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ماکیان گوشتی يروده

، 2کالئیحمزه، محمدحسن مهرائی3پور، حسین حسن2، شهاب بهادران*1فرسیدستار توحیدي
5جواد غالمزاده و4الهه عسکري

26/12/96: تاریخ پذیرش2/2/96:  تاریخ دریافت

چکیده
قطعه  180ماکیان گوشتی، تعداد  يهاي مورفولوژیک پرزهاي رودهبه منظور ارزیابی اثر سه غلظت متفاوت برگ توت سفید بر ویژگی

.اي بود قطعه 15پن  3شدند که هر گروه شامل  اي تقسیم قطعه 45گروه  4گیري، به روزه خریداري و پس از وزنگوشتی یکي جوجه
اضافه به ترتیب ه پایه ب يجیره يکنندهدریافت 4و  3، 2هاي ي پایه را دریافت نمود و گروه ي پرورش تنها جیره در کل دوره 1گروه 
ها  گروه يشد که در مورد همه سویا فرموله -پایه بر اساس ذرت يجیره. ي پرورش بودند درصد برگ توت در کل دوره 1و  5/0، 25/0

 6گیري تعداد برداري انجام گرفت و در هر نمونه روزگی دو بار نمونه 42و  21براي بررسی مورفولوژي پرزهاي روده در . یکسان بود
گیري و به آزمایشگاه فیزیولوژي ارسال متر نمونهسانتی 3يقطعه جوجه از هر گروه انتخاب شد و از دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم به اندازه

به طور کلی . ي المیناپروپریا بررسی شدو ضخامت الیه) ارتفاع و پهنا(ي پرزها شناسی پرزهاي روده با بررسی اندازهردید و ریختگ
ه هاي مورفولوژیک پرزهاي روده بهبود پیدا کرده و بنتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت برگ توت در جیره، ویژگی

 يکنندههاي دریافتباریک در گروه يهمچنین روده. داري در مقایسه با گروه کنترل دیده شدافزایش معنیدرصد 1خصوص در غلظت 
.تري بودهاي دیگر داراي مساحت بیش برگ توت نسبت به گروه درصد 1و  5/0هاي غلظت

پرزهاي روده، ماکیان گوشتی ،برگ توت سفید، مورفولوژي: کلیديکلمات 

مقدمه
مقدار زیادي وابسته به فراهم صنعت پرورش طیور به.

اي  ارزش تغذیهباشد و  قیمت میآوردن مواد غذایی ارزان
میزان هضم و جذب مواد  يوسیلهاین مواد غذایی به

هاي  سالمت سلول. شود مغذي و بازده رشد ارزیابی می
هایی است که  اپیتلیال و مخاط روده یکی از شاخصه

توان بازده رشد را در خصوص مواد غذایی مختلف به می
 ي آن ارزیابی کرد زیرا ارتباط مستقیمی با هضم و وسیله

اي مستقیم با  جذب مواد غذایی داشته و خود رابطه

ي، دانشکدههاي آبزیانبهداشت و بیماريي دکتراي تخصصی آموختهدانش *1

دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد يعلوم درمانگاهی، دانشکدهاستادیار گروه  2
، دانشگاه شهرکرددامپزشکی يعلوم پایه، دانشکدهدانشیار گروه  3
ي بهداشت و تغذیه، دانشگاه لرستاناستادیار گروه تغذیه، دانشکده 4
ي دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، دانشکدهايدکتراي حرفه يآموختهدانش5

هاي  تر و ضریب تبدیل بهتر در دورهحصول وزن بیش
جهتمروزها. )Dibner and Buttin 2002(پرورشی دارد

اصلی،خوراکیموادبرعالوهغذاییهاي جیرهکردنبهینه
دارویی،گیاهاني عصارهمختلف مانندافزودنیمواداز

سفید به وتت .گردد میاستفادهو پریبیوتیک پروبیوتیک
رمسیري رشد گنیمهطور انبوهی در نواحی گرمسیري و 

العاده باالیی در شاخ و برگش  کند و ارزش غذایی فوق می
طور انبوه براي برداشت برگش این گیاه به. وجود دارد

دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد
E-mail: Sattar.tohidi@stu.sku.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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 Saddul(شود عنوان غذاي کرم ابریشم پرورش داده میبه

et al. درگیاهاینازدرمانی متعدديخواص. )2005
است؛ برگ توت خواصشدهطب انسانی گزارش

،)Sattayasai et al. 2008(دارد بخشیآراموضدافسردگی
از دیابتگیريپیشدرآمدهعملبههاي طبق بررسی
.Oku et al(است داراي نقش کاهشباعثو  )2006

ها  سلولتوسطگلوکزبازجذبافزایشوخونگلوکز
دیابتیکافراددرآنمصرف؛ لذا)Arzi 2001(گردد  می

شود، منجر میشان بیماريکنترلباعثکهاینبرمضاف
خواهداکسیداتیو نیزاسترسازناشیصدماتکاهشبه

-35(پروتئین برگ توت غنی از ).Atawodi 2005(شد
، کلسیم و )درصد 42/2-71/2(، مواد معدنی )درصد 15

و انرژي قابل متابولیسم ) درصد 23/0-97/0(فسفر 
بوده و فاقد ) کیلوکالري بر کیلوگرم 13/1-24/2(

اي است و یا مقادیر کمی از این  فاکتورهاي ضد تغذیه
یان شده است که فیبر موجود ب. باشد فاکتورها را دارا می

شیمیایی  - هاي فیزیکی وت سفید به دلیل ویژگیدر ت
تواند تأثیرات  محلول و نامحلولش، می ياجزا

ها  اي ي گوارش تک معده فیزیولوژیکی مثبتی بر لوله
ر جایگاه خاصی قرار دجهت پرندگان اینبگذارد که از

این تغییرات وابسته به شرایط فیزیکی و  .گیرند می
فیبر، نوع فیبر، سازگاري و ) اءمنبع و منش(شیمیایی 

باشند، همچنین  می) سن و وزن بدن(هاي حیوان  ویژگی
این موارد سبب تأثیرات فیزیولوژیک بر مورفولوژي روده، 
تخمیر مواد غذایی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش 

Savón(گردند  می طبق مطالعات مختلفی که . )2002
انجام گرفته، استفاده از برگ توت در تغذیه 
نشخوارکنندگان داراي نتایج بسیار خوبی بوده است

)Kandylis et al. عنوان منبع رگ توت بهب.)2009
ماکیان در تحقیقات مختلفی استفاده  يپروتئین در جیره

اران استفاده از برگ توت و همک Narayana. شده است
گذار پیشنهاد دادند  ماکیان تخم يدر جیره درصد 6را تا 

)Narayana and Setty 1977( دیگري  يو در مطالعهAl-

kirshi  دند که گزارش کر 2010و همکاران در سال

منبع پروتئینی بدون اثر  درصد 10برگ توت تا استفاده از 
جاي سویا ه تواند ب منفی بر عملکرد رشد و تولید تخم می

 Al-kirshi et(گذار مصرف شود  هاي تخم مرغ يدر جیره

al. اثر این گیاه بر  2012اي در سال  در مطالعه. )2010
گذار  هاي تخم هاي تولیدي گله مرغ کاهش کلسترول تخم

برگ  درصد 6بررسی شد و مشاهده کردند که استفاده از
اثر مثبت بر ر عالوه برگذا ماکیان تخم يتوت در جیره

مرغ،  میزان تخم تولیدي، با کاهش میزان کلسترول تخم
کننده خواهد گذاشت  تأثیر مثبتی بر سالمت مصرف

)Kamruzzaman et al. هاي توت  راوردهدیگر ف . )2012
در تحقیقی . دارندکاربرد  زن گوشتی نیماکیا يدر تغذیه
Hosseini  هاي مختلف  غلظت 2012در سال و همکاران

توت را بر عملکرد ماکیان گوشتی مورد  يضایعات میوه
.Hosseini et al(دادند بررسی قرار  يدر مطالعه. )2010

 1و / 5، 25/0هاي  کاران اثر غلظتدیگري بهادران و هم
هاي گوشتی  برگ توت را بر عملکرد رشد جوجه درصد

بررسی کردند که نتایج آن نشان از تأثیر مثبت برگ توت 
ها چاپ داده(هاي گوشتی شد  بر فاکتورهاي رشد جوجه

