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ارزیابی کارایی استفاده از پودر یونجه در تولک بری اجباری بر فراسنجه های 
مرفومتریک روده و عملکرد مرغان تخمگذار تجاری
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 چکیده  
زمینه مطالعه: استفاده از روش رایج گرسنگی در تولک بری مرغ های تخمگذار می تواند با تأثیرات منفی بر ساختار و محیط میکروبی روده 
ســبب افزایش احتمال آلودگی سالمونالیی در پرنده شــود.  هدف: هدف از این آزمایش بررسی اثرات استفاده از پودر یونجه به عنوان یک ماده 
خوراکی پر فیبر در تولک بری اجباری، بر خصوصیات مرفومتریک روده و عملکرد مرغ های تخمگذار تجاری بود. روش کار: در این آزمایش از 108 
قطعه مرغ تخمگذار از سویه های الین )W-36( در سن 74 هفتگی در قالب یک طرح کاماًل تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار استفاده شد. تیمارهای 
 )FF( مورد استفاده در این آزمایش جهت اعمال تولک بری پرنده ها به مدت 12 روز شامل: 1- گروه شاهد تغذیه شده با جیره کامل تخمگذاری
2- گــروه محروم از غذا )FW(، 3- گروه تغذیه شــده با جیره تولک حــاوی 90%  پودر یونجه به همراه 10% جیره تخمگذاری )A90(، بودند. در 
انتهای دوره تولک )روز دوازدهم( نمونه گیری از بخش های مختلف روده مرغ ها انجام شد. رکورد تولید پرندگان به مدت 12 هفته پس از تولک ثبت 
گردید. نتایج: پرندگان گرسنه در هر سه منطقه از روده، کمترین ارتفاع پرز را در میان گروه های آزمایشی داشتند )p>0/05(. بیشترین میانگین 
عمق کریپت ها در ناحیه دئودنوم مربوط به گروه گرسنه بود )p>0/05(. در هر سه منطقه از روده، کمترین مقادیر شاخص پرز و سطح پرز در میان 
گروه های آزمایشی مربوط به گروه گرسنه بود )p>0/05(. بیشترین و کمترین میانگین تعداد سلول های گابلت در هر سه منطقه روده به ترتیب 
 .)p>0/05( مشاهده شد A90 بیشترین میانگین توده تخم مرغ تولیدی پس از تولک، در گروه .)p>0/05( و گرسنه بود A90 مربوط به گروه های
مناســب ترین ضریب تبدیل غذایی نیز مربوط به گروه A90 بود که اختالف آن فقط با گروه شــاهد معنی دار بود )p>0/05(. نتیجه گیری نهایی: 
استفاده از پودر یونجه در تولک بری مرغ های تخمگذار تجاری تأثیرات مطلوبی بر خصوصیات مرفومتریک روده در خالل این دوره و بهبود عملکرد 

پس از تولک داشت.

واژه های کلیدی: تولک بری اجباری، پودر یونجه، مرفولوژی روده، عملکرد، مرغ های تخمگذار

مقدمه
تحقیقات فراوانی در خصوص جنبه های منفی استفاده از روش محرومیت 

غذایــی برای تولک بری در گله های مســن تخمگذار انجام شــده اســت 

)12،18،20(. مشخص شده که تولک بری به وسیله محروم کردن پرندگان 

از خوراک، حساســیت پرندگان نسبت به آلودگی ســالمونالیی را افزایش 

می دهــد )8،20(. همچنین محرومیت غذایی ســبب افزایش اســترس در 

مرغان تخمگذار و کاهش عملکرد سیســتم ایمنی پرنده از طریق افزایش 

نسبت هتروفیل به لنفوسیت می گردد )12(. 

گرسنگی طوالنی مدت )بیشتر از 3 روز( در جوجه های گوشتی می تواند 

منجر به کاهش محســوس پرزهای دئودنوم و ظهــور واکوئل های بزرگ 

در داخل ســلول های پوششــی روده گردد )2(. همچنین گرسنگی می تواند 

اثرات محسوســی روی موکوس تولید شــده در روده داشــته باشد. شواهد 

نشــان می دهند که گرســنگی باعث کاهش مقدار و کیفیت موسین تولید 

شــده می گردد که این مسئله احتمااًل در دسترسی سالمونال به سلول های 

پوششی نقش دارد )26(. در مطالعه ای بر روی جوجه های گوشتی 28 روزه 

که برای مدت 72 ســاعت گرسنه نگه داشته شدند، کاهش ضخامت الیه 

موکوس در تمامی نقاط روده مشاهده شد )24(. از میان بخش های مختلف 

روده بخش ایلئومی به واســطه نزدیکی با ســکوم، که به عنوان پناهگاهی 

برای جمعیت بزرگی از میکروارگانیســم ها شناخته شده است، از ویژگی و 

اهمیت خاصی برخوردار است و نیز به عنوان بخشی از روده که اغلب توسط 

سالمونال کلونیزه می شود شناخته شده است )9(. تحقیقات نشان می دهند 

که گرســنگی طوالنی مدت سبب تخلیه کامل محتویات سکوم نمی شود 

)12( و ممکن است سبب افزایش کلونیزه شدن سالمونال در آن شود )19(. 

از ســوی دیگر تخریب پرزهای روده و کاهش ضخامت موســین در خالل 

گرسنگی طوالنی مدت، امکان این که سالمونال یا سایر اجرام بیماریزا در 

خالل گرسنگی طوالنی مدت به درون ایلئوم آزاد شوند و از طریق پرزهای 

آسیب دیده سبب عفونت سیستماتیک پرنده شوند، را به وجود می آورد. 

اخیراً اســتفاده از جیره های حاوی فیبر باال به عنوان رژیم های غذایی 

قابل استفاده در برنامه های تولک بری مورد توجه قرار گرفته اند )5،6،14(. 

