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Abstract 
BACKGROUND: In order to compensate for the elimination of antibiotics from the poultry industry, finding suitable 

alternatives to improve the productive traits and the health of the birds is essential. Among them, naturally occurring 

compounds and additives are one of the best options in this regard. 

OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate the effects of sodium humate and probiotic application and their 

interactions on feeding broiler chicks on biochemical, immunological and blood metabolites of broiler chicks. 

METHODS: 336 male broiler chicks (Ross 308) were used from 1 to 42 days old. A 3×2 factorial experiment on the 

basis of completely randomized design was done with four replications. Experimental factors were: three sodium 

humate levels (0, 0.35 and 0.45% of diet) and two probiotic levels (0 and 0.02% of diet). 

RESULTS: The best feed conversion ratio was obtained at the finisher 1 and 2 and the whole period at the use of 

0.35% of diet (P ≤0.05). The highest live weight of the last course was obtained in the treatment of 0.35% sodium 

humate in diet (P ≤0.05). The production index improved at a level of 0.35% of sodium humate compared to other 

treatments (P ≤0.05). The percentage of carcass was higher in the group receiving probiotic and sodium humate than 

the control group. The abdominal fat pad percentage was lower in the probiotic and humate sodium group than in the 

control group (P<0.05). In terms of interactions, villi length was highest in treatments receiving 0.35 of sodium humate 

and 0.02% of probiotic in  diet, as well as 0.45%  of sodium humate and 0.02%  probiotic in  diet (P<0.05). The highest 

levels of SRBC and G-type immunoglobulin were obtained in groups receiving 0.45% sodium humate and 0.02% 

probiotic in diet. 

CONCLUSIONS: In conclusion, use of sodium humate about 0.35% and probiotic 0.02% in diet of broiler chicks 

improves the growth performance, carcass traits  and morphological characteristics of the intestine. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Feed ingredients and experimental diets. 

Table 2. Effects of different levels of soduim humate, probiotic and interaction effects of them on weight gain and feed intake in broiler chickens. 

Table 3. Effects of different levels of soduim humate, probiotic and interaction effects  of   them on feed conversion ratio in broiler chickens. 

Table 4. Effects of different levels of soduim humate, probiotic and interaction effects  of   them on live weight and production index in broiler 

chickens. 

Table 5. Effects of different levels of soduim humate, probiotic and interaction effects  of   them on carcass relative weight and parts of them (%). 

Table 6. Effects of different levels of sodium humate, probiotic and interaction effects  of   them on relative weight of internal organs (%). 
Table 7. Effects of different levels of soduim humate, probiotic and interaction effects  of   them on relative weight (%) of immuno organs and on 

SRBC reaction and Newcastle- Influenza against titer antibody(log2). 
Table 8. Effects of different levels of soduim humate, probiotic and interaction effects of   them on intestinal morphology (µm). 
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 عملكرد، خصوصيات الشه، ايمني   بر کي وتيپروب و  سديم هيومات اثرات

 ي گوشت  یهاروده در جوجه یمورفولوژ و
 

 2محمود صحرائي ، 1محمدتقي احدی،  1ليدا ايواللهي

 ، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل  ،گروه زیست شناسی، واحد اردبیل 1

 )مغان(، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي،  بخش تحقیقات علوم دامی، مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل 2
 اردبیل، ایران   

 
 1398ماه آذر  01 تاريخ انتشار آنالين:  1398ماه شهریور  20 :تاريخ پذيرش  1398 ماهتیر 12تاريخ دريافت: 

 چكيده 
 

در این است. امري ضروري  پرنده یو سالمت يدیبهبود صفات تولبراي مناسب  ییهانیگزیجا افتنی طیور،ها از صنعت پرورش بیوتیکبراي حذف آنتی :زمينۀ مطالعه

 .شوندیرابطه محسوب م نیها در انهیگز نیاز بهتر یکی یعیبا منشاء طبو مواد افزودنی  باتیتركمیان، 

هاي هاي عملکردي، خصوصیات الشه، فراسنجههاي گوشتی روي شاخصتغذیه جوجهها در بررسی تأثیر كاربرد هیومات سدیم و پروبیوتیک و برهمکنش آن :هدف

 هاي گوشتی بود.  مورفولوژیکی روده و ایمنی در جوجه

تکرار   4  در   2× 3روزگی در قالب طرح كامال تصادفی  به صورت فاكتوریل   42الی    1از سن    308قطعه جوجه گوشتی جنس نر سویه راس    336براي این منظور از   :کارروش

درصد جیره   0/ 02و پروبیوتیک در دو سطح صفر و   0/ 45و    35/0در سه سطح صفر،    )حامی دام(عمل آمد، دو فاكتور آزمایشی شامل هیومات سدیم اي استفاده به قطعه  14

 غذایی بود.

(. لیکن ضریب تبدیل  <0P/ 05)   هاي آغازین و رشد قرار ندارد پروبیوتیک در دوره ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر اثرات اصلی افزودن هیومات سدیم و  نشان داد كه  نتایج   :نتايج

(. وزن نسبی الشه در  P<0/ 05)  درصد  جیره بهتر از سایرین بود  0/ 35غذایی كل دوره، وزن زنده پایان دوره و شاخص تولید در تیمار دریافت كننده هیومات سدیم به میزان 

  پروبیوتیک و هیومات سدیم نسبت به گروه شاهد از لحاظ آماري بیشتر بود و از میزان چربی حفره بطنی كمتري نسبت به شاهد برخوردار بودند تیمارهاي دریافت كننده 

 (05 /0>P هم  .) چنین وزن نسبی روده در گروه دریافت كننده پروبیوتیک و هیومات سدیم از لحاظ آماري كمتر از گروه شاهد بود  (0/ 05>P ولی و  .) هاي  زن نسبی سایر اندام

  0/ 45در تیمارهاي دریافت كننده جیره حاوي    Gو ایمنوگلوبولین نوع    SRBCبیشترین میزان تیتر در واكنش به    (. <0P/ 05)   داخلی تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نداشت 

 (. P<0/ 05)   درصد پروبیوتیک حاصل گردید   0/ 02درصد هیومات سدیم  و  

 خصوصیات  رشد، عملکرد  بهبود  باعث گوشتی  هايجوجه  غذایی  جیره  در  پروبیوتیک  درصد    02/0  و  سدیم هیومات  درصد  35/0 از سطوح    استفاده  :نهايي  گيرینتيجه

 گردد.هاي مورفولوژیکی روده میالشه و فراسنجه

 هیومات سدیم، پروبیوتیک، جوجه گوشتی، عملکرد، ایمنی، مورفولوژي روده :کلمات کليدی

 

 برداری، توزيع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.تحقيقات دامپزشكي: دسترسي آزاد؛ کپي ©رايت کپي

 رانیا  ل، ی اردب  ، یدانشگاه آزاد اسالم   ل،ی واحد اردب   ، ی شناس  ست ی گروه ز، محمدتقی احدي   نويسنده مسئول: 

 mot_ahadi@iauardabil.ac.ir  : پست الکترونیکی   
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 يهایافزودن يجستجو برا(. براین اساس 28)نخواهند داشت

مد نظر صنعت به عنوان جایگزین ها کیوتیب یاز آنت ریغ يگرید

 يدهایاستوان به ها میترین آن، كه از مهماستپرورش طیور 

 کیومیو ه کیفومار ک،یالكت ک،یونیپروپ ک،یمانند است کیارگان

مانند   ییغذا  يهایافزودن  ریآن در كنار سا  يتجار  باتیترك  ای  دیاس

 اشاره كردها کیتوژنیها و فاکیوتیبيها، پرکیوتیپروب

 یآل باتیتركها و یا هیومات کیومیمواد ه (.25،24،13،10،7)