کنون تحقیقی که اثر برگ توت را بر ولی تا) نشده
هاي مورفولوژي پرزهاي روده نشان دهد انجام  ویژگی

از انجام این تحقیق بررسی اثر نشده است؛ بنابراین هدف 
هاي  برگ توت در سه غلظت مختلف بر ویژگی

.باشد هاي گوشتی می باریک جوجه يمورفولوژیک روده

مواد و روش کار
عه قط 180تعداد ي حاضر به منظور انجام مطالعه

-ریداري شد و پس از وزنخروزه گوشتی یک يجوجه

شدند  اي تقسیم قطعه 45گروه  4به  به طور تصادفی گیري
بندي  گروه. اي بود قطعه 15پن  3که هر گروه شامل 

ها  پن ياي بود که میانگین وزن همه گونهها به جوجه
ي  ي پرورش تنها جیره در کل دوره 1گروه . یکسان باشد

درصد  25/0+ ي پایه  ، جیره2گروه . پایه را دریافت نمود
درصد برگ توت و  5/0+ ي پایه  جیره 3برگ توت، گروه 

ي  درصد برگ توت در کل دوره 1+ ي پایه  جیره 4گروه 
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روزگی  42تا  1ها از  جوجه. پرورش دریافت نمودند
تحت شرایط استاندارد بر روي بستر پرورش یافتند و آب 

 يجیره. ها قرار داشت طور آزاد در اختیار جوجهو دان به
 يشد که در مورد همه سویا فرموله - پایه بر اساس ذرت

، )starter(آغازین  يها یکسان بود و در سه مرحله گروه
جدول (توزیع شد ) finisher(و پایانی ) grower(میانی 

حرارت،  يسایر شرایط پرورش از قبیل درجه. )1
نوري و واکسیناسیون نیز براي  يرطوبت، تهویه، برنامه

براي بررسی مورفولوژي  .ها یکسان بودندوهگر يهمه
برداري  پرورش دو بار نمونه يپرزهاي روده در طی دوره

ها انجام گرفت، به گروه يروزگی از همه 42و  21در 
طور قطعه جوجه از هر گروه به 6که هر بار تعداد طوري

برداري نمونهازقبلساعتیکحدوداتفاقی انتخاب و 
هاي شریانقطعوسیلهنهایت بهدر وتوزینها جوجه

، روده گیري نمونهبراي.شدندذبحورید وداج،وکاروتید
قطع وکلواكنزدیکازومعدهپیشبااليقسمتازرا

کشخطیک، با استفاده از مزانترقطعازپس،رودهطول
هاي میانی دئودنوم، قسمتازي شدو گیر اندازهمدرج،
صورتگیري متر نمونه سانتی6طولبهایلئوموژژنوم
شستشو) PBS(فسفات سدیمبافرتوسطها نمونه.گرفت

ي کننده ثابتمحلولدردقیقه45مدتبهداده شدند و
بررسی برايسپستند، گرفقرار)Clarke 1977(کالرك

.شدندمنتقلدرصد 50اتانولمحلولبهمورفومتري
هرازلیبرکوهن،هايکریپتعمقوابعادگیري براي اندازه

مربع،مترسانتی 2- 5/1حدودمساحتبهقطعهیکنمونه
نگهمحکمطرف آنیکپنسباوکردهجداقیچیبا

الیهچشم،جراحیظریفچاقويباسپسشده،داشته
شاملکهمخاطیو الیهجدامخاطیالیهازاي ماهیچه

محلولبه داخللیبرکوهن بود،هايکریپتوها   خمل

ازپسل و منتقacid Schiff)Periodic(PASآمیزي رنگ
فیزیولوژي سرمباخارج ومحلولازدقیقهپنجتاسه

پتري قرارظرفدرونجامدپارافینسطحرويوشستشو
ظریفچاقويي وسیلهبهولوپزیردر.شدداده

دروها   خملبینفواصلدرهایی برشپزشکی، چشم
ازهایی ردیفکهبه نحويداده،ها آنطولیجهت
پس .گردندجداهمبهو متصلیکدیگردر کنارها،   خمل