یک رژیم غذایی پر فیبر معمواًل در مقایسه با رژیمی کم فیبر دارای انرژی 

قابل متابولیســم کمتری اســت )27(. جیره های دارای مقادیــر زیاد فیبر، 

سریعتر باعث سیری شده و پرندگانی که به صورت فیزیکی سیر می شوند 

متحمل استرس کمتری می شوند. از این رو جیره های با فیبر باال برای القای 
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پرریزی پیشنهاد شدند. فیبر رژیم غذایی نمی تواند توسط فرآیندهای داخلی 

حیوان میزبان هضم شود در عوض میکروارگانیسم های موجود در دستگاه 

گوارش می تواننــد آنرا متابولیزه نمایند. این خوراک ها می توانند دســتگاه 

گــوارش حیوان را از طریق تغییر در فعالیت های میکروبی و نرخ عبور مواد 

و متابولیت ها متحول سازند و سبب بهبود اثرات مفید فیزیوژیکی و کاهش 

استرس شوند )21(.

متأسفانه تحقیقات کافی در مورد تغییرات مورفولوژیک روده در خالل 

گرسنگی های طوالنی مدت در مرغ های تخمگذار تحت شرایط تولک بری 

اجباری در دسترس نیست. لذا هدف از انجام این آزمایش بررسی تغییرات 

مرفولوژیکی روده و تغییرات ترشــح موسین در مرغ های تخمگذار تجاری 

تحت شرایط تولک بری اجباری با روش های محرومیت از غذا و استفاده از 

جیره تولک حاوی پودر یونجه بود.

مواد و روش کار
در ایــن آزمایــش از 108 قطعه مرغ تخمگذار تجاری از ســویه های-

الین )W36( در ســن 74 هفتگی اســتفاده شد. ســپس رکورد تولید تخم 

مرغ پرنده ها پیش از شروع آزمایش در یک دوره 4 هفته ای در قفس های 

انفرادی و با اســتفاده از یک جیره تخمگذاری رایج مورد اندازه گیری قرار 

گرفت. پس از طی این مدت، 108 قطعه پرنده سالم با تولید مشابه در قالب 

طرح کاماًل تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار )هر تکرار شامل 6 پرنده(، انتخاب 

و جهــت ورود به فرآیند تولک بری، به قفس های آزمایش )2 پرنده در هر 

قفس( منتقل شدند. 

تیمارهای تولک بری مورد استفاده در این آزمایش شامل: گروه شاهد 

)دریافت کننــده جیره کامل تخمگذاری(، گروه محروم از غذا )گرســنه( و 

گروه دریافت کننده 90% پودر یونجه به همراه 10% جیره تخمگذاری بودند. 

تمامی گروه ها در خالل دوره تولک دسترسی آزاد به آب آشامیدنی داشتند. 

یک هفته پیش از شــروع تولک بری، برنامه نوری به 8 ساعت روشنایی و 

16 ساعت تاریکی در روز تغییر داده شد. پرنده ها برای مدت 12 روز تولک 

برده شدند.    

بعد از کشــتار پرنــدگان در انتهــای دوره تولک )پایــان روز دوازدهم( 

قسمت های مختلف روده جداسازی گردید. برای اندازه گیری خصوصیات 

مورفومتریک، نمونه های Cm 1 از نواحی دئودنوم، ژوژنوم و ایلئوم جدا و با 

محلول اســتریل )PBS( شسته و برای تثبیت در محلول فرمالین 10% قرار 

داده شد. سپس از نمونه های قالب گیری شده در پارافین، با میکروتوم چرخان 

مقاطع عرضی به ضخامت µm 5 تهیه شــد و در ادامه با هموتوکسیلین و 

ائوزین رنگ آمیزی شــدند. جهت شمارش سلول های گابلت از روش رنگ 

آمیزی پریودیک اسید شیف )PAS( استفاده شد )24(. از نمونه ها به کمک 

میکروسکوب نوری عکس گرفته شد و قسمت های مختلف پرز )ارتفاع پرز، 

 )Dino Capture( توسط نرم افزار )عمق کریپت، سطح پرز و شاخص پرز

اندازه گیری و ثبت شد )3(.

در پایــان دوره تولــک، تحریک نوری با اســتفاده از یــک برنامه 16 

ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی در روز انجام شد و کلیه گروه ها با یک 

جیره تخمگذاری معمول تغذیه شــدند. تولید تخــم مرغ و مصرف خوراک 

پرنده ها در گروه های مختلف آزمایشی به مدت 12 هفته پس از دوره تولک 

اندازه گیری و ثبت گردید.

در پایان داده های حاصله در قالب طرح کاماًل تصادفی با استفاده از نرم 

افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای مقایســه میانگین ها از 

آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد.

نتایج 
نتایج مربوط به میانگین ارتفاع پرزهای روده در ســه منطقه دئودنوم، 

ژوژنوم و ایلئوم مرغ ها در انتهای دوره تولک در جدول 2 آورده شــده است. 