در خاک ( ونیکاسیفیومی)هیمواد آل هیهستند كه با تجز یعیطب

ها، تیگنیل ت،یپ یاز ماده آل درصد90تا  50و  ندیآیبه وجود م

خاک و آب را  يهاستمیاكوس رزندهیغ یها و ماده آلساپروپل

واقع طیف وسیعی از  هیومیک در مواد(. 36) دهندیم لیتشک

تیدها، پپ معدنی گوناگون نظیر اسیدهاي آمینه، -تركیبات آلی

 هاها، آلدئیدها و اسیدهاي نوكلئیک در پیوند با انواع كاتیونفنول

انگیزي را و شگفت باشند كه مجموعاً تركیب بسیار پیچیدهمی

طبیعت دوام بیاورد و  ها سال درنتوانند میلیومی اند كهساخته

دهد كه قابل قیاس با هیچ تركیب  اعمال بسیار شگرفی انجام

و به عنوان تركیبات محرک رشد در خوراک و آب  دیگري نیست

(. اگرچه هنوز مکانیسم 28،2) مصرفی طیور قابلیت استفاده دارند

دقیق عملکرد مواد هیومیکی در طیور به طور واضح مشخص نشده 

این تركیبات باعث بهبود قابلیت هضم و جذب است لیکن مصرف 

مواد مغذي، رشد و ضریب تبدیل غذایی و پایداري فلورمیکروبی 

روده، تقویت سیستم ایمنی، كاهش وقوع اسهال و محدود كردن 

 هاکیوتیپروب(.  11،2گردند)هاي آزاد در حیوان میتشکیل رادیکال

 زبانیم وانیح يبراد كه دنگریاطالق م يازنده يهاسمیبه ارگان

بهبود  را  ياروده یکروبید و توازن مندار يخود اثرات سودمند

زا موجب هاي بیماريها با كنترل باكتري، پروبیوتیکدنبخشیم

برقراري یک محیط سالم در روده و برقراري توازن در میکروفلور 

ها داراي عملکردهاي چنین پروبیوتیکهم (.10،3)شوندروده می

ژیکی در دستگاه گوارش هستند كه شامل فرایندهاي فیزیولو

و همکاران در  Mountzouris .(9باشند)هضم، جذب و دفع می

گزارش كردند كه قابلیت هضم كلی مواد مغذي در  2010سال 

هاي دستگاه گوارش و انرژي قابل متابولیسم ظاهري در جوجه

مطالعه (. چندین 26یابد )گوشتی با افزودن پروبیوتیک بهبود می

ي هاجیره غذایی جوجهها به بیوتیکافزودن پرواند كه نشان داده

گوشتی به بهبود عملکرد از طریق بهبود میکروفلور دستگاه گوارش 

(. 32،29انجامد)و پارامترهاي مورفولوژیکی دستگاه گوارش می

طول  شیباعث افزا وریط ییغذا رهیها در جکیوتیپروب مصرف

در ابتدا   بركونیل  يهاپتیعمق كر  شیروده و افزا  يابتدا  هايویلی

حاصله  راتییكه تغ رودیم انتظارشود. یم کیروده بار يو انتها

برا ین (. 37) گرددیروده م وارهیموجب بهبود هضم و جذب در د

اساس با توجه به وجود چنین خصوصیات مطلوبی در مواد 

و  هیومیک و پروبیوتیک، كاربرد همزمان مواد هیومیک

هاي جدیدي در تحقیقات علوم زیستی تواند جنبهها میپروبیوتیک

باشد. لیکن این تحقیق با هدف تجمیع اثرات مفید مواد هیومیکی 

هاي گوشتی و ارزیابی اثرات و پروبیوتیک در تغذیه جوجه

ها بر عملکرد تولیدي، ایمنی، احتمالی بین آنكوشی هم

 مورفولوژیکی روده انجام گردید.هاي خصوصیات الشه و فراسنجه

 کارروشمواد و 

 سویه نر جنس گوشتی جوجه قطعه 336آزمایش از  این در

تصادفی   كامالً  طرح  قالب  در  آزمایش.  شد  استفاده  308راس  تجاري

 روزگی 24 الی صفر  سن از تکرار 4 در 3×2به روش فاكتوریل 

فاكتورهاي آزمایشی شامل هیومات سدیم )خریداري .  شد انجام

شده از شركت گلسنگ كویر یزد با نام تجاري حامی دام( در سه 

درصد جیره و مکمل پروبیوتیک مخلوط   45/0و    35/0سطح صفر،  

، Enterococcus faeciumحاوي  Poul-Bioدر دان طیور از نوع 

Pediococcus acidilactici ،Bacillus subtilis ،ctobacillus La

acidophilus ،Lactobacillus plantarum ،Lactobacillus 

rhamnosus  ،Lactobacillus casei  ،Bifidobacterium bifidum ،

Saccharomyces cerevisiae ،Prebiotics: FOS, Yeast 

Extract ،Calcium   Filler & Carrier: Permeate Powder,

Carbonate 910×2و CFU/g Count:Total    در  دو سطح صفر و

 شده تنظیم آزمایشی هايبود. جیره جیره غذاییدرصد  02/0

 با  (0142) 308 راس  تجاري سویه پرورش راهنماي براساس

هیومات  میزان نظر از متفاوت ولی یکسان خام پروتئین و انرژي

هیومات سدیم مورد ( . 1 جدول) شد سدیم و پروببوتیک استفاده

معدنی با منشاء طبیعی هیومیک  –مایش مکمل آلیاستفاده در آز

، كربن pH  61/7درصد،  5/11كه تركیبات آن شامل رطوبت  بود

C-درصد، كربن هیومیک اسید) 70درصد، ماده آلی كل  35كل 

HA(كربن فولویک اسید ،)FA-C درصد، ماده  1/0( كمتر از

 درصد، پتاسیم كل 93/0درصد، نیتروژن كل 42 (HMهیومیک)

(K2O )5/0  ( درصد، فسفرP2O5 )12/0  ،درصد(گوگردSO3 )

 32/0( MgO، منیزیم )درصد 5/0 (CaO) درصد، كلسیم 5/1

 20/36( Cuگرم در كیلوگرم، مس) 20/18( Naدرصد، سدیم)

 گرم در كیلوگرم و منگنز 20/14( Feقسمت در میلیون، آهن )

(Mn )20/32 باشد، كه توسط شركت قسمت در میلیون می

شود. این مکمل، ملح سدیم هیومیک گلسنگ كویر یزد تولید می
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)هیومات سدیم( است كه براي نخستین بار در كشور براي  اسید