برها آنانتقالو هاخملازچندین ردیفکردنجدااز
ها آنگلیسرین رويقطره3تا2اي،  شیشهالمروي

زیردرها، آنبر رويالملیکقراردادنازپسوریخته
عرضارتفاع،،40نمایی بزرگباومیکروسکوپ نوري

از.شدگیري اندازهلیبرکوهنهايکریپتو عمق ها   پرز
کریپت500حدودوخمل100کل حدودتعداد

ازخمل20تعدادالمل،زیرموجود درلیبرکوهن
تعدادوها آننوعگرفتننظردربدونها،خملبلندترین

بررسیموردوانتخابتصادفیصورتبهکریپت20
بینفاصلهها،خملارتفاعگیري اندازهبراي.  گرفتقرار
بینفاصلهعرضگیري اندازهبرايوها آنتا رأسپایه

-کریپتعمقمیزانتعیین.گردیدتعیینها آنطرفین پایه

تاهاپرز يپایهبیني فاصلهگیري اندازهباهاي لیبرکوهن
فوقگیري اندازه.گردیدانجامکریپتي ناحیهترینینیپا
و با استفاده از لنز  میکرومتربرحسبوخطیصورتبه

دستهاي به نهایت تمامی دادهدر .گرفتانجاممدرج 
خطاي استاندارد گزارش شدند  tصورت میانگین آمده به

و با آزمون آنالیز  Sigma Statافزار آماري  و توسط نرم
و  محاسبه شدند) One way ANOVA(طرفه  واریانس یک 

آنالیز قرار  )>05/0P(و با دقت  Tukeyدر ادامه با تست 
.گرفتند
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هاي مختلف پرورشدر گروهاستفاده شده  غذایی يترکیبات جیره: 1جدول 
)روزگی 42-25(پایانی)روزگی 25-10(میانی)روزگی 10- 1(آغازین(%)ویات تمح
73/5282/5369/59ذرت
89/3704/3657/30سویا

05/462/542/5روغن سویا
24/101/199/0کربنات کلسیم

08/282/17/1دي کلسیم فسفات
25/025/025/0*مخلوط ویتامینی

25/025/025/0**مخلوط معدنی
22/022/022/0نمک

31/023/020/0دي ال متیونین
17/017/017/0لیزین

درصد انرژي و پروتئین جیره
kcal/kg(302531503200(انرژي 

222119(%)پروتئین تام 
 007/0گرم؛ کوباالمین، میلی K ،5/0واحد؛ ویتامین  E ،10واحد؛ ویتامین  1500واحد؛ کله کلسیفرول،  A ،9000ویتامین : نسبت در کیلوگرم جیره*

 35گرم؛ نیاسین، میلی 12گرم؛ پانتوتنیک اسید، میلی 15/0گرم؛ بیوتین میلی 1گرم؛ فولیک اسید، میلی 6گرم؛ ریبوفالوین، میلی 4/0گرم؛ تیامین، میلی
.گرممیلی 1000گرم و کولین کلراید، میلی 4گرم؛ پیریدوکسین، میلی

.گرممیلی 40گرم و آهن، میلی 1/0گرم؛ سلنیوم، میلی 35/0گرم؛ ید، میلی 50گرم؛ روي، میلی 5؛ مس، گرممیلی 60منگنز، : جیرهنسبت در کیلوگرم **

نتایج
در این مطالعه طول و عرض پرزها به همراه عمق 

هاي مربوطه  گیري و نسبت هاي الیبرکوهن اندازه کریپت
ها بر اساس خطی و در جدول  این اندازه .گردیدمحاسبه 

عالوه مجموع مساحت ه ب.استارائه شده2و 1
 يعنوان مساحت کل رودهبه(دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم 

هاي مختلف با توجه به میزان ارتفاع و  ، در گروه)باریک
ارائه شده  1گیري شد و در نمودار  عمق پرزها اندازه

دیده ) روزگی 21به مربوط(3جدولبهتوجهبا.است
جیره،برگ توتمیزانافزایشبادئودنومشود که در می

داري معنیافزایشها و عرض آنهاپرز ارتفاعمیانگین
و عمق آن  )>05/0P(است داشتهکنترلگروهبهنسبت