نتایج این آزمایش نشان دادند که اختالف میانگین ارتفاع پرزها در هر سه 

منطقه روده در تیمارهای مختلف آزمایشــی معنی دار بــود )p>0/05(. در 

ناحیه دئودنوم بیشترین ارتفاع پرز مربوط به گروه شاهد و کمترین ارتفاع پرز 

مربوط به گروه FW مشاهده شد که اختالف آنها با سایر گروه ها معنی دار 

جیره تخمگذاریمواد خوراکی

61/64ذرت

25/57کنجاله سویا

2/09روغن گیاهی

1/92دی کلسیم فسفات

8/1کربنات کلسیم

0/03دی ال متیونین

0/35نمک

0/25مکمل ویتامینی

0/05مکمل معدنی

آنالیز مواد مغذی

)kcal/kg( 2828انرژی قابل متابولیسم

16/5پروتئین خام )%(

3/5کلسیم )%(

0/48فسفر قابل دسترس )%(

0/18سدیم )%(

0/33متیونین )%(

0/9لیزین )%(

1/69اسید لینولئیک )%(

 8500000 IU جدول 1. ترکیب جیره تخمگذاری. هر کیلوگرم مکمل ویتامینی دارای
ویتامین A، IU 2500000 ویتامین IU ،D3 11000ویتامین E، mg 2200 ویتامین 
 ،B3 7840 ویتامیــن mg ،B2 4000 ویتامیــن mg ،B1 1477 ویتامیــن mg ،K3
 mg ،B9 110 ویتامیــن mg ،B6 2464 ویتامیــن mg ،B5 34650 ویتامیــن mg
10 ویتامین mg ،B12 400000 کولین کلراید می باشــد. هر کیلوگرم مکمل معدنی 
دارای mg 74400 منگنــز، mg 75000 آهن، mg 64675 روی، mg 6000 مس،  

mg867 ید و mg 200 سلنیوم می باشد.
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بــود )p>0/05(. در منطقه ژوژنوم همچنان بیشــترین ارتفاع پرز متعلق به 

 )p>0/05( گروه شــاهد بود که اختالف معنی داری با دو گروه دیگر داشت

اما اختالف معنی داری بین گروه های FW و A90 مشاهده نشد. در منطقه 

ایلئوم نیز بیشترین ارتفاع پرز در گروه شاهد دیده شد که اختالف آن فقط با 

.)p>0/05( معنی دار بود FW گروه

نتایج مربوط به میانگین عمق کریپت های روده در سه منطقه دئودنوم، 

ژوژنوم و ایلئوم مرغ ها در انتهای دوره تولک در جدول 3 آورده شــده است. 

تفاوت میانگین عمق کریپت در بین تیمارها فقط در منطقه دئودنوم معنی دار 

 FW بیشترین میانگین عمق کریپت در این منطقه در گروه .)p>0/05( بود

.)p>0/05(  مشاهده شد که اختالف معنی داری با هر دو گروه دیگر داشت

نتایج مربوط به میانگین شاخص پرز های روده در سه منطقه دئودنوم، 

ژوژنوم و ایلئوم مرغ ها در انتهای دوره تولک در جدول 4 آورده شــده است. 

نتایج این آزمایش نشــان دادند که اختالف میانگین شــاخص پرزها در هر 

سه منطقه روده در تیمارهای مختلف آزمایشی معنی دار بود )p>0/05(. در 

ناحیه دئودنوم بیشترین میانگین شاخص پرز در گروه A90 مشاهده شد که 

اختالف آن فقط با گروه FW معنی دار بود )p>0/05(. در مناطق ژوژنوم و 

ایلئوم، گروه شاهد بیشترین میانگین شاخص پرز را داشت اما اختالف آن 

.)p>0/05( معنی دار بود FW فقط با گروه

نتایج مربوط به میانگین ســطح پرزهای روده در سه منطقه دئودنوم، 

ژوژنوم و ایلئوم مرغ ها در انتهای دوره تولک در جدول 5 آورده شــده است. 

نتایج این آزمایش نشان دادند که اختالف میانگین سطح پرزها در هر سه 

منطقه روده در تیمارهای مختلف آزمایشــی معنی دار بــود )p>0/05(. در 

نواحی دئودنوم و ایلئوم بیشــترین میانگین سطح پرز مربوط به گروه شاهد 

و کمترین سطح پرز مربوط به گروه FW بود )p>0/05(. در منطقه ژوژنوم 

همچنان بیشترین میانگین سطح پرز در گروه شاهد دیده شد اما اختالف آن 

  .)p>0/05( معنی دار بود FW فقط با گروه

نتایج مربوط به میانگین تعداد ســلول های گابلت روده در ســه منطقه 

دئودنــوم، ژوژنوم و ایلئوم مرغ ها در انتهای دوره تولــک در جدول 6 آورده 

شــده اســت. نتایج این آزمایش نشــان دادند که اختــالف میانگین تعداد 

ســلول های گابلت در هر ســه منطقه روده در تیمارهای مختلف آزمایشی 

معنی دار بود )p>0/05(. در هر سه منطقه از روده میانگین تعداد سلول های 

گابلت در تیمار A90 بیشتر از سایر گروه ها بود )p>0/05(. کمترین میانگین 

 .)p>0/05( مشاهده شد FW سلول های گابلت نیز در گروه

نتایــج مربوط به میانگین توده تخم مرغ تولیــدی مرغ ها در دوره های 

زمانی مختلف پس از تولک در جدول 7 آورده شده است. نتایج این آزمایش 

نشان دادند که اختالف میانگین توده تخم مرغ تولیدی در دوره های مختلف 

تولیــد پس از تولک معنی دار بــود )p>0/05(. باالترین میانگین توده تخم 

مرغ تولیدی در 4 هفته اول پس از تولک در گروه شــاهد مشــاهده گردید 

)p>0/05( اما اختالف معنی داری بین سایر گروه ها وجود نداشت. بیشترین 

میانگین ارتفاع پرزهای رودهتیمارها

ایلئومژوژنومدئودنوم

FF1708/1 a1234/1 a834/2 a

FW1282/3 c969/6 b653/6 b

A901546/7 b1226/1 b790/9 a

SEM47/1538/434/8

P-value0/0010/0010/02

جدول 2. میانگین ارتفاع پرزهای سه منطقه روده در تیمارهای آزمایشی در پایان دوره 
 :FW ،)دریافت کننده جیره کامل تخمگذاری( گروه شاهد :FF :تیمارها .)µm( تولک
گروه محروم از غذا و A90: گروه دریافت کننده 90% پودر یونجه به همراه 10% جیره 
تخمگذاری. میانگین ها با حروف متفاوت در هر ستون با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند.