 هاجوجه آزمایش دوره طی گردد. دردام، طیور و آبزیان تولید می

 23 نوري برنامه از و داشته دسترسی غذا و آب به آزاد صورت به

 و شد استفاده آزمایش سالن در تاریکی ساعت 1 و روشنایی

 شبکه توصیه مطابق بهداشتی و واكسیناسیون هايبرنامه

 تولیدي صفات ارزیابی براي. شد انجام اردبیل استان دامپزشکی

 درصد و غذایی تبدیل ضریب وزن، افزایش مصرفی، خوراک شامل

 دوره آخر در تولید كارآیی شاخص و هفتگی صورت به تلفات

 مطابق فرمول زیر محاسبه شد:   آزمایش

×])ضریب تبدیل غذایی×سن به روز(÷)وزن زنده به 100

 كیلوگرم×درصد زنده مانی([=شاخص كارآیی تولید

 قطعه تکرار دو هر از( روزگی 24) آزمایش پایانی روز در 

 كشتار  جهت  بود،  نزدیک  نظر  مورد  تکرار  وزنی  میانگین  به  كه  پرنده

 وزن و شده خارج الشه داخلی محتویات كشتار، از بعد و انتخاب

 هاآن  نسبی  وزن  و  گیرياندازه  بطنی  حفره  چربی  سینه،  ران،  الشه،

  .شد محاسبه زنده وزن به نسبت

 از هاآلودگی كردن تمیز از پس شناسی،بافت مطالعات براي

 متر ازسانتی 5/2 حدود در بافتی قطعه یک روده خارجی سطح

 سالین  محلول  با  شستشو  از  بعد  و  شده  برداشته  ژژنوم  میانی  قسمت

 داده  قرار  مطالعه  زمان  تا  فرمالین    درصد  10  محلول  درصد در  9/0

 مدت به و شده داده شستشو مقطر آب با هابافت آن، از پس .شد

 در هابافت سپس .گرفتند قرار درصد 50و  30اتانول در ساعت یک

 شده تهیه میکرومتر  5قطر   به هاییبرش  و شده گیريقالب پارافین

 و ائوزین با و گرفته قرار هايشیشه هايالم روي هابرش بعد و

 كریپت عمق و عرض طول، سپس.  شدند آمیزيرنگ هماتوكسیلین

نرم از استفاده با میکروسکوپ زیر در بافت نمونه هر از پرز 3 براي

 استفاده شناسیبافت مطالعات براي و گیرياندازه متامورف افزار

 (. 17)شد 

به منظور : SRBCواکنش به -ارزيابي سيستم ايمني

بررسی وضعیت سیستم ایمنی پرندگان مورد مطالعه، تغییرات تیتر 

عنوان ( بهدرصد 2(بادي با تزریق گلبول قرمز خون گوسفندآنتی

 5/0زا، مورد بررسی قرار گرفت. مقدار بیماريژن غیر یک آنتی

گلبول قرمز خون گوسفند به ورید درصد    2سوسپانسیون  لیتر  میلی

روز پس از  7روزگی تزریق شد و  26جوجه از هر تکرار در  2بال 

گیري به عمل آمد.  ها خونروزگی از جوجه 32تزریق در 

آزمایشگاهی نگهداري روز در شرایط  1خون به مدت هاي نمونه

سانتریفیوژ دقیقه  10 شد و سرم خون جدا شد )خون به مدت

 بادي تولید شده علیهر نهایت تیتر آنتیدشده و سرم جدا گردید 

SRBC  گیري ، براي اندازهشد گیرياندازه(  4)با استفاده از روش

موالر استفاده شد. ذكر  01/0 از مركاپتواتانول  Gایمنوگلوبولین

از عدد كل، مقدار   Gکته الزم است كه از تفریق ایمنوگلوبولیناین ن

 (.4د)حاصل ش   Mایمنو گلوبولین

دوگانه تيتر آنتي بادی در واکنش به تزريق واکسن 

هاي ها آنتی ژنروزگی به جوجه  12سن    در:  آنفلوانزا  –نيوکاسل  

آنفلوانزا   -با استفاده از واكسن دوگانه نیوكاسل   و آنفلوانزا  نیوكاسل

هفته پس از تزریق  4روزگی ) 40روغنی تزریق گردید. در سن 

ها به تعداد یک نمونه از ژن( خونگیري از سیاهرگ بال جوجهآنتی

درجه  37هر تکرار، انجام گردید و سرم هر نمونه در دماي 

غلظت آنتی  ،جداسازي گردید. با استفاده از كیتگراد سانتی

هاي نیوكاسل و آنفلوانزا ضد آنتی ژنتولید شده بر هاي بادي

گاریتم ون لگیري گردید و بر اساس ممانعت از هماگلوتیناسیاندازه

 .محاسبه گردید 2نسبت رقیق كردن سرم در مبناي 

انالیز داده هاي حاصل از این آزمایش با آناليز آماری: 

 براساس مدل كامالً( (SAS 9.1نرم افزار  GLMاستفاده از رویه 

این مدل شامل اثرات  روش فاكتوریل انجام گردید.به تصادفی

ها بود و مقایسه هیومات سدیم، پروبیوتیک واثرات متقابل بین آن

هاي آزمایشی مختلف با تست دانکن در سطح میانگین جیره

 .درصد انجام گردید 5احتمال 

Yijk=µ+Hi+Pj+Hi×Pj+eijk 

  Yijkهر یک از مشاهدات = 

Hi اثر هیومات سدیم =     Pj اثر پروبیوتیک = 

Hi × Pj اثرات متقابل هیومات سدیم و پروبیوتیک = 

𝜇   میانگین كل =𝑒𝑖𝑗خطاي آزمایش = 

 يجانت

 1، افزایش وزن دوره آغازین، رشد و پایانی 2مطابق جدول 

تحت تاثیر اثرات مصرف سطوح مختلف هیومات سدیم و 

ها نبود، لیکن میزان افزایش متقابل بین آنپروبیوتیک و اثرات 

درصد  35/0در گروه تغذیه شده با سطح  2وزن در دوره پایانی 

جیره و كل دوره نسبت به گروه بدون افزودن هیومات سدیم از 

درصد  02/0( مصرف سطح P<05/0) لحاظ آماري بیشتر بود

وزن   داري بر میزان افزایشپروبیوتیک در جیره غذایی اثرات معنی

چنین این صفت تحت تأثیر اثرات هاي مختلف نداشت. همدر دوره
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 متقابل سطوح مختلف هیومات سدیم و پروبیوتیک قرار نداشت

(05/0P> از لحاظ خوراک مصرفی در دوره آغازین فقط تیمار ،)

 فاقد هیومات سدیم از لحاظ آماري بیشتر از سایر تیمارها بود

(05/0>Pدر دوره آغازین خور  .) اک مصرفی تحت تاثیر اثرات

اصلی مصرف سطوح مختلف پروبیوتیک و اثرات متقابل سطوح 

(. <05/0Pمختلف هیومات سدیم در پروبیوتیک قرار نگرفت )

و كل  2، پایانی 1خوراک مصرفی در دوره رشد، پایانی چنین هم

دوره تحت تاثیر اثرات اصلی هیومات سدیم، پروبیوتیک و اثرات 

(.  ضریب تبدیل غذایی <05/0Pها قرار نداشت)متقابل بین آن

تحت تأثیر اثرات اصلی افزودن هیومات سدیم و پروبیوتیک در 

(. لیکن ضریب <05/0Pهاي آغازین و رشد قرار نداشت)دوره

و كل دوره تحت تأثیر اثرات اصلی  2و  1تبدیل غذایی در پایانی 

كمترین و طوري كه (، بهP<05/0هیومات سدیم قرار داشت)

بهترین ضریب تبدیل غذایی به هنگام استفاده از هیومات سدیم 

(. اما ضریب <05/0Pدرصد در جیره حاصل گردید)  35/0به میزان  

هاي مذكور تحت تاثیر اثرات افزودن تبدیل غذایی در دوره

پروبیوتیک و اثرات متقابل هیومات سدیم و پروبیوتیک قرار 

صد تلفات تحت تاثیر اثرات (. در3(، ) جدول <05/0Pنداشت)

اصلی هیومات سدیم قرار نداشت، لیکن تلفات دوره رشد تحت 

تاثیر اثرات مصرف پروبیوتیک قرار داشت و در گروه بدون 

درصد از  02/0پروبیوتیک نسبت به گروه دریافت كننده 

(. وزن زنده در سنین <05/0Pپروبیوتیک در جیره بیشتر بود)

صلی و متقابل هیومات سدیم و مختلف تحت تاثیر اثرات ا

(، لیکن وزن زنده آخر دوره تحت <05/0Pپروبیوتیک قرار نداشت)

تاثیر اثرات سطوح مختلف هیومات سدیم قرار گرفت، به نحوي كه 

درصد در  35/0بیشترین مقدار آن در تیمار دریافت كننده سطح 

(. شاخص تولید در نتیجه استفاده از <05/0Pجیره قرار گرفت)

درصد هیومات سدیم در جیره غذایی نسبت به سایر تیمارها   35/0

(. ولی این صفت متأثر از سطوح مختلف <05/0Pبهبود نشان داد)

 پروبیوتیک و اثرات متقابل پروبیوتیک و هیومات سدیم نبود

(05/0>P)  (.4) جدول 

تأثیرسطوح مختلف هیومات سدیم، پروبیوتیک و اثرات 

ارائه شده   5نسبی اجزاي الشه در جدول  ها بر وزن  متقابل بین آن

است، وزن نسبی الشه و اجزاي آن از قبیل درصد الشه، ران، سینه 

و چربی بطنی تحت تأثیر اثرات افزودن پروبیوتیک و هیومات 

طوري كه درصد الشه در گروه دریافت كننده سدیم قرار داشت، به

 ودپروبیوتیک و هیومات سدیم نسبت به گروه شاهد بیشتر ب

(05/0>P همچنین میزان چربی حفره بطنی تحت تاثیر اثرات .)