هاي باالتر  غلظت يکننده هاي دریافت چه در گروهاگر
دار نبود، ولی نسبت به گروه  نظر آماري معنیبرگ توت از

روزگی ارتفاع  21در ژژنوم در . کنترل افزایش نشان داد
برگ توت  يکننده داري در گروه دریافتیصورت معنبه

و در مورد عرض و ) >05/0P(افزایش پیدا کرد  درصد 1
نتایج مربوط به . عمق کریپت نیز روند افزایشی نشان داد

مختلف برگ توت بر ارتفاع، عرض و عمق  هاي اثر غلظت
هاي  پرزهاي روده در دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم جوجه

. نشان داده شده است 4روزگی در جدول  42گوشتی در 
شود، در دئودنوم  طور که در جدول دیده میهمان

برگ توت باعث  درصد 1و  5/0، 25/0هاي  غلظت
چه این رافزایش ارتفاع، عرض و عمق پرزها شدند، اگ

در . )>05/0P(دار بود  معنی درصد 1مورد فقط در غلظت
ژژنوم و ایلئوم نیز استفاده از برگ توت منجر به افزایش 

با توجه به نمودار . ارتفاع و عرض پرزهاي روده گردید
هاي  غلظت يکننده هاي دریافت روزگی گروه 21، در 1

حت هاي دیگر داراي مسا نسبت به گروه درصد 1و  5/0
روزگی نیز این دو گروه نسبت  42تري بودند و در بیش

.)>05/0P(داري داشتند یبه گروه کنترل اختالف معن
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هاي  غلظت يکننده هاي دریافت گوشتی در گروه يجوجه ينتایج مربوط به مورفولوژي پرزهاي روده: 2جدول 
)mµ(روزگی  21مختلف برگ توت، در سن 

ایلئومژژنومومندئودگروه
)میکرون(ارتفاع پرز 

a1/10t1201a96/6t33/7006/1t5/543کنترل
a6/15±1220ab76/6±53/70884/1±13/544%25/0برگ توت 
b1/11±1270ab26/5±73/72271/2±63/547%5/0برگ توت 

b9/10±1265b73/5±70/7305/2±9/546%1برگ توت 
)میکرون(عرض پرز 

a5/12t3/50746/6t13/11271/3t4/110کنترل
ab6/10±5/52135/3±26/11761/3±63/117%25/0برگ توت 
b7/14±54534/4±70/12328/5±6/120%5/0برگ توت 

b1/11±3/54651/7±50/1257/5±23/122%1برگ توت 
)میکرون(عمق پرز 

61/2t26/20228/5t56/59954/2t16/636کنترل
3/1t20984/3t16/60986/2t63/634%25/0برگ توت 
8/3t4/21297/4t13/61761/3t70/640%5/0برگ توت 

6/3t1/2137/7t6/62466/3t3/647%1برگ توت 

يکننده هاي دریافت ماکیان گوشتی در گروه ينتایج مربوط به مورفولوژي پرزهاي روده: 3جدول 
)mµ(روزگی 42هاي مختلف برگ توت، در سن  غلظت

ایلئومژژنومدئودنومگروه
)میکرون(ارتفاع پرز 

a48/5±7/1433a88/2±763a96/6±33/611کنترل
ab49/9±36/1463ab35/10±36/766ab33/2±66/616%25/0برگ توت 
bc28/10±16/1489ab6/3±80/778b7/3±70/630%5/0برگ توت 

c22/13±93/1509b80/2±73/791b9/2±73/634%1برگ توت 
)میکرون(عرض پرز 

a68/4±13/583a162/4±40/160a82/3±66/159کنترل
ab29/6±22/593ab99/3±46/167ab38/2±70/167%25/0برگ توت 
ab66/3±42/603abc55/4±90/176b6/2±70/173%5/0برگ توت 

b32/6±52/611c40/5±26/192b89/2±66/178%1برگ توت 
)میکرون(عمق پرز 

a38/3±36/26384/3±5/6669/3±43/703کنترل
ab74/4±46/26919/4±13/67292/3±86/712%25/0برگ توت 
ab99/1t36/27981/3±80/67662/4±60/718%5/0برگ توت 

b11/6±16/29273/4±3/67829/5±70/721%1برگ توت 
باشددار میي اختالف معنیدهندهمتفاوت در هر ستون نشانحروف انگلیسی 
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.پرورش 42و  21هاي مختلف در روزهاي  در گروه (mm2)مساحت مجموع دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم : 1نمودار 
.باشددار میاختالف معنی يدهندهحروف انگلیسی متفاوت در روزهاي مختلف نشان

