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 مدیریت تغذیه در توليد مرغ سالم

 محمد رضا عبادی

 اس اد یار پژوهش مرکز تحقیقات کشاوریی و مناب  ط(یمی اس ان اصفهان
mrebadi@yahoo.com 

 

 چکيده:
 علیرغم ن ایج مطلوب اس فاده ای آن ی بیوتیک ها در خوراک دام و طیور  امرویه فشار رویافزونی

در جهت حذف آنها ای جیره حیوانات وجود دارد و این به دلیل احساس خطری است که در 

مصرف کنندگان محصوالت دامی در ارت(ا  با میکروب های مقاوم شده به آن ی بیوتیک ها دیده 

شده است.در تولید تجاری طیور  هر گونه اخ الل در سالمت  تأثیر مهمی بر رفاه و راح ی حیوان 

اق صادی آن خواهد داشت. عوارض گوارشی س(ب افت ضریب ت(دیل و در ن یجه کاهش و بایده 

بایده تولید می شوند. بیماری های روده ای  نگرانی مهمی در صنمت طیور می باشند  ییرا س(ب 

کاهش تولید  افزایش مرگ و میر و آلودگی تولیدات طیور برای مصرف انسان می شوند.  با 

مورد مقاومت به آن ی بیوتیک ها  و من  اس فاده غیر درمانی آن ی بیوتیک افزایش نگرانی ها در 

ها در اروپا و آمریکا  توجه ییادی به یاف ن جایگزین های آن ی بیوتیک برای تولیدات طیور 

ممطوف شده است. اثر آن ی بیوتیک ها بر ن یجه بیماری به میکروفلور دس گاه گوارش مربو  می 

ی هر گونه تغییر بوجود آمده ای جیره در اکوسیس م دس گاه گوارش  نقطه شود. بنابراین  بررس

شروعی است برای تحقیق در مورد جایگزین های مناسب آن ی بیوتیک ها. مثالً جیره حاوی 

مقادیر باالی پلی ساکاریدهای نامحلول مانند گندم و جو  تغییرات قابل توجهی را در تکثیر 

اون کلوس ریدیا ایجاد می کند. این جیره ها  س(ب افزایش  میکروارگانیسم های غیر هوایی

تخمیر در روده کواک جوجه شده ودرن یجه منجر به عملکرد ضمیف پرنده می گردد. بر اساس 

آنچه گف ه شد  ضروری است که جایگزین هایی برای آن ی بیوتیک ها جهت اس فاده در خوراک 

 ولیدات حیوانی در هزاره جدید ادامه یابد. دام و طیور جس جو و آیمون شود تا سودآوری ت

 آن ی بیوتیک  دس گاه گوارش  مرغ گوش ی  مرغ سالم کلمات کليدی:

 مقدمه:
برای یاف ن جایگزین های مؤثر و قابل اطمینان برای محرک  های رشد  باید در مورد اکولوژی 

نه و اه یمانی میکروبی  دس گاه گوارش اطالعاتی بدست آورد  اینکه محرک های رشد اگو

جممیت میکروبی را تغییر می دهند و اینکه این تغییرات در میکروفلور  اه تأثیری روی عملکرد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هاي زيست محيطي عرصه كشاورزي و امنيت غذايي بررسي چالش  

 1391مسال اول و ني 1390نيمسال دوم  -اصفهان
 کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان  پایدار مدیریت محيط زیست و توسعه

195 

 

جوجه های گوش ی دارد. دس گاه گوارش حیوانات بالغ بوسیله جممیت فمال و 

پیچیده ای ای میکروارگانیسم ها کلنیزه می شود. حفاظت بیش ر در برابر پاتوژنهای بالقوه ای 

ق سیس م ایمنی موکوسی شامل مکانیسم های ایمنی ذاتی  مشابه یک ارگان لمفوئیدی طری

ثانویه  صورت می گیرد. در هر حال  همچنین جممیت باک ریایی  میزبان خود را در برابر هجوم 

حفظ می کند. حیوانات جوان برای  "مقاومت کلنیزاسیون"میکروبهای بیماریزا ای طریق مکانیسم 

باک ریایی پیچیده و سیس م ایمنی دس گاه گوارش توسمه نیاف ه خود  به یمان توسمه جممیت 

نیای دارند. تا یمانی که این توسمه صورت نگیرد  آنها نس(ت به حضور میکروبهای بیماریزا در 

 دس گاه گوارش خود  آسیب پذیر خواهند بود. 

