .   در  شرایط  در 

ه بافت گسترش  در  زمينهایپوکسی  تشكيل  ها  ساز 

ها با چربی و  این رادیكال  های آزاد اکسيژن است.  رادیكال

شوند و از طریق ها ترکيب میهای مختلف در بافت پروتئين

ها  سلول  یایجاد پراکسيداسيون ليپيدی سبب تخریب دیواره

تواند می   TV/RV افزایش    .شوندو دیگر اجزای سلولی می

گر فعاليت جبرانی قلب برای مقابله با هيپوکسی ناشی  نشان

های بدن در اثر استفاده از مواد  از افزایش متابوليسم بافت 

و   Huchzermeyer  .  تر باشدمغذی )انرژی و پروتئين( بيش

به   دادند که در پرندگان مبتالنشان  1998 در سالهمكاران 

بر    وزن بطن راست تقسيم(  × (100TV/RVآسيت مقدار  

این   که  یحال  است، در  درصد  50ها( حدود  وزن کل بطن

 مصرف  هنگام.   است   درصد  20زیر  مقدار در پرندگان سالم  

 یابدمی  زمان افزایش  واحد  در  دان  مصرف  ميزان  پلت   دان

رفتن  موجب   شده   دریافت   انرژی  افزایش  با  و   ميزان   باال 

  افزایش   به اکسيژن  نياز  سریع،  رشد  نتيجه  در  و   گرددمی  رشد

  فشار   سبب افزایش  و  شده  ایجاد  هيپوکسی  نتيجه  در  و  یافته

 ,Julian. 1993)  شودمی  آسيت   ت ی نها  در  و  ریوی  خون

Maxwell and Robertson 1997). 

و      مهم  عوامل  از  بستر  فضوالت  حجم  و  رطوبت 

  عملكرد طيور است.   ت ینها  دربر کيفيت بستر و    تأثيرگذار

کند مصرف آب پلت استفاده می  یزمانی که پرنده از جيره

 کند، درتری را دفع می یافته و پرنده فضوالت بيش  افزایش

تری وارد بستر شده و باعث آبكی شدن نتيجه رطوبت بيش

می افزایش  .   شودبستر  باعث  بستر  رطوبت  افزایش 

پا و اختالالت اسكلتی میمشك .  (Lacy, 1991)  شودالت 

آردی+  مصرف  حال  نيع  در افزایش    جيره  باعث  پلت 

رغم باال رفتن آب مصرفی  گردد زیرا علیرطوبت بستر نمی

از پيونددهنده در پلت  بنتونيت    به دليل وجود مواد  جمله 

 سدیم که خاصيت جذب آب را دارد، آب اضافی جذب 

مشكل   و  میشده  بين  از  بستر  و   Reece  .  رودرطوبت 

محتوای باالتر   که  نمودند  گزارش   1992همكاران در سال  

دان پلت را بازتابی از سطوح باالتر   ینيتروژن بستر در جيره

 دانند.آمونياک در بسترهایی با درصد رطوبت باالتر می

مناسب       رطوبت  گله،  نگهداری  و  پرورش  دوران  طی 

وقتی رطوبت بستر از   درصد است.    25الی    20برای بستر  

شيوع    25 احتمال  افزایش  بر  عالوه  نماید،  تجاوز  درصد 

هایی که قابليت تجزیه اسيد اوریک را  کوکسيدیوز، باکتری

گيرد و گاز  تر صورت میشده، تخمير مواد سریع  دارند فعال

  از   تراکم بيش  شود.  تری از بستر متصاعد میبيشآمونياک  

های حد آمونياک در هوای سالن باعث از بين رفتن تاژک 

گردد که این امر عوارض تنفسی را دنبال  مجازی تنفسی می

بستر   pH شده  در ضمن، گاز آمونياک آزاد  خواهد داشت.  

به از    را  تغيير    رساند.  می  8/ 4به    5/ 2تدریج  در این 

pH سوختگی بروز  سبب  بستر  گرمای  با  در همراه  هایی 

از      شود.پا و سينه و کاهش کيفيت الشه می  یی ازها قسمت 

تر  حد بستر )رطوبت کم  از  طرف دیگر خشک بودن بيش

شود که  غبار در محيط می  و  درصد( باعث ایجاد گرد  20از  

 . (Lacy, 1991) ساز عوارض تنفسی است خود زمينه

سال    Reeceمطالعات       در  همكاران    گزارش   1985و 

بستر به علت جذب ازت آمونياکی    pHافزایش    که  نمودند

و عدم خروج آمونياک از بستر و کاهش آن شاید به دليل 

وده  اواخر دوره پرورش ب  خروج آمونياک و ازت از بستر در

ميزان    ی دهندهکه با نتایج آزمایش ما مطابقت دارد و نشان

و   Huff  بررسی    ازت فرار باال در تيمار خوراک پلت است.