بحث
حیواناتسازگاريچگونگیاي، تغذیهمسائلترین مهم

پرزها،در ارتفاعتغییر.استجدیدغذاییهاي جیرهبا
است جدیدغذایی يجیرهباسازگاريپاسخازاي نمونه

)Ofusori et al. 2008(.Al-kirshi  در سال و همکاران
عنوان یک تواند به نشان دادند که برگ توت می 2010

.بالقوه براي صنعت طیور باشد غذایی منبع
اي برگ توت به خاطر دارا بودن  فیبرهاي تغذیه

تواند  ترکیبات محلول و نامحلول موجود در آن می
تغییرات فیزیولوژیک مختلفی را بر دستگاه گوارش تک 

اي  در مطالعه .کندخصوص پرندگان ایجاد ه ها ب اي معده
 درصد 3/0، 2/0، 1/0هاي  که اثر غلظت 2009در سال 

برگ توت سفید بر عملکرد رشد، کیفیت گوشت 
استحصالی و میزان تولید در ماکیان گوشتی انجام گرفت 

هاي مختلف  غلظت يکننده هاي دریافت نشان داد که پرنده
برگ توت داراي عملکرد رشد بهتري در مقایسه با گروه 

ه سایکلین بودند بتترا يکننده کنترل و گروه دریافت
همچنین برگ توت  .درصد 3/0خصوص در غلظت 

سینه شد  يباعث کاهش میزان تیوباربیتوریک اسید عضله
و عالوه بر آن ماندگاري گوشت نیز تحت تأثیر برگ توت 

Saenthaweesuk(افزایش پیدا کرد  بهمراجعهبا.)2010
برداري، با نمونهمحلگرفتننظردربدون3و2جدول
گروهبهنسبتها، خملارتفاعجیره،برگ توتافزایش

نظر به.)P<0.05(داشته است داري کنترل افزایش معنی

Cera)1988 (پرزهايحاصلکهجذبوهضمحداکثر
رشدجهتدراست،تر خالصهايانتروسیتوتر بزرگ

وTeshfamيعقیدهبه. ضروري استحیواناتبهتر
معنیبهها، خملطولدرتغییرهرگونه) 2005(همکاران 

ارتفاعافزایشکهمعنیاینبهاست،میزان جذبدرتغییر
 .گردد میشدههضمموادجذبافزایشباعثها نیزخمل

غلظت برگ افزایشکهگفتتوان می2جدول بهتوجهبا
هاي مختلف  عرض قسمتوارتفاعدربسزاییتأثیرتوت
باعث تواند میکه این افزایشطوريبهاست،داشتهروده

قابلیت جذب مواد غذایی و بلوغ پرزهاي روده باال بردن
که داراي مقادیر باالیی از بتا جاآنبرگ توت از .شود

عنوان یک منبع بالقوه براي افزایش باشد، به کاروتن می
 Muller(مرغ نیز کاربرد پیدا کرده است  هاي تخم دانه رنگ

et al. 2000, Srivastava et al. همچنین بتا ، )2006
مرغ بسته به کارایی پرنده  کاروتن عالوه بر تأثیر بر تخم

 Muller(و یا گزانتوفیل تبدیل شود  Aتواند به ویتامین  می

et al. بر مورفولوژي  Aاي اثر ویتامین  در مقاله .)2000
پرزهاي روده ماکیان نشان داد که این ویتامین باعث 

هاي  افزایش ارتفاع دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم در جوجه
شود ولی عمق دئودنوم در این گروه تغییر  گوشتی می