طوري كه در مصرف پروبیوتیک و هیومات سدیم قرار داشت، به

گروه مصرف كننده پروبیوتیک و هیومات سدیم درصد چربی بطنی 

(. لیکن وزن نسبی ران P<05/0) نسبت به گروه شاهد كمتر بود

 هیومات سدیم قرار نداشتو سینه تحت تاثیر اثرات پروبیوتیک و 

(05/0P> وزن نسبی اجزاي الشه تحت تاثیر اثرات متقابل .)

(. <05/0P) استفاده از پروبیوتیک و هیومات سدیم قرار نداشت

لیکن بیشترین وزن نسبی الشه و كمترین درصد چربی حفره 

درصد هیومات   35/0درصد و    02/0بطنی در تیمار دریافت كننده  

 (.P<05/0) گردید سدیم در جیره حاصل

، اثرات افزودن پروبیوتیک و هیومات سدیم 6مطابق جدول 

به صورت تک به تک و یا تركیبی به غیر از وزن نسبی روده كوچک، 

(. لیکن وزن <05/0Pهاي داخلی تاثیري نداشت)بر سایر اندام

نسبی روده در گروه دریافت كننده پروبیوتیک و هیومات سدیم 

(.  با وجود این، این صفت تحت P<05/0)ود  كمتر از گروه شاهد ب

تاثیر اثرات متقابل افزودن هیومات سدیم و پروبیوتیک قرار 

 (.<05/0Pنداشت)

گردد، وزن نسبی مشاهده می 7كه در جدول طوريهمان

هاي دخیل در ایمنی از قبیل طحال، تیموس و بورس تحت اندام

اثرات متقابل  تأثیر اثرات افزودن پروبیوتیک و هیومات سدیم و

،  میزان تیتر 7(.  مطابق جدول <05/0Pها قرار نداشت)آن

هاي قرمز سرم گوسفندي و در واكنش به سلول گلبولبادي آنتی

تحت تاثیر اثرات افزودن  Gمیزان ایمنوگلوبولین نوع چنین هم

هیومات سدیم و پروبیوتیک قرار داشت، به طوري كه بیشترین 

هاي دریافت در گروه Gو ایمنوگلوبولین نوع  SRBCمیزان تیتر 

درصد در جیره  02/0درصد  هیومات سدیم و  45/0كننده سطح 

(. لیکن سایر معیارهاي سنجش سیستم P<05/0)حاصل گردید

و میزان تیتر آنتی بادي  Mوگلوبولین نوع ایمنی از قبیل ایمن

تولیدي در واكنش به واكسن نیوكاسل و آنفلوانزا تحت تاثیر اثرات 

ها اصلی افزودن پروبیوتیک و هیومات سدیم و اثرات متقابل بین آن

 (.P<05/0قرار نداشت )

هاي مورفولوژیکی روده از قبیل ، فراسنجه8مطابق جدول 

كریپت، طول ویلی به عمق كریپت  طول ویلی، عرض ویلی، عمق

تحت تاثیر اثرات اصلی افزودن پروبیوتیک و هیومات سدیم و اثرات 

متقابل بین آنها قرار داشت. به طوري كه طول ویلی، عرض ویلی 

و طول ویلی به عمق كریپت در تیمارهاي دریافت كننده 

پروبیوتیک و هیومات سدیم نسبت به گروه شاهد بیشتر و عمق 

در تیمارهاي دریافت كننده پروبیوتیک و هیومات سدیم كریپت 
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(. از نظر P<05/0) نسبت به گروه شاهد از لحاظ آماري كمتر بود

درصد   35/0اثرات متقابل، طول ویلی در تیمارهاي دریافت كننده  

چنین درصد پروبیوتیک در تن جیره و هم 02/0هیومات سدیم و 

درصد پروبیوتیک جیره  02/0درصد هیومات سدیم و  45/0

(. عرض ویلی از نظر اثرات متقابل در P<05/0)بیشترین مقدار بود

درصد  02/0درصد هیومات سدیم و  35/0گروه دریافت كننده 

پروبیوتیک در جیره بیشتر بود. عمق كریپت در تیمارهاي دریافت 

/ 02درصد هیومات سدیم باضافه  45/0درصد  و  35/0كننده 

در  جیره از لحاظ آماري كمتر از سایر تیمارها درصد پروبیوتیک 

(. طول ویلی به عمق كریپت از لحاظ آماري در P<05/0) بود

درصد  45/0درصد  و  35/0تیمارهاي دریافت كننده سطح 

/ درصد پروبیوتیک در تن جیره 02كیلوگرم هیومات سدیم باضافه  

 (.P<05/0)بیشتر از سایر تیمارها بود 

 

 .هاي آزمایشیاقالم خوراكی و جیره. 1جدول 

 جیره هاي آزمایشی

 اقالم خوراكی)درصد(

 آغازین

 روزگی( 10-0)

 رشد

 روزگی( 24-11)

 1پایانی

 روزگی(35-25)

 2پایانی

 روزگی(42-36)

 15/61 50/59 24/55 00/55 ذرت

 91/30 40/32 10/36 00/35 كنجاله سویا

 00/0 00/0 00/0 50/3 پودر ماهی

 02/4 56/3 70/3 00/2 روغن سویا

 50/1 50/1 60/1 45/1 كربنات كلسیم

 10/1 50/1 70/1 25/0 دي كلسیم فسفات

 25/0 25/0 25/0 20/0 نمک

 00/0 10/0 23/0 20/0 لیزین -ال

 07/0 10/0 18/0 20/0 متیونین -الدي

 25/0 25/0 25/0 25/0 *مکمل ویتامین

 25/0 25/0 25/0 25/0 **مکمل مواد معدنی

 50/0 50/0 50/0 50/0 ***ماسه

 100 100 100 100 جمع

 مواد مغذی محاسبه شده

 75/86 49/86 17/86 48/86 ماده خشک)درصد(

 3100 3005 3000 2910 انرژي قابل متابولیسم)كیلوكالري/كیلوگرم(

 71/18 54/19 80/20 03/22 پروتئین خام)درصد(

 00/1 00/1 07/1 09/1 كلسیم)درصد(

 46/0 43/0 48/0 50/0 فسفر)درصد(

 93/0 09/1 29/1 59/0 متیونین)درصد(

 39/0 42/0 51/0 40/1 (درصدلیزین)

 71/0 72/0 85/0 93/0 متیونین + سیستین)درصد(
 

  3Kویتامین   گرم میلی E   ،1000ویتامین    واحد بین المللی  3D   ،9000ویتامین    واحد بین المللی  A   ،1000000ویتامین واحد بین المللی 3500000*مکمل ویتامین در كیلوگرم جیره حاوي:  

 B9   ،5 /7ویتامین   گرم میلی   B6  ،500ویتامین  گرم میلی  B5  ، 150ویتامین  گرممیلی   3B  ،15000ویتامین  گرم میلی   B2  ،5000ویتامین  گرم میلی  B1   ،3300ویتامین گرم میلی   900، 

 گرم میلی  50000آهن،  گرم میلی 25000منگنز،  گرم میلی  50000: جیره حاوي  كیلوگرم ** مکمل معدنی در   .بیوتین  گرم میلی  500كولین،   گرم میلی B12   ،250000ویتامین   گرم میلی 

 *** به عنوان مواد حجیم جهت افزودن هیومات سدیم و پروبیوتیک استفاده شد.  . سلنیوم گرم میلی  100ید،    گرم میلی   500مس،  گرم میلی   50000روي،  
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 .هاي گوشتیها بر افزایش وزن و خوراک مصرفی در جوجهاثرات سطوح مختلف هیومات سدیم، پروبیوتیک و اثرات متقابل آن. 2جدول 

 صفات

 تیمارها 

 (گرمخوراک مصرفی ) افزایش وزن )گرم(

 كل دوره  2پایانی 1پایانی رشد  آغازین كل دوره  2پایانی  1پایانی رشد  آغازین

 هيومات سديم)درصد( 

 b7 /690 b6 /2338 a1 /211 0 /1057 3 /1575 6 /1606 0 /4450 829/ 8 657/ 6 160/ 5 صفر