پرورشی وارد بدن می میکروارگانیسم ها در جوجه های جوان ای طریق آب  خوراک و محی  

شوند  هر اند اثرات محیطی به شکل غیر مس قیم تأثیرگذار می باشند. ن ایج مطالمات بسیاری 

نشان داده که جیره قوی ترین عامل تمیین کننده ساخ ار جممیت باک ریایی دس گاه گوارش 

رش را ای است. بنابراین تا حدی می توان به وسیله اجزای جیره جممیت میکروبی دس گاه گوا

خوبی ثابت شده است که میکروفلور باک ری های مضر به سمت باک ری های مفید سوق داد. به 

ط(یمی دس گاه گوارش  نقش مهمی را در سالمت طیور بر عهده دارند. پاتوژن های گوناگون 

مانند اشرشیاکلی  س(ب کاهش رشد طیور می شوند. مکانیسم های ممکن برای این کاهش رشد 

ای: تولید توکسین  اس فاده ای مواد مغذی ضروری برای میزبان و ای بین بردن میکروب  ع(ارتند

 های سن ز کننده وی امین ها یا دیگر فاک ورهای رشد میزبان.

 اهميت دستگاه گوارش

مجرای گوارشی به عنوان مسیر تامین کننده و راه ورودی مواد مغذی است. دس گاه گوارش طیور 

 انداران کوتاه ر بوده و اغلب پرندگان برای هضم و جذب نس(ت به ای نظر نس(ت به  پس

 . حفظ بافت   ساخ ار و سالمت  قسمت های 1پس انداران سطوح جذبی کم ری دارند )جدول 

مخ لف دس گاه گوارش کلید اصلی موفقیت در پرورش طیور است. تغییراتی که بواسطه بیماری 

می آید بر عملکرد و نیای های تغذیه ای جوجه تاثیر در بخش های مخ لف دس گاه گوارش بوجود 

گذار است.تکثیر و تجم  باک ری ها در یمان بیماری باعث تغییر جهت مواد مغذی ای رشد جوجه 

 به سمت حمایت ای سالمت و دفاع در برابر عوامل بیماریزا خواهد شد.
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 بدن  زایش سن جوجه ) % وین: تغییرات وین اندام های مخ لف دس گاه گوارش با اف1جدول 

 اثر فلور ميکروبی  بر سالمت طيور

در تولید تجاری طیور  هر گونه اخ الل در سالمت  تأثیر مهمی بر رفاه و راح ی حیوان و بایده 

اق صادی آن خواهد داشت. عوارض گوارشی س(ب افت ضریب ت(دیل و در ن یجه کاهش بایده 

اه گوارش اولین نقطه تماس محی  خارج و داخل بدن تولید می شوند. در همه حیوانات دس گ

      می باشد. دس گاه گوارش جایگاه مهم مقابله میکروب های بیماریزا و سیس م ایمنی می باشد.                                           

می  دس گاه گوارش حاوی جممیت های ییادی ای میکروب های بیماریزا و غیر بیماریزا بوده که

توانند س(ب بروی انواع مخ لفی ای بیماری های روده ای شوند. طیور باید واجد دس گاه گوارش 

سالم و فمال باشند تا ای رشد میکروب های بیماریزا جلوگیری شده و هضم و جذب بصورت 

مناسب صورت گیرد. ح ی آسیب جزیی دس گاه گوارش توس  میکروارگانیسم های بیماریزا 

کاهش راندمان غذایی و سرعت رشد گردد. ضایمات بزرگ تر روده در پی ممکن است س(ب 

آلودگی های میکروبی  س(ب بیماری های شدید و تلفات باال در گله های طیور خواهد شد. در 

پرورش طیور  بمضی ای آلودگی های میکروبی تهدیدی جدی برای سالمت دس گاه گوارش و بهره 

ای نمونه ها ع(ارتند ای: ال هاب روده  نکروی  یخم روده   وری ای مواد غذایی می باشد. بمضی