میانگین عمق کریپت های رودهتیمارها

ایلئومژوژنومدئودنوم

FF236/5 b157/7149/9

FW250/9 a168/1162/2

A90232/7 b166/3162/8

SEM7/3510/398/27

P-value0/050/10/1

جدول 3. میانگین عمق کریپت های ســه منطقه روده در تیمارهای آزمایشی در پایان 
دوره تولک )µm(. تیمارها: FF: گروه شــاهد )دریافت کننده جیره کامل تخمگذاری(، 
FW: گــروه محروم از غــذا و A90: گروه دریافت کننده 90% پــودر یونجه به همراه 
10% جیره تخمگذاری. میانگین ها با حروف متفاوت در هر ســتون با یکدیگر تفاوت 

معنی دار دارند.

جــدول 4. میانگین شــاخص پــرز )ارتفاع پرز به عمق کریپت( ســه منطقــه روده در 
تیمارهای آزمایشی در پایان دوره تولک. تیمارها: FF: گروه شاهد )دریافت کننده جیره 
کامــل تخمگذاری(، FW: گروه محروم از غذا و A90: گروه دریافت کننده 90% پودر 
یونجه به همراه 10% جیره تخمگذاری. میانگین ها با حروف متفاوت در هر ســتون با 

یکدیگر تفاوت معنی دار دارند.

میانگین شاخص پرزتیمارها

ایلئومژوژنومدئودنوم

FF7/26 a7/89 a5/31 a

FW5/16 b5/58 b4/09 b

A907/27 a7/32 a5/12 a

SEM0/220/260/21

P-value0/070/0010/007

جدول 5. میانگین سطح پرزهای سه منطقه روده در تیمارهای آزمایشی در پایان دوره 
 :FW ،)دریافت کننده جیره کامل تخمگذاری( گروه شاهد :FF :تیمارها .)µm2( تولک
گروه محروم از غذا و A90: گروه دریافت کننده 90% پودر یونجه به همراه 10% جیره 
تخمگذاری. میانگین ها با حروف متفاوت در هر ستون با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند.

میانگین سطح پرزهای رودهتیمارها

ایلئومژوژنومدئودنوم

FF1450716 a737142 a401032 a

FW710622 cb486745234716 c

A901119282 b731029 a310127 b

SEM71644/629131/838004/8

P-value0/0010/0010/11

 اثر استفاده از پودر یونجه در تولک بری بر مورفولوژی روده مرغ
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میانگیــن توده تخــم مرغ بین هفته های پنجم تا هشــتم پس از تولک در 

گروه A90 مشــاهده شــد که اختالف آن فقط با گروه شــاهد معنی دار بود 

)p>0/05(. بین هفته های نهم تا دوازدهم نیز همچنان بیشترین میانگین 

تــوده تخم مرغ در گروه A90 به دســت آمد کــه اختالف معنی داری با هر 

دو گروه داشــت )p>0/05(. در مجموع 12 هفته رکوردگیری پس از دوره 

تولک بیشترین میانگین توده تخم مرغ تولیدی مربوط به گروه A90 بود که 

 .)p>0/05( اختالف معنی داری با هر دو گروه دیگر  داشت

نتایج مربوط به میانگین ضریب تبدیل غذایی مرغ ها در دوره های زمانی 

مختلف پس از تولک در جدول 8 آورده شده است. نتایج این آزمایش نشان 

دادنــد که اختالف معنی داری در میانگین ضریب تبدیل غذایی در 4 هفته 

اول پس از تولک وجود نداشــت. بیشــترین میانگین ضریب تبدیل غذایی 

بین هفته های پنجم تا هشــتم پس از تولک در گروه FW مشاهده شد که 

اختالف آن فقط با گروه A90 معنی دار بود )p>0/05(. بین هفته های نهم 

تا دوازدهم بیشــترین میانگین ضریب تبدیل غذایی مربوط به گروه شاهد 

بود که اختالف معنی داری با هر دو گروه داشت )p>0/05(. در مجموع 12 

هفته، میانگین ضریب تبدیل غذایی پس از دوره تولک در گروه شاهد بیشتر 

 A90 از ســایر گروه های آزمایشی حاصل شــد اما اختالف آن فقط با گروه

 .)p>0/05( معنی دار بود

بحث
نتایج این آزمایش نشــان داد که طول پرزهای روده در نواحی مختلف 

روده مرغ هــای گرســنه در مقایســه با ســایر گروه های آزمایشــی به طور 

معنی داری کوتاه تر بود همچنین افزایش عمق کریپت ها در منطقه دئودنوم 

در مرغ های گرسنه مشاهده شــد. تغییرات در وضعیت مواد مغذی به ویژه 

گرســنگی سبب تغییرات در ساختار و عملکرد مخاط روده می شود )7،10(. 

گزارش شده که گرسنگی سه روزه سبب کاهش پرزهای دئودنومی و تکثیر 

سلولی در داخل کریپت ها ی روده نیمچه های لگهورن شد )28(. گزارش های 

دیگری در خصوص محو شدن ریز پرزها از سطح پرزهای روده جوجه های 

45 روزه لگهورن سفید در نتیجه گرسنگی 3 روزه به ثبت رسیده است )23(. 

Yamauchi و Tarachai در سال 2000 کاهش معنی دار طول پرزهای 

دئودنوم را همراه با کاهش میتوز سلولی در نیمچه های لگهورن 142 روزه 

تحت شرایط 5 روز گرسنگی در مقایسه با گروه شاهد )تغذیه کامل( گزارش 

نموده اند. Shamoto و Yamauchi در ســال 2000 افزایش مدت زمان 

مورد نیاز برای ترمیم پرزها در مرغ های 5 روز گرسنه در مقایسه با مرغ های 

3 روز گرســنه گــزارش نمودنــد. Smirnov و همکاران در ســال 2004 

خصوصیات ریخت شناســی و ترشح موسین در جوجه های 28 روزه که به 

مدت 3 روز گرســنه نگه داشته شدند را در مقابل گروه شاهد )تغذیه کامل( 

مورد مقایســه قرار داد و کاهش معنی دار مساحت پرزها در نواحی دئودنوم، 

ژوژنوم و ایلئوم در مرغ های گرسنه نسبت به مرغ های شاهد را گزارش نمود. 