35 /0 4 /155 0 /647 9 /849 a 5 /822 a8 /2474 b 2 /195 9 /1003 3 /1409 6 /1736 0 /4345 

45 /0 0 /152 7 /645 6 /819 ab0 /778 ab3 /2395 b 4 /189 6 /1014 6 /1502 4 /1764 9 /4470 

SEM 04 /0 01 /0 70 /0 05 /0 15 /0 40 /5 50 /15 10 /0 90 /36 90 /36 

P  - value 54 /0 83 /0 64 /0 05 /0 05 /0 01 /0 3 /0 27 /0 25 /0 41 /0 

 پروبيوتيک )درصد(

 4465/ 3 1719/ 2 1508/ 4 1038/ 5 199/ 0 2395/ 0 762/ 2 823/ 7 654/ 8 154/ 4 صفر

02 /0 5 /157 4 /645 5 /842 3 /765 7 /2410 0 /198 8 /1011 0 /1483 8 /1685 7 /4378 

P - value 61 /0 60 /0 48 /0 94 /0 71 /0 86 /0 36 /0 75 /0 68 /0 29 /0 

SEM 37 /4 65 /12 85 /18 10 /30 16 /30 09 /4 27 /20 72 /57 66 /56 04 /57 

 اثرات متقابل )هيومات سديم در پروبيوتيک(

 ×سطح صفر هیومات سدیم

 سطح صفر پروبیوتیک )شاهد(
3 /159 1 /674 0 /833 8 /714 4 /2381 7 /213 3 /1109 4 /1563 0 /1667 5 /4553 

 ×سطح صفر هیومات سدیم

 پروبیوتیک0/ 02سطح 
6 /161 1 /641 5 /826 6 /666 7 /2295 5 /208 7 /1004 1 /1587 2 /1546 6 /4346 

 ×هیومات سدیم 0/ 35سطح 

 سطح صفر پروبیوتیک
2 /153 8 /649 0 /818 6 /797 6 /2418 0 /197 6 /1004 5 /1430 9 /1716 9 /4348 

 ×هیومات سدیم 0/ 35سطح 

 پروبیوتیک 0/ 02سطح 
6 /157 2 /644 8 /881 3 /847 0 /2531 4 /193 2 /1003 2 /1388 3 /1756 0 /4341 

 ×هیومات سدیم0/ 45سطح 

 سطح صفر پروبیوتیک
6 /150 4 /640 0 /820 0 /774 0 /2385 5 /186 7 /1001 5 /1531 8 /1773 5 /4493 

 ×هیومات سدیم 0/ 45سطح 

 پروبیوتیک0/ 02سطح 
4 /153 9 /650 2 /819 0 /782 5 /2405 2 /192 4 /1027 7 /1473 9 /1754 3 /4448 

SEM 57 /7 91 /21 65 /32 14 /52 23 /52 08 /7 12 /35 97 /99 13 /98 80 /98 

P - value 98 /0 61 /0 50 /0 64 /0 19 /0 71 /0 17 /0 91 /0 74 /0 57 /0 

 

 درصد دارند.  5داري با همدیگر در سطح احتمال هاي  با حداقل یک اندیس متفاوت در هر ستون اختالف آماري معنی*میانگین
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 .هاي گوشتیها بر ضریب تبدیل غذایی در جوجهپروبیوتیک  و اثرات متقابل آناثرات سطوح مختلف هیومات سدیم و . 3جدول 

 صفات

 تیمارها

 ضریب تبدیل غذایی

 كل دوره 2پایانی 1پایانی رشد آغازین

 هيومات سديم)درصد(

  a 90/1 a 355/2 90/1a 61/1 32/1 صفر

35/0 26/1 55/1 b 65/1 b 116/2 75/1b  

45/0 25/1 57/1 ab 84/1 ab 271/2 87/1a  

SEM 70/0 13/0 66/23 27/0 15/0 

P - value 36/0 07/0 05/0 01/0 003/0 

 پروبيوتيک)درصد(

 87/1 27/2 82/1 58/1 29/1 صفر

02/0 26/1 57/1 77/1 23/2 82/1 

P - value 45/0 37/0 42/0 55/0 14/0 

SEM 03/0 01/0 05/0 04/0 02/0 

 )هيومات سديم در پروبيوتيک(اثرات متقابل 

 92/1 34/2 88/1 65/1 35/1 سطح صفر پروبیوتیک ×سطح صفر هیومات سدیم

 89/1 37/2 92/1 57/1 30/1 پروبیوتیک02/0سطح  ×سطح صفر هیومات سدیم

 80/1 16/2 74/1 55/1 29/1 سطح صفر پروبیوتیک ×هیومات سدیم35/0سطح 

 72/1 08/2 57/1 56/1 23/1 پروبیوتیک 02/0سطح  ×هیومات سدیم 35/0سطح 

 89/1 30/2 87/1 56/1 25/1 سطح صفر پروبیوتیک ×هیومات سدیم45/0سطح 

 85/1 25/2 80/1 58/1 26/1 پروبیوتیک02/0سطح  ×هیومات سدیم 45/0سطح 

SEM 50/0 02/0 1/0 07/0 04/0 

P  - value 80/0 09/0 53/0 75/0 74/0 

 

 درصد دارند.  5داري با همدیگر در سطح احتمال هاي  با حداقل یک اندیس متفاوت در هر ستون اختالف آماري معنی*میانگین
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 .هاي گوشتیها بر تلفات، وزن زنده و شاخص تولید در جوجهاثرات سطوح مختلف هیومات سدیم و پروبیوتیک  و اثرات متقابل آن .4جدول 

 صفات

 تیمارها

 تلفات )درصد(

 (گرموزن زنده پایان )
 )گرم( وزن زنده

شاخص 

 تولید
 1پایانی رشد آغازین كل دوره 2پایانی 1پایانی رشد آغازین

 2پایانی

 )نهایی(

 )درصد( هيومات سديم

 b2/2378 15/277b 4/1640 1/802 5/209 62/0 25/0 25/0 12/0 00/0 صفر

35/0 00/0 12/0 00/0 0 12/0 3/202 8/776 5/1665 a7/2515 4/318a 

45/0 13/0 25/0 00/0 0 37/0 0/198 7/778 7/1622 ab9/2434 3/289b 

SEM 51/4 23/0 0/23 10/0 22/0 8/24 28/0 4/69 2/688 99/0 

P -value 38/0 74/0 16/0 16/0 31/0 22/0 37/0 45/0 05/0 002/0 

 پروبيوتيک )درصد(

 6/289 5/2435 5/1644 34/791 6/201 58/0 08/0 08/0 33/0 08/0 صفر

02/0 00/0 00/0 08/0 08/0 16/0 0/205 43/780 2/1641 3/2450 3/300 

SEM 06/0 11/0 08/0 08/0 18/0 7/3 25/11 3/19 0/30 9/5 

P -value 33/0 04/0 1 1 12/0 51/0 50/0 90/0 73/0 21/0 

 پروبيوتيک(اثرات متقابل )هيومات سديم در 

سطح صفر هیومات 

سطح صفر  ×سدیم

 پروبیوتیک

00/0 25/0 25/0 25/0 75/0 4/204 62/813 6/1663 12/2421 8/280 

سطح صفر هیومات 

سطح  ×سدیم

 پروبیوتیک02/0

00/0 00/0 25/0 25/0 50/0 6/214 66/790 1/1617 25/2335 5/273 

هیومات  35/0سطح 

سطح صفر  ×سدیم

 پروبیوتیک

00/0 25/0 00/0 00/0 25/0 5/206 26/791 1/1675 88/2459 3/303 

هیومات  35/0سطح 

 02/0سطح  ×سدیم

 پروبیوتیک

00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 1/198 31/762 8/1655 48/2571 4/333 

هیومات 45/0سطح 

سطح صفر  ×سدیم

 پروبیوتیک

25/0 5/0 00/0 00/0 75/0 7/193 13/769 7/1594 55/2425 7/284 

هیومات  45/0سطح 

سطح  ×سدیم

 پروبیوتیک02/0

00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 4/202 32/788 6/1650 26/2444 1/293 