 Khoramabadi(چندانی در مقایسه با گروه کنترل نداشت 

et al.  1992در سال  Eastwoodبر طبق مطالعات . )2014
افزایش وزن و طول 2003و همکاران در سال Carewو 

a

a

ab

ab

c

bc

c

c

2

2.5

3

3.5

4

روزگی 21 روزگی42

کنترل
%0/25برگ توت 

%0/5برگ توت 
%1برگ توت 
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تواند به دلیل  میسکوم ماکیان در اثر مصرف برگ توت 
 .وجود دارد تنظیمات فیزیولوژیکی باشد که در این ترکیب

افزایش غلظت برگ توت باعث  4با توجه به جداول 
نتایج . داري در عرض پرزهاي روده شد افزایش معنی

و همکاران در  Sharghحاصل از این تحقیق با نتایج 
تناقض است که اثر سیر و آویشن را بر مورفولوژي 

هاي گوشتی مورد بررسی  پرزهاي روده در جوجه
 يکننده ض ایلئوم در گروه دریافتقراردادند و کاهش عر

سیر در مقایسه با گروه کنترل دیده شد و ارتفاع و عمق 
 Shargh(هاي مختلف قرار نگرفت پرزها تحت تأثیر گروه

et al. مطالعه با افزایش برگ توت از در این . )2012
، افزایش عمق درصد 1به سمت غلظت درصد 25/0

 1غلظت در دئودنوم این افزایش در پرزها دیده شد که 
اي در سال  در مطالعه. دار بودینظر آماري معناز درصد
اثر گیاهان مرزه و نعناع بر مورفولوژي پرزهاي  2009
هاي گوشتی بررسی شد که نتایج نشان داد  جوجه يروده

که استفاده از این گیاهان باعث افزایش پرزهاي روده شد 
)Stef et al. اثر  2006دیگري در سال  يدر مقاله. )2009

ترکیبات کارواکرول و سینامالدهید بر مورفولوژي پرزهاي 
ماکیان بررسی شد که افزایش عمق و ارتفاع ژژنوم  يروده

.Jamroz et al(در این مطالعات مشاهده شد  در  .)2006
مورد هاي جوجهایلئوموژژنومدئودنوم،مطالعه،این

متفاوت سطوحبهنسبتنسبتاً یکسانیهاي پاسخآزمایش،
 يرابطهکهرسد مینظربه.دادندنشانخودازبرگ توت
وعرضارتفاع،وافزایش میزان برگ توتبینمستقیمی

درمان در گروههاي جوجهدارد،وجودعمق کریپت
هايکریپتوبلندترگروه کنترل داراي پرزهايمقایسه با 

رودههايکریپتعمقوپرزهاابعاداگر .بودندتري  عمیق
به قادرها جوجهیابدافزایشها جوجهزندگیابتدايدر

رشد الگويوبودهغذاییموادتربیشوتر سریعجذب
ممکنزهاپري اندازهشدنبزرگ.یافتخواهدبهبودنیز

درشدههضمغذاییموادتربیشجذببرداللتاست
برگ توتبااليدرصدتوسطکهباشدداشتههایی جوجه
پرزهاي اندازهبزرگ شدنکهاینواند شدهتغذیه

.باشدنیزايرودهجذبسطحگسترشبردلیلتواند می
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Abstract
To investigate the effect of dietary Morus alba leaves on intestinal morphology of broiler 

chickens, 180 one day old Ross chicks were purchased and randomly divided into four equal 
groups (each group contains 45 chickens in 3 replicates). Group 1 as control group received 
basal diet, groups 2, 3 and 4 received diet supplemented with 0.25%, 0.5% and 1% Morus 
alba leaves, respectively. Chicks were provided a standard diet based on corn. Chicks were 
raised on floor-pen under standard conditions until day 42 of age. At days 21 and 42, six 
chicks of each group were randomly selected and samples were taken from Duodenum, 
Jejunum and Ileum for morphometric analysis. The findings of this study showed that 
increasing dietary Morus alba had a positive effect on intestinal morphology parameters and 
in 1% it was significant. The duodenum villous length and width were significantly greater in 
the group supplemented by 1% Morus alba than control. In addition, high levels of Morus 
alba leaves (0.5% and 1%) increased the surface of small intestine compared to the control
group.

Key words: Morus alba leaves,  Morphology, Intestinal villus, Broiler chickens
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