نتایج آزمایش حاضر به وضوح کاهش معنی دار طول پرزها و سطح پرزها در 

هر 3 منطقه از روده را در مرغ های 12 روز گرسنه نگه داشته شده در مقایسه 

با مرغ های تولک برده شده توسط روش تغذیه با پودر یونجه و تغذیه کامل 

را نشان می دهد. افزایش عمق کریپت ها در مرغ های گرسنه در این آزمایش 

نیز می تواند به دلیل افزایش تخریب و آتروفی سلول های پوششی نوک پرز 

در اثر گرســنگی و در نتیجه افزایش بازچرخ سلول های تولید کننده مخاط 

در عمق کریپت ها به منظور ســاخت و جایگزین نمودن آنها با سلول های 

آتروفی شده باشد. 

نتایج آزمایش های متعدد نشــان داده اند که پری بیوتیک ها و اساســًا 

مانان الیگوساکاریدها تأثیرات مثبتی بر روی ریخت شناسی و موسین روده 

جدول 6. میانگین تعداد ســلول های گابلت سه منطقه روده در تیمارهای آزمایشی در 
پایان دوره تولک )تعداد در هر پرز(. تیمارها: FF: گروه شاهد )دریافت کننده جیره کامل 
تخمگذاری(، FW: گروه محروم از غذا و A90: گروه دریافت کننده 90% پودر یونجه 
به همراه 10% جیره تخمگذاری. میانگین ها با حروف متفاوت در هر ستون با یکدیگر 

تفاوت معنی دار دارند.

میانگین تعداد سلول های گابلتتیمارها

ایلئومژوژنومدئودنوم

FF145/7 b150/7 b123/1 b

FW119/1 c121 c98/2 c

A90295/5 a286/9 a232/2 a

SEM6/257/046/44

P-value0/0010/0010/001

جــدول 7. میانگین تــوده تخم مرغ تولیــدی در دوره های مختلف پــس از تولک در 
تیمارهای آزمایشی )گرم برای هر پرنده(. تیمارها: FF: گروه شاهد )دریافت کننده جیره 
کامــل تخمگذاری(، FW: گروه محروم از غذا و A90: گروه دریافت کننده 90% پودر 
یونجه به همراه 10% جیره تخمگذاری. میانگین ها با حروف متفاوت در هر ســتون با 

یکدیگر تفاوت معنی دار دارند.

میانگین توده تخم مرغ تولیدیتیمارها

12- 0 هفتگی 12- 9 هفتگی 8- 5 هفتگی 4- 0 هفتگی 

FF23/3 a43/82 b49/91 c38/89 b

FW17/22 b44/12 ab55/56 b38/91 b

A9018/63 b47/03 a59/93 a41/61 a

SEM0/560/320/440/49

P-value0/0010/0010/0010/001

جدول 8. میانگین ضریب تبدیل غذایی در دوره های مختلف پس از تولک در تیمارهای 
آزمایشی. تیمارها: FF: گروه شاهد )دریافت کننده جیره کامل تخمگذاری(، FW: گروه 
محــروم از غــذا و A90: گروه دریافــت کننده 90% پودر یونجه بــه همراه 10% جیره 
تخمگذاری. میانگین ها با حروف متفاوت در هر ستون با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند.

میانگین ضریب تبدیل غذاییتیمارها

12- 0 هفتگی 12- 9 هفتگی 8- 5 هفتگی 4- 0 هفتگی 

FF3/972/11 ab2/18 a2/41 a

FW4/612/24 a1/96 b2/37 ab

A904/562/02 b1/92 b2/29 b

SEM0/660/090/080/07

P-value0/880/010/10/05



353

داشــته اند )Iji .)13،15 و همکاران در سال 2001 گزارش نمودند که جیره 

حاوی مانان الیگوســاکارید ها باعث افزایش طــول پرز به عمق کریپت در 

جوجه های گوشــتی 21 روزه شد اما دلیل افزایش این نسبت بیشتر مربوط 

 Marcovic .بــه افزایــش ارتفاع پرزهــا بود تا کاهــش عمق کریپت هــا

و همــکاران در ســال 2009 گــزارش نمودند که در یــک دوره 42 روزه در 

جوجه های گوشتی، مانان الیگوساکارید تجاری و پروبیوتیک میکروبی سبب 

افزایش ارتفاع و عرض پرزها و کاهش عمق کریپت ها در تمامی نواحی روده 

در مقایســه با گروه شاهد و محرک رشــد فالوومایسین شدند. Shane در 

سال 2001 نیز گزارش نمود که استفاده از مانان الگوساکارید تجاری سبب 

اصالح ریخت شناسی و ترکیب موسین روده می شود. پودر یونجه به عنوان 

یک ماده خوراکی فیبری، حاوی مقادیر قابل مالحظه از پلی ساکاریدهای 

غیر نشاســته ای )NSP( اساســًا از نوع فروکتوالیگوســاکارید می باشد )6(. 

ترکیب مذکور به عنوان پری بیوتیک می تواند توجیه کننده ساختار مناسب 

تر بافتی نظیر ارتفاع و سطح پرز بیشتر و نسبت طول پرز به عمق کریپت 

بیشــتر مشاهده شده در گروه دریافت کننده پودر یونجه در مقایسه با گروه 

گرسنه در این آزمایش باشد. 