SEM 1/0 2/0 10/0 10/0 3/0 4/6 5/19 5/33 0/52 2/10 

P -value 38/0 74/0 1 1 66/0 29/0 42/0 30/0 19/0 21/0 
 

 درصد دارند.  5داري با همدیگر در سطح احتمال حداقل یک اندیس متفاوت در هر ستون اختالف آماري معنیهاي  با *میانگین
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 .)درصد( بر وزن نسبی الشه و اجزاي آنها و اثرات متقابل آنتأثیرسطوح مختلف هیومات سدیم و پروبیوتیک . 5جدول  

 صفات

 هاتیمار
 چربی بطنی سینه ران الشه

 )درصد( هيومات سديم

 b08/72 22/20 41/24 a60/1 صفر

35/0 74/29a 80/20 90/24 b96/0 

45/0 73/43 ab 80/19 07/27 ab36/1 

SEM 52/0 77/0 02/1 14/0 

P - value 03/0 67/0 18/0 04/0 

 پروبيوتيک )درصد(

 a52/1 41/24 54/20 62/72 صفر

02/0 92/72 00/20 90/24 b09/1 

SEM 42/0 63/0 07/27 11/0 

P - value 051/0 56/0 02/1 03/0 

 اثرات متقابل )هيومات سديم در پروبيوتيک(

 83/1 29/25 00/21 38/70 سطح صفر پروبیوتیک ×سطح صفر هیومات سدیم

 38/1 53/23 44/19 78/73 پروبیوتیک02/0سطح ×سطح صفر هیومات سدیم

 29/1 94/25 77/20 08/74 سطح صفر پروبیوتیک ×هیومات سدیم35/0سطح 

 62/0 86/23 83/20 50/74 پروبیوتیک 02/0سطح ×هیومات سدیم 35/0سطح 

 45/1 77/26 86/19 39/73 سطح صفر پروبیوتیک ×هیومات سدیم45/0سطح 

 26/1 37/27 75/19 48/73 پروبیوتیک02/0سطح  ×هیومات سدیم 45/0سطح 

SEM 74/0 09/1 45/1 20/0 

P - value 07/0 73/0 61/0 36/0 
 

 درصد دارند.   5داري با همدیگر در سطح احتمال هاي  با حداقل یک اندیس متفاوت در هر ستون اختالف آماري معنی*میانگین
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 .(درصدداخلی)هاي تاثیرسطوح مختلف هیومات سدیم و پروبیوتیک و اثرات متقابل آنها بر وزن نسبی اندام. 6 جدول

 صفات

 هاتیمار
 روده كور لوزالمعده پیش معده سنگدان قلب كبد روده

 )درصد( هيومات سديم

 5/19a 19/2 51/0 26/2 35/0 20/0 67/0 صفر

35/0 b77/3 22/2 50/0 16/2 37/0 22/0 54/0 

45/0 b30/4 33/2 55/0 44/2 39/0 21/0 62/0 

SEM 24/0 10/0 03/0 18/0 01/0 01/0 05/0 

P - value 002/0 60/0 42/0 57/0 30/0 71/0 33/0 

 پروبيوتيک )درصد(

 a95/4 33/2 50/0 30/2 36/0 23/0 64/0 صفر

02/0 b89/3 16/2 54/0 27/2 37/0 20/0 58/0 

SEM 19/0 08/0 02/0 15/0 01/0 01/0 04/0 

P - value 001/0 15/0 25/0 91/0 73/0 13/0 41/0 

 متقابل )هيومات سديم در پروبيوتيک(اثرات 

 80/0 22/0 32/0 27/2 53/0 15/2 98/5 سطح صفر پروبیوتیک ×سطح صفر هیومات سدیم

 54/0 19/0 37/0 25/2 50/0 22/2 40/4 پروبیوتیک02/0سطح  ×سطح صفر هیومات سدیم

 56/0 25/0 40/0 42/2 47/0 27/2 33/4 سطح صفر پروبیوتیک ×هیومات سدیم35/0سطح 

 52/0 20/0 33/0 90/1 54/0 18/2 22/3 پروبیوتیک 02/0سطح  ×هیومات سدیم 35/0سطح 

 56/0 22/0 37/0 21/2 51/0 58/2 55/4 سطح صفر پروبیوتیک ×هیومات سدیم45/0سطح 

 68/0 21/0 41/0 67/2 59/0 08/2 06/4 پروبیوتیک02/0سطح  ×هیومات سدیم 45/0سطح 

SEM 34/0 14/0 04/0 26/0 02/0 02/0 08/0 

P - value 30/0 15/0 33/0 22/0 08/0 64/0 10/0 

 

 .درصد دارند  5داري با همدیگر در سطح احتمال هاي  با حداقل یک اندیس متفاوت در هر ستون اختالف آماري معنی*میانگین
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و تیرآنتی بادي  SRBCهاي دخیل در ایمنی)درصد( و  واكنش به ها  بر وزن نسبی انداممتقابل آنسطوح مختلف هیومات سدیم و پروبیوتیک و اثرات  تاثیر. 7جدول 

 .(2لگاریتم در مبناي بر علیه واكسن نیوكاسل و آنفلوانزا )

 صفات

 تیمارها
 آنفوالنزا نیوكاسل SRBC IgG IgM بورس تیموس طحال

 هيومات سديم)درصد(

 b 33/4 b50/1 83/2 67/2 50/5 08/0 2/0 12/0 صفر

35/0 12/0 3/0 06/0 b 83/4 a 17/2 67/2 17/3 17/5 

45/0 11/0 28/0 05/0 a 83/5 a 83/2 00/3 33/3 17/5 

SEM 01/0 03/0 02/0 25/0 30/0 28/0 25/0 27/0 

P - value 92/0 10/0 54/0 0041/0 02/0 72/0 19/0 61/0 

 پروبيوتيک )درصد(

 a 67/4 11/2 56/2 11/3 11/5 07/0 24/0 12/0 صفر

02/0 11/0 28/0 06/0 b 33/5 22/2 11/3 00/3 44/5 

SEM 01/0 02/0 1/0 20/0 25/0 24/0 21/0 22/0 

P - value 92/0 29/0 54/0 04/0 75/0 12/0 71/0 30/0 

 اثرات متقابل )هيومات سديم در پروبيوتيک(

 67/5 00/3 33/2 67/1 00/4 11/0 15/0 13/0 پروبیوتیکسطح صفر هیومات سدیم× سطح صفر 

 33/5 33/2 33/3 33/1 67/4 05/0 24/0 10/0 پروبیوتیک02/0سطح صفر هیومات سدیم×سطح 

 67/4 00/3 67/2 00/2 67/4 06/0 25/0 12/0 سطح صفر پروبیوتیک ×هیومات سدیم35/0سطح 

 67/5 33/3 67/2 33/2 00/5 06/0 34/0 10/0 پروبیوتیک 02/0سطح ×هیومات سدیم 35/0سطح 

 00/5 33/3 67/2 67/2 33/5 05/0 30/0 10/0 سطح صفر پروبیوتیک ×هیومات سدیم45/0سطح 

 33/5 33/3 33/3 00/3 33/6 06/0 26/0 11/0 پروبیوتیک02/0سطح  ×هیومات سدیم 45/0سطح 

SEM 02/0 04/0 02/0 360/0 430/0 41/0 36/0 39/0 

P - value 59/0 3/0 43/0 66/0 67/0 48/0 39/0 26/0 

 درصد دارند.  5دیگر در سطح احتمال داري با هم هاي  با حداقل یک اندیس متفاوت در هر ستون اختالف آماري معنی*میانگین
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 .)میکرومتر( هاي مورفولوژیکی رودهبر فراسنجهها  تأثیرسطوح مختلف هیومات سدیم و پروبیوتیک و اثرات متقابل آن. 8جدول 