رطوبت باالی   که  نمودند  گزارش  1985همكاران در سال  

فعاليت   60تا    50 تسریع  موجب  در درصد  ميكروبی  های 

با افزایش    شود.بستر و افزایش خروج آمونياک از بستر می

ها و فعاليت باکتریایی بستر  حجم فضوالت رشد ميكروب

جمعيت ميكروبی موجود در بستر عالوه      .یابدافزایش می

تواند منجر  زا و خروج آمونياک میجود عوامل بيماریبر و

به ضعف سيستم ایمنی و آسيب به سيستم ایمنی و افزایش  
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افزایش بار ميكروبی بستر در      .(Lacy, 1991)  تلفات شود

دان پلت در نتایج جمعيت ميكروبی بستر در آزمایش حاضر  

 کامالً مشهود بود. 

تيمار تمام پلت و آردی+  کلی نتایج نشان داد    طور  به    

( واحد باالترین شاخص عملكرد گله  322( و )389پلت با )

نظر بين تيمار تمام پلت و آردی +پلت    از این  را داشتند.  

 به  ی+پلت آردو    جيره دان پلت در      تفاوتی وجود نداشت.

ژژنوم موجب افزایش نسبت طول پرز به  در    دارطور معنی

( که این موضوع موجب  7/ 11و )  ( 7/ 62)عمق کریپت شده  

بر این      . شده است ظرفيت هضم و جذب خوراک    افزایش

ظرفيت هضم و جذب    هر چه این نسبت باالتر باشد،  اساس

که افزایش این نسبت    جا  آن یابد و ازمواد مغذی بهبود می

هضم   اصلی  محل  که  ژژنوم  در در  مغذی  مواد  و جذب 

بازده خوراک و  جوجه افزایش  های گوشتی است موجب 

جوجه بدن  وزن  تيمار   نتيجه  در    .دو شمی ها  افزایش 

می مناسبی  تيمار  حال      باشد.آردی+پلت  این  تيمار  در 

ترین ميزان درصد  +پلت به همراه تيمار تمام آردی کمآردی

بار ميكروبی    نتيجه  و درداشته  در    رطوبت و مقدار ازت بستر 

   . تر بود مقایسه با تيمار پلت کم  درآردی + پلت    بستر در دان

کم  لحاظ  از آسيت،  به  شاخص  پرنده حساس  تعداد  ترین 

( کم  32/ 62آسيت  هماتوکریت  درصد  و  )درصد(   36تر 

درصد( در مقایسه با تيمار تمام پلت، موجب توصيه دان  

 .باشدمیآردی+ پلت به عنوان تيمار قابل توصيه 

 

 تشکر و قدردانی

لذا نویسندگان   استخراج گردیده است.    کشاورزی و منابع طبيعی لرستان  طرح پژوهشی مرکز آموزش و تحقيقاتین مقاله از  ا    

مرکز لرستان و مدیر عامل شرکت خوراک دام پاک رشد مهندس شاپور والی خانی و خانم مهندس  این مقاله از معاونت پژوهشی  

ی گروه  همچنين از کارشناس گروه و کارکنان مزرعه  های مالی از این تحقيق کمال تشكر را دارند.  به علت حمایت طاهره پاکزاد  

 .گرددبابت مساعدت در انجام این تحقيق قدردانی می  مرکز سراب چنگاییعلوم دامی 
 

 تعارض منافع 

 .نویسندگان این مقاله هيچ تعارض منافعی ندارند    
 

 منابع مالی 

موسسه تحقيقات علوم دامی  در    95/ 08/ 05به تاریخ    س/ 1160/ 248تأمين منابع مالی این مقاله از طرح به شماره قرارداد      

   .تأمين گردیده است  شرکت خوراک دام پاک رشد سطوتکشور 
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Abstract 

    This experiment was conducted with the aim of the effects of pellet and mash feed on the 

production index, intestinal morphology characteristics, index of ascites, quality and microbial 

count of litter in broiler chickens using three diets of pellet, mash, mash+pellet on broiler 

performance. This experiment was conducted in a completely randomized design with three 

treatments and four replicates during 42 days. The measured traits included production index, 

intestinal morphology traits, ascites, hematocrit percentage, litter moisture and nitrogen content 

and microbial count of litter. In the whole of the total period, the results showed that the highest 

production indexes were pellet and pellet+mash treatments. The results of the morphological 

traits of the intestine showed that pellet and pellet+mash treatments had the highest ratio of 

villus height to the crypt depth in jejunum and the lowest level of mash treatment was observed. 

The results showed that the high ratio of villus height to the crypt depth in jejunum resulting 

from the use of pellet and pellet+mash ration due to production index was improved. The 

consumption of mash and pellet+mash treatments in the first three weeks reduced ascites 

significantly and increased with the prolonged feeding period of the pellet diet. The pellet+mash 

and all-flour treatments had the lowest amount of moisture content and nitrogen content, and 

as a result, the microbial count of litter was lower than that of pellet treatment. The pellet+mash 

treatment had the lowest index of ascites (32.62%) and less hematocrit (36%). The final result 

was that the use of pellet+mash treatment had the highest production index and the most suitable 

litter quality and the lowest ascites and microbial count compared to the full pellet diet in broiler 

chickens. 
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