نتایج این آزمایش نشــان داد که تعداد و تراکم ســلول های گابلت در 

پرزهای نواحی مختلف روده مرغ های تغذیه شــده با جیره های حاوی پودر 

یونجه در مقایســه با ســایر گروه ها به طور قابل مالحظه ای باالتر بود و در 

مقابل میانگین تعداد سلول های گابلت در هر پرز در مرغ های گرسنه پایین 

تر از گروه شــاهد بود. سطح جذبی روده کوچک توسط الیه ای از موکوس 

مترشــحه از سلول های گابلت پوشیده شده اســت. تصور می شود که الیه 

موکوســی که بر سطح سلول های پوششــی روده ترشح می شود به عنوان 

اولین مانع بر علیه نفوذ عفونت های روده ای محسوب می شود )24(.  

مطالعــات نشــان می دهند که پــری بیوتیک های خــوراک می توانند 

از طریق افزایش شــمار سلول های گابلت ســبب افزایش ترشح ترکیبات 

مخاطی و ممانعت علیه باکتری های بیماریزا شــوند )1(. گزارش شــده که 

الیگوســاکاریدهای حاوی مانوز می توانند از طریق تحریک ترشــح کبدی 

پروتئین متصل شــونده به مانوز، روی بهبود سیســتم ایمنــی اثر بگذارند. 

گزارش هایــی نیز در خصــوص افزایش تعداد ســلول های گابلت در ناحیه 

ژوژنوم جوجه های گوشتی دریافت کننده مانان الیگوساکاریدها در مقایسه با 

جوجه های دریافت کننده تیمار شاهد وجود دارد )13(. همچنین نشان داده 

شده است که عوامل تغذیه ای نظیر فیبرهای غذایی بر میزان ترشح موسین 

تأثیر گذار هســتند و ترشح آنرا افزایش می دهند )4،17،25(. از سوی دیگر 

برخی مواد ضد تغذیه ای موجود در خوراک نیز به واسطه سایش دادن الیه 

موکوس، سبب افزایش ترشح موسین می شوند )16(. 

گزارش هایــی نیــز در خصــوص اثرات گرســنگی بر روی شــمارش 

ســلول های گابلت و ترشح موســین وجود دارد. Smirnov و همکاران در 

سال 2004 با آزمایش بر روی جوجه های گوشتی 28 روزه، علی رغم عدم 

مشاهده تفاوت معنی دار در شمار سلول های گابلت در نواحی مختلف روده، 

کاهش ضخامت الیه موکوس را در جوجه های 3 روز گرسنه نگه داشته شده 

در مقایســه با گروه شاهد گزارش نمودند. نظیر چنین کاهشی در ضخامت 

الیــه موکــوس توســط Thompson و Applegate در ســال 2006 

در جوجه های گرســنه به مدت 24 ســاعت نیز گزارش شده است. کاهش 

ضخامت الیه موکوس تحت شــرایط گرسنگی به ویژه گرسنگی طوالنی 

مدت، نگرانی در خصوص کلونیزه شــدن باکتری های بیماریزا در ایلئوم و 

ورود آنها به سلول های پوششی را افزایش می دهد )26(.

به نظر می رسد افزایش شمار سلول های گابلت در تیمار دریافت کننده 

یونجه در این آزمایش در مقایسه با سایر گروه های آزمایشی، هم مربوط به 

اثرات پری بیوتیکی فروکتو الیگوساکاریدهای موجود در یونجه و هم ناشی 

از محتــوای باالی فیبر موجود در این جیره و مواد ضد تغذیه ای موجود در 

بخش فیبر آن باشــد. افزایش ترشح موسین می تواند در خالل دوره تولک 

به عنوان ســدی در برابر نفوذ عوامل بیماریزا به سلول های پوششی عمل 

نماید. خالی بودن دستگاه گوارش در خالل دوره گرسنگی 12 روزه در تیمار 

مرغ های گرســنه در این آزمایش نیز می تواند دلیل کاهش نســبی شــمار 

ســلول های گابلت در این گروه باشــد. کاهش سلول های گابلت با کاهش 

ترشح موسین و کاهش ضخامت الیه موکوس همراه است که این مسئله 

می تواند خطر نفوذ عوامل پاتوژن به ویژه سالمونال را به سلول های اپیتلیال 

را افزایش دهد.

بر اســاس نتایج به دســت آمده از این آزمایش، باالتر بودن میانگین 

توده تخم مرغ تولیدی 4 هفته اول پس از تولک در گروه شاهد، احتمااًل به 

دلیل عدم توقف کامل تولید در این گروه در مقایسه با گروه های تولک رفته 

است. اما در 4 هفته دوم با کاهش میزان تولید تخم مرغ و همچنین کاهش 

وزن تخم مرغ تولیدی در گروه شاهد )به دلیل تولک نرفتن( نسبت به سایر 

گروه ها، توده تخم مرغ تولیدی در این گروه پایین تر از سایر گروه ها شد. در 

4 هفته سوم نیز به تبع افزایش سطح تولید در گروه های تولک برده شده، 

گروه شاهد پایین ترین توده تخم مرغ تولیدی را در مقایسه با سایر گروه ها 

داشت. در مجموع 12 هفته تولید پس از تولک، پایین تر بودن میانگین توده 

تخم مرغ تولیدی در گروه شــاهد را می تــوان با عدم تولک روی کامل این 

گروه  از مرغ ها و باالتر بودن میانگین توده تخم مرغ تولیدی در گروه تغذیه 

شــده با پودر یونجه را نیز با پتانســیل این ماده خوراکی در بهبود ساختار و 

عملکرد جذب روده ای پرندگان مرتبط دانست. این مشاهدات با یافته های 

Landers و همکاران در سال 2005 مطابقت داشت. 

ضریــب تبدیل غذایی بهتر در مرغ های تغذیه شــده با پودر یونجه در 

مقایسه با سایر گروه ها در خالل 12 هفته تولید پس از تولک در این آزمایش، 

می تواند به دلیل تولید باالتر تخم مرغ و راندمان بهتر جذب پرندگان باشد. 