 صفات

 هاتیمار
 عمق كریپت عرض ویلی طول ویلی

 طول ویلی به

 عمق كریپت

 )درصد( هيومات سديم

 b20/1041 91/183 a00/126 c26/8 صفر

35/0 1187/50a 50/183 b33/113 a55/10 

45/0 1127/00a 25/176 b83/115 b83/9 

SEM 63/26 44/2 11/2 17/0 

P - value 007/0 08/0 002/0 0001/0 

 (درصدپروبيوتيک )

 b33/1020 b83/170 a22/122 b35/8 صفر

02/0 a28/1217 a61/191 b55/114 a75/10 

SEM 74/21 99/1 72/1 14/0 

P - value 0001/0 0001/0 008/0 0001/0 

 اثرات متقابل )هيومات سديم در پروبيوتيک(

 b66/1041 b66/170 a33/126 c24/8 سطح صفر پروبیوتیک ×هیومات سدیمسطح صفر 

 b16/1042 a16/197 a66/125 c29/8 پروبیوتیک02/0سطح  ×سطح صفر هیومات سدیم

 b66/1036 bc83/166 a33/117 b85/8 سطح صفر پروبیوتیک ×هیومات سدیم35/0سطح 

 a33/1338 a16/200 b33/109 a26/12 پروبیوتیک 02/0سطح  ×هیومات سدیم 35/0سطح 

 b66/982 bc00/175 a00/123 c96/7 سطح صفر پروبیوتیک ×هیومات سدیم45/0سطح 

 a33/1271 bc50/177 b66/108 a70/11 پروبیوتیک02/0سطح  ×هیومات سدیم 45/0سطح 

SEM 67/37 46/3 98/2 24/0 

P - value 002/0 002/0 11/0 0001/0 

 

 درصد دارند.   5دیگر در سطح احتمال داري با هم هاي  با حداقل یک اندیس متفاوت در هر ستون اختالف آماري معنی*میانگین

 بحث

هاي گوشتی در هاي عملکردي جوجهشاخص :عملكرد رشد

درصد از  02/0درصد از هیومات سدیم و  35/0نتیجه مصرف 

   Korenekovaپروبیوتیک در جیره غذایی بهبود نشان داد. مطالعات  

نشان داد كه استفاده از یک كیلوگرم  2016در سال   Skalickaو

هاي گوشتی اثرات مثبتی هیومات سدیم در تن جیره غذایی جوجه

(. در آزمایش دیگري كه 35ها دارد )جوجه بر افزایش وزن و رشد

انجام شد، معلوم  2002در سال و همکاران  Kocabagliتوسط 

 42درصد هیومیک اسید از سن صفر الی  25/0گردید كه مصرف 
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هاي گوشتی باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی روزگی جوجه

. همچنین مواد مذكور در اواخر دوره پرورش باعث بهبود گرددمی

گردد كه نتایج این تحقیقات با هاي گوشتی میرشد در جوجه

 Rath(. لیکن مطالعات 21خوانی دارد)آزمایش حاضر همهاي یافته

نشان داد كه مصرف هیومیک اسید در  2006 و همکاران در سال

هاي گوشتی باعث كاهش رشد بدون اثرات مضر بر تغذیه جوجه

ی از مصرف باالي هیومیک گردد كه این اثر ناشسالمت پرندگان می

(، چرا كه مطالعات نشان داده 31هاي غذایی است)اسید در جیره

مصرف مقادیر زیاد هیومیک اسید باعث كاهش خوراک مصرفی در 

گردد. نتایج حاصل از آزمایش حاضر با این هاي گوشتی میجوجه

رسد علت اصلی بهبود عملکرد رشد یافته مطابقت داشت، به نظر می

هاي گوشتی به هنگام مصرف مواد هیومیکی ناشی از اثرات هدر جوج

، 35این مواد در بهبود هضم و جذب پروتئین و عناصر معدنی است )

نشان داد   2014و همکاران در سال    Edmonds(. لیکن مطالعات23

هاي گوشتی در اواسط تابستان، كه مصرف هیومیک اسید در جوجه

(، كه در تناقض با 8تبدیل غذایی ندارد)اثراتی بر عملکرد و ضریب 

نتایج مطالعه حاضر است، عدم تطابق نتایج مطالعه حاضر با سایر 

ها، احتماال ناشی از تفاوت در نوع تركیبات تشکیل دهنده یافته

هاي تولید هاي غذایی هیومیکی، نحوه و میزان مصرف و روشمکمل

ابلی در خصوص ها است. در این مطالعه اثرات متقو فرآوري آن

عملکرد و رشد، ما بین هیومات سدیم و پروبیوتیک مشاهده نشد 

 2011و همکاران در سال   Sahinكه این یافته در توافق با نتایج 

 (. چون در مطالعه آنها نیز استفاده از یک گرم در كیلوگرم 34بود)

گرم پروبیوتیک در كیلوگرم جیره غذایی  5/0  هیومات سدیم و

 نی اثرات متقابلی مشاهده نگردید. بلدرچین ژاپ 

وزن نسبی الشه و  الشه و وزن نسبي اندام های داخلي:

چربی بطنی تحت تاثیر اثرات افزودن پروبیوتیک و هیومات سدیم 

قرار داشت. به طوري كه درصد الشه در گروه دریافت كننده 

پروبیوتیک و هیومات سدیم نسبت به گروه شاهد از لحاظ آماري 

د. همچنین میزان چربی حفره بطنی تحت تاثیر مصرف بیشتر بو

طوري كه در تیمار  پروبیوتیک و هیومات سدیم قرار داشت. به

مصرف كننده پروبیوتیک و هیومات سدیم درصد چربی بطنی نسبت 

 2014در سالو همکاران    Nagarajuلیکن   .به گروه شاهد كمتر بود

هاي ذایی جوجهبه هنگام استفاده از هیومیک اسید در جیره غ 

روزگی نشان دادند كه  42گوشتی در كل دوره پرورش صفر الی 

مصرف سطوح مختلف هیومیک اسید تأثیري بر درصد الشه و چربی 

و همکاران   Sahinچنین نتایج آزمایشات  (، هم26حفره بطنی ندارد)

نشان داد كه افزودن هیومات و پروبیوتیک به صورت    2011در سال  

تركیبی و جداگانه اثراتی بر صفات الشه ندارد، كه در تضاد با نتایج 

به هنگام   2001در سال   Parks(. با این حال،  34مطالعه حاضر است)

ها درصد هیومیک اسید در جیره غذایی بوقلمون 1/0استفاده از 

ربی حفره بطنی را گزارش كرد كه این نتیجه مطابق با كاهش چ

نتایج مطالعه حاضر در خصوص اثرات هیومات سدیم بر كاهش 

 Jafari Ahangariمطالعات (. 28باشد)درصد چربی حفره بطنی می

نشان داد كه استفاده از پروبیوتیک در  2013و همکاران در سال 

ن چربی حفره هاي گوشتی باعث كاهش میزاجیره غذایی جوجه

(. همچنین در نتیجه 15گردد)بطنی و بهبود كیفیت الشه می

مصرف هیومات سدیم در این آزمایش درصد چربی حفره بطنی در 

هاي گوشتی كاهش یافت. یکی از دالیل اصلی آن كاهش جوجه

مصرف خوراک به هنگام استفاده از سطوح باالي هیومات سدیم در 

 منجر به كاهش اشتها و مصرف جیره غذایی است، چون سطوح باال

(. با توجه به این 31گردد)هاي گوشتی میكمتر خوراک در جوجه

كه در آزمایش حاضر، وزن نسبی روده به هنگام استفاده از هیومات 

سدیم و پروبیوتیک كمتر از گروه شاهد بود، درصد امعاء و احشاء 

این،  داخلی الشه كمتر شده، درصد الشه افزایش یافت. افزون بر

یکی از دالیل كاهش چربی حفره بطنی به هنگام مصرف پروبیوتیک 

ها در كاهش سنتز چربی و در جیره غذایی نقش پروبیوتیک

هاي گوشتی است. كلسترول به هنگام استفاده در تغذیه جوجه

توانند با هیدرولیز نمودن اسیدهاي هاي پروبیوتیکی میباكتري

ر روده كاهش داده، از این راه، ها را دصفراوي، هضم و جذب چربی

ضمن كاهش میزان كلسترول خون، منجر به كاهش میزان انباشت 

(. اثرات افزودن پروبیوتیک و هیومات 12گردند )چربی در الشه می

سدیم به صورت جداگانه و یا تركیبی به غیر از وزن نسبی روده 

ها کملهاي داخلی تحت تأثیر اثرات افزودن این مكوچک، سایر اندام

قرار نگرفتند، لیکن وزن نسبی روده در تیمار دریافت كننده 

پروبیوتیک و هیومات سدیم از لحاظ آماري كمتر از گروه شاهد 

نشان دادند كه استفاده از     2015و همکاران در سال  Khajaviبود.  

عنوان منبع هیومیک اسید در جیره غذایی مکمل ورمی هوموس به

بی اندام هاي داخلی تحت تأثیر سطوح هاي گوشتی وزن نسجوجه

و همکاران   Nagaraju(. همچنین  19مختلف این فرآورده قرار ندارد)

نشان دادند كه استفاده از سطوح مختلف هیومیک  2014در سال 

(، این نتایج در 27هاي داخلی ندارد)اسید تاثیري بر وزن نسبی اندام

این كه رابطه مستقیمی  توافق با نتایج مطالعه حاضر است. با توجه به  

ها وجود دارد، مشاهده وزن ها و سطح فعالیت آنبین وزن اندام

هاي آزمایشی مختلف هاي داخلی پرندگان در گروهمشابه در اندام

ها است، به بیان  نشانگر فعالیت سوخت و سازي قابل مقایسه در آن
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دیگر افزودن پروبیوتیک و هیومات سدیم موجب تغییر قابل توجه 

هاي داخلی نشد. میزان تیتر آنتی بادي در واكنش ر كاركرد اندامد

به سلول گلبول هاي قرمز سرم گوسفندي و همچنین میزان 

تحت تاثیر اثرات افزودن هیومات سدیم و  Gایمنوگلوبولین نوع 

و  SRBCطوري كه بیشترین میزان تیتر پروبیوتیک قرار داشت، به

درصد   45/0هاي دریافت كننده سطح  در گروه  Gایمنوگلوبولین نوع  

درصد پروبیوتیک در جیره حاصل گردید.  02/0هیومات سدیم و 

 يقو لیبا پتانس یبیترك نیشیپ  يهاافتهیهیومیک اسید به لحاظ 

(. همچنین مواد 20،17،16)باشدیبدن م یمنیا ستمیدر بهبود س

-خته میهیومیکی به عنوان موادي با خصوصیات ضد میکروبی شنا

هاي باكتریاي را شوند و توانایی محدود كردن فعالیت برخی گونه

و همکاران در سال  Nagarajuاي مشابه، (. در مطالعه32دارند )

درصد  هیومات به جیره غذایی   1/0عنوان كردند كه مصرف    2014

هاي با غلظت مواد مغذي هاي گوشتی مخصوصا در جیرهجوجه

یک میزان تیتر آنتی بادي علیه نیوكاسل كمتر و عاري از آنتی بیوت

تواند ایمنی و عملکرد را  بهبود دهد و گامبورو را افزایش داده و  می

و همکاران  Salim ( كه در توافق با نتایج مطالعه حاضر است.27)

بر پاسخ   يه پروبیوتیک اثرات سودمندك  دهند  نشان  2013در سال  

-دریافتند كه در جوجه  این محققین  ي گوشتی دارد،هاایمنی جوجه

ها سیتهاي سفید، منوهاي تغذیه شده با پروبیوتیک، تعداد گلبول

هاي خون در مقایسه با گروه شاهد، افزایش نشان و ایمنوگلوبولین

گزارش  2006در سال  Khaksefidiو   Rahimi. (32) دهندمی

دار درصد از پروبیوتیک باعث افزایش معنی 1/0كردند كه سطوح 

دار نسبت هتروفیل به هاي سفید خون و كاهش معنیشمار گلبول

شود كه این عوامل در كاهش لنفوسیت در شرایط استرس می

(. بنابراین تقویت سیستم ایمنی 30باشند )استرس پرندگان مهم می

كوشی وشتی در مطالعه حاضر در نتیجه اثرات همهاي گدر جوجه

تواند نقش موثري در بهبود هیومات سدیم و پروبیوتیک بوده و می

هاي عاري از آنتی هاي گوشتی در جیرهسیستم ایمنی در جوجه

 بیوتیک  باشد.

هاي فراسنجه های مورفولوژيكي روده: فراسنجه

ویلی، عمق كریپت، مورفولوژیکی روده از قبیل طول ویلی، عرض 

طول ویلی به عمق كریپت تحت تاثیر اثرات اصلی افزودن پروبیوتیک 

ها قرار داشت، به طوري كه و هیومات سدیم و اثرات متقابل بین آن

طول ویلی، عرض ویلی و طول ویلی به عمق كریپت در تیمارهاي 

كننده پروبیوتیک و هیومات سدیم نسبت به گروه شاهد بیشتر    دریافت

عمق كریپت در تیمارهاي دریافت كننده پروبیوتیک و هیومات سدیم  و  

نسبت به گروه شاهد از لحاظ آماري كمتر بود، طول ویلی و عمق كریپت  

تحت تاثیر اثرات متقابل پروبیوتیک و هیومات سدیم قرار داشت. طول  

تواند میزان جذب مواد مغذي را  هاي مورفولوژیک روده می و ویژگی 

ها در جیره غذایی  مصرف پروبیوتیک (. 30،26ار دهد ) تحت تاثیر قر 

هاي گوشتی باعث بهبود خصوصیات مرفولوژیکی روده و بهبود  جوجه 

نتایج  مطالعات  (. 26،3گردند ) هضم و جذب در دستگاه گوارش می 

هاي گوشتی با مواد  هاي غذایی جوجه نشان داده كه مکمل سازي جیره 

ها،  هاي گوارشی، افزایش طول ویلی هیومیک باعث افزایش فعالیت آنزیم 

سطح جذب روده و در نهایت بهبود قابلیت هضم و جذب مواد مغذي  

  2016در سال   Karimi Toshiziو  Ahmadi(.  همچنین 22گردد ) می 

عنوان ماده هیومیک نشان  با استفاده از سطوح مختلف ورمی هوموس به 

هاي  بهبود شاخص درصد از این تركیب باعث  0/ 6داد كه مصرف 

گردد، این نتایج با نتایج  مورفولوژیکی روده در بلدرچین ژاپنی می 

(. به همین خاطر است كه در كشورهاي  1خوانی دارد ) مطالعه حاضر هم 

هاي مورفولوژیکی روده  اروپایی به علت اثرات مواد هیومیکی بر فراسنجه 

ستم ایمنی  ها به عنوان ضد اسهال، ضد درد و تقویت كننده سی از آن 

گردد و استفاده از تركیبات هیومیک  در بخش دامپزشکی استفاده می 

تواند ابزار قدرتمندي جهت حفظ  همراه با اقدامات امنیت زیستی، می 

سالمتی دستگاه گوارش طیور باشد و به طبع آن عملکرد را بهبود بخشد  

دستگاه  (. فلذا به نظر می رسد بهبود خصوصیات مورفولوژیکی 23) 

رش در مطالعه حاضر ناشی از تجمیع اثرات مصرف همزمان هیومات  گوا 

 هاي گوشتی است. سدیم و پروبیوتیک در تغذیه جوجه 

درصد  0/ 35با توجه به اینکه مصرف  :نهايي  گيرینتيجه 

درصد پروبیوتیک منجر به بهبود شاخص  0/ 02هیومات سدیم و 

مورفولوژیکی هاي كارآیی تولید،كاهش چربی حفره بطنی و فراسنجه 

هاي گردد استفاده از این سطوح در جیره غذایی جوجه روده می 

 گردد.گوشتی توصیه می 

 سپاسگزاری

شركت گلسنگ كویر یزد، مركز تحقیقات نویسندگان مقاله از  

معاونت محترم پژوهشی كشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل و 

 منابع مالی به خاطر تامیــنآزاد اسالمی واحد اردبیل دانشگاه 

 .كنندمی سپاسگزاري و تشکر پژوهش

 تعارض منافع

 .ن تعارض در منافع گزارش نشده استبین نویسندگا
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