این نتایج با نتایج برخی از محققین مطابقت داشت )5،14(.
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تشکر و قدردانی
بدین وســیله از مدیریت وقت )جناب آقای مهندس ترینیا( و کارکنان 

محترم مرکز آموزش جهاد کشــاورزی اســتان قزوین و کارشناس محترم 

آزمایشــگاه بافت شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران جناب آقای 

مهنــدس ابراهیم پور و که نهایت همــکاری را در اجرای این طرح مبذول 

فرمودند، تشکر و قدردانی می شود.
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An evaluation of alfalfa for molt induction on intestinal morphomet-
ric parameters and performance of commercial laying hens
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Abstract:
BACKGROUND: The use of feed withdrawal for molt induction can negatively affected 

the structure and microbial environment of intestine and lead to greater intestinal coloni-
zation by salmonella infection. OBJECTIVES: The aim of the present experiment was to 
determine the effects of alfalfa as a high fiber ingredient for molt induction on intestinal 
morphometric characteristics and performance of commercial laying hens. METHODS: In 
this experiment 108 Hy-line (W36) laying hens aged 74 weeks in a completely randomized 
design with 3 treatments and 6 replicates were used. Using treatments for 12 days molt 
period were included: 1- control group fed with layer ration (FF), 2- feed withdrawal group 
(FW), 3- group fed with 90% alfalfa and 10% layer ration (A90). Performance of birds was 
monitored for 12 weeks after the end of the molting period. RESULTS: Feed withdrawal 
hens had lowest villus height in all three regions of the intestine (p<0.05).The highest aver-
age of deudenal crypt depths was observed in FW hens. In all three regions of the intestine, 
the lowest amounts of villus index and villus surface was observed in FW hens (p<0.05). 
In all three regions of the intestine, the highest and lowest average of goblet cells was 
seen in the A90 and FW hens respectively. The highest mean of post molt egg mass was 
observed in FW hens (p<0.05). The best FCR was seen in the A90 group. CONCLUSIONS: 
The use of alfalfa-riched feed for molt induction of laying hens results in improvement of 
morphometric characteristic of intestine and post molt performance.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Layer ration. Vitamin premix: A, 8500000 IU; D, 2500000 IU; E, 11000 IU; K3, 2200 mg; B1, 1477 mg; B2, 4000 mg; B3, 
7840 mg; B5, 34650 mg; B6, 2464 mg; B9, 110 mg; B12, 10 mg; choline chloride, 400000 mg. Mineral premix: Mn, 74400 mg; Fe, 
75000 mg; Zn, 64675 mg; Cu, 6000 mg; I, 867 mg; Se, 200 mg.
Table 2. Mean villus height at the end of molt period (µm). FF: control, FW: feed withdrawal, A90: 90% alfalfa + 10% layer ration. 
Mean with different letters in the same row differ (p<0.05).
Table 3. Mean crypt depth at the end of molt period (µm). FF: control, FW: feed withdrawal, A90: 90% alfalfa + 10% layer ration. 
Mean with different letters in the same row differ (p<0.05).
Table 4. Mean villus index at the end of molt period. FF: control, FW: feed withdrawal, A90: 90% alfalfa + 10% layer ration. Mean 
with different letters in the same row differ (p<0.05).
Table 5. Mean villus surface at the end of molt period (µm2). FF: control, FW: feed withdrawal, A90: 90% alfalfa + 10% layer ra-
tion. Mean with different letters in the same row differ (p<0.05).
Table 6. Mean goblet cell counts at the end of molt period. FF: control, FW: feed withdrawal, A90: 90% alfalfa + 10% layer ration. 
Mean with different letters in the same row differ (p<0.05).
Table 7. Mean egg mass at the post molt production (gr). FF: control, FW: feed withdrawal, A90: 90% alfalfa + 10% layer ration. 
Mean with different letters in the same row differ (p<0.05).
Table 8. Means of feed conversion rate at the post molt. FF: control, FW: feed withdrawal, A90: 90% alfalfa + 10% layer ration. 
Mean with different letters in the same row differ (p<0.05).



sult from the observation of obligations. In this 
regard, some cases directly (employment, stock 
ownership, financial assistance, patents) and indi-
rectly (consultation with supporting organizations 
(sponsorship), fund ownership, undeclared finan-
cial conflicts) may be cause for undermining the 
credibility of the journal. 
For example, a  researcher who owns shares in 
a pharmaceutical company and monitors the re-
search cannot arbitrate an article in progress. In 
addition, conflicts can also result from personal 
relationships, scientific competition and intellec-
tual enthusiasm.
- Having a relationship with the company that as-
sesses the product of the researcher.
- Using products that are produced by the re-
searcher or researchers and which they have pub-
lished about in their results.
 Personal beliefs that are in direct contradiction 
with the subject of the research that has been con-
ducted.
Allowing the transfer of copyright to the pub-
lish-er of Tehran University.
Some considerations:

g

I ………………………………. author of the 
article………………………………………….

I grant permission for the printing this article to 
the Journal of Veterinary Research. I also certify 
that no part of this article has been published in 
any journal to date (except abstracts of articles 
that may be published in the Congresses).

Name:
Last name:
Address of the university or research center:

Email:
Phone:
Fax:



must be completed and sent with the original man-
uscript file after having been signed by all authors.
A) For any human-based experiments, all work 
should be conducted according to the Declaration 
of Helsinki (1964); these instructions can be ob-
tained via the following URL: 
http://www.wma.net/en/ 30publications/ 10poli-
cies/b3/
B) If the experimental work has been done on 
humans, it must be accompanied by certification 
that shows the experiment was conducted with the 
awareness and consent of the individuals involved. 
C) This certification should be sent to the respon-
sible contact of the ethical committee of the unit in 
which the research work had been conducted for 
their records. Meanwhile, the following table have 
to be filled out and sent to the Journal office.
Ethical principles during the research work

5. Copyright
The journal publishes articles for authors in two 
forms - open access and subscription access.
In this regard, upon acceptance of an article, the 
author(s) are asked to sign the journal’s publishing 
agreement. For this purpose, an email will be sent 
to author(s) that includes the article text and the 
journal’s publishing agreement.
Following hardcopy publication, according to the 
number of article’s author(s), copies of the pub-
lished journal will be sent to the corresponding 
author. If further copies are required, an applica-

tion must be sent to the journal office by the cor-
responding author; once the respective costs have 
been paid, copies of the journal will be sent to the 
corresponding author according to the number of 
requests.
Upon acceptance of an article, the author(s) will 
be asked to complete an exclusive license agree-
ment. In this regard, media that have agreements 
with the Journal of Veterinary Research will be 
allowed unrestricted access to the use and distri-
bution of the article.
Using descriptive names, brand names, trade-
marks, etc., is not allowed in publication, as per 
the journal’s rules. Once the referee process has 
been completed and upon receiving the final cor-
rected version from author(s), at the time of print-
ing, University of Tehran  Press  is not legally 
responsible for any errors or omissions in the 
article. The publisher does not interfere with the 
papes  and does not have any guarantee or state-
ment about the content and context of the article.
Copyright is given to JVR by completing the 
copyright transfer agreement and attaching it in 
the publication par t of the publishing package. 
In this regard, it is required that the agreement be 
signed by all manuscript authors. It is not neces-
sary that all authors sign a separate copy of the 
form. Authors’ colleagues, who are not based 
within the same research centre can sign separate 
copies of the copyright transfer agreement. The 
corresponding author is responsible for having the 
form signed by all the authors involved. Manu-
scripts will not enter into the publishing process 
until all authors’ signatures have been received. 
Conflict of interest
Since clarity and pragmatism are essential in sci-
entific research and in the review process, when a 
researcher and/or editor have a financial/personal 
interest or belief that can influence their viewpoint 
or inappropriately influence their actions, a con-
flict of interest occurs. If there is a case of dissat-
isfaction with regards to sending an article for ar-
bitration, the corresponding author should inform 
a specific person or organization at the journal’s 
office. A primary case for dissatisfaction may re-

f

Name of the research work's operator:

Unit name:

Type of research work: Foundational...                             
Practical… Foundational-Practical...

The used model: human… animal...

Experiments duration:

If a human is tested, is the research being con-
ducted for their well-being…Yes… No… 



ence of working with laboratory animals. 
K) The manager of the department where animals 
are being used is the guarantor of the competence 
and experience of his/her personnel to perform ex-
periments on animals. The department’s manager 
should periodically train all those who work with 
laboratory animals and send a copy of the training 
confirmation to the ethics committee of the unit.
L) For further information on regulations pertain-
ing to animals, institutes of specific animal pro-
duction are the best sources for the supply and 
delivery of common laboratory animals.
M) The department’s manager is the guarantor of 
human and animal health during the transfer pro-
cess of laboratory animals. 
N) Animal residence should ensure the general 
health of the animal and should avoid unnecessary 
stress.
Allocated space provided to each animal accord-
ing to species is a necessary and appropriate stan-
dard and aspects such as protection against hunt-
ers, vermin and other pests should be provided. In 
addition, the space and structure provided should 
be considered for quarantine and isolation if nec-
essary. Only authorized persons should have ac-
cess to these areas.
O) Environmental conditions such as temperature, 
humidity, ventilation, lighting and social interac-
tion should be consistent with the needs of the 
kept species. Adequate facilities should be avail-
able to animals and animal waste must be properly 
disposed of.
P) Animals should be given enough food at the 
proper volume and quality according to their 
needs in order to protect their health, unless the 
experiment subject pertains to studies regarding 
nutritional needs changes; additionally, animals 
should have free access to drinking water.
Q) Programmes of health monitoring and disease 
prevention should be available to the institute of 
animal production and to the consumer depart-
ment of animals for biomedical purposes, and 
should be provided by the ethics committee of the 
unit. Sick or injured animals should receive proper 
care according to the relevant conditions or they 

should be killed in a painless manner.
R) Reports of experiments on animals should be 
recorded and should be available for inspection 
and surveillance.
Information should include the performed meth-
ods and the results of experiments after death.
S) If there is a suitable alternative instead of live 
animals for experiments, those methods should be 
used in order to reduce the use of laboratory ani-
mals (such as biological and non-biological meth-
ods).
Non-biological methods include methods based 
on mathematical models, structure-activity rela-
tions based on the chemical and physical proper-
ties of drugs and other chemicals, and computer 
projections of non-biological processes. Addition-
ally, retrospective and prospective epidemiologi-
cal methods on human and animal populations can 
be used in this case. In this regard, implementing 
supplemental and/or alternative methods for using 
healthy animals and expanding their use should be 
promoted for scientific and humanitarian reasons.
Biological methods involve the use of microor-
ganisms, preparations in vitro (sub-cellular inter-
actions, whole cellular systems, organ perfusion, 
short-term and organs and cell cultivation) and in 
some environmental conditions, vertebrate and in-
vertebrate embryos.
T) In the case of experiments on animals, author(s) 
must provide a full description concerning all 
works conducted with animals, the use of anaes-
thesia, drugs and the surgical methods that were 
applied.
U) The author(s) must take all possible measures 
to avoid harming animals at all stages of the con-
ducted experiments
4. The observation of ethical principles in re-
search work
In every research study, for experiments that are 
conducted on humans or animals, following ethi-
cal principles must be observed in order to enter 
an extracted article of said research work to the 
referee process of the Journal of Veterinary Re-
search. At the time of sending the article, the form 
pertaining to ethical principles in research work 

e