سالمونلوی و کولی باسیلوی. قرار گرف ن در ممرض بیماریها  تهدیدی دائم برای سالمت پرنده و 

  . خ  اول دفاع 1عملکرد آن است که جهت م(اریه با این خطر اندین راهکار م صور می باشد )

ورش با کیفیت باال بوده به گونه ای که محی  و غذا تا حد شامل ایجاد سیس م های تغذیه و پر

امکان عاری ای آلودگی با میکروب های بیماریزا باشند. این عمل به پیشگیری ای ایجاد بیماری که 

به رین روش جهت نگهداری شرای  سالم ی و تولیدی مطلوب می باشد  کمک می کند. به هر 

می باشد. دومین خ  دفاعی  تمدیل سیس م ایمنی حال  پیشگیری ای بیماری همیشه ممکن ن

طیور بوده که در حداکثر کردن بهره وری و کاهش خطر اب ال به بیماری دارای اهمیت می باشد 

(1 .  
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مدارکی که نشاندهنده نقش حفاظ ی فلور میکروبی بومی دس گاه گوارش در 

ر برجس ه ای مطالمه بر روی انسان و حیوانات علیه عفونت با میکروب های بیماریزا است  بطو

حیوانات آیمایشگاهی عاری شده ای میکروب یا آن ی بیوتیک درمانی شده  بدست آمده است. این 

حیوانات در مقابل عفونت با بیماریزاهای روده ای نس(ت به حیوانات شاهد  حساس تر و مس مدتر 

تشکیل کلونی را تحت تأثیر  بودند. بمالوه  فلور میکروبی  سطح روده یمنی مکانهای اتصال جهت

قرار می دهد. اکثر گونه های باک ریایی  کلونی های خود را در داخل حفره دس گاه گوارش 

 . با این وجود  عده ای ای آنها به دیواره روده اتصال می یابند  انین 4تشکیل می دهند )

نند. عده ای ای میکروارگانیسم هایی همراه با جریان مواد هضمی محی  روده را ترک نمی ک

باک ری ها برروی سطح پریها رشد می کنند و عده ای دیگر داخل غدد روده ای و روی بافت 

 . پیشنهاد شده که باک ری ها به گیرنده های ویژه موجود در 5پوششی تشکیل کلونی می دهند )

د بین  .  هر عاملی که س(ب بر هم خوردن تمادل موجو3دیواره دس گاه گوارش م صل می شوند )

حیوان میزبان و فلور میکروبی ایجاد شده  گردد؛ ممکن است س(ب دس رسی به ر یک پاتوژن به 

سلولهای هدفش شده و اجایه تکثیر یاف ه و در ن یجه در رقابت برای سلولهای هدف موفق تر 

گردد. بنابراین یک طریقه مممول این است که تمداد باک ری های سودمند در روده  به منظور 

هش تمداد گیرنده های موجود برای کلونیزه شدن توس  پاتوژنها  افزایش یابد. این قابلیت فلور کا

میکروبی روده در ممانمت ای کلونیزه شدن روده توس  بیماریزاهای مهاجم  مقاومت کلونیزاسیون 

 .  6)یا حذف رقاب ی نامیده شده است 

 عوامل موثر در رشد و سالمت دستگاه گوارش

ای خوراکی هر کدام به روش خاصی و یا مکانیسم مربو  به خود قادرند افزایش افزودنی ه

راندمان تولید را حمایت کننداما  توجه به شرای  مخصوص به گله ) سن  شرای  سالمت  مرحله 

و میزان تولید  ترکیب جیره و ... تمیین کننده ی برتری یک افزودنی نس(ت به دیگری خواهد بود 

ص این که کدام افزودنی و به اه مقدار و به اه طریقی بایس ی اس فاده شود نیای . بنابراین تشخی

 به شناخت و تخصص دارد.

 افزودنی های خوراکی به منظور توليد سالم
  به(ود دهنده های سالمت روده ) افزایش جذب مواد مغذی و تمدیل سیس م ایمنی 

 به(ود دهنده های هضم مواد خوراکی 

 مت خوراکبه(ود دهنده های سال 

 بهبود دهنده های سالمت روده 

این گروه ای افزودنی ها به منظور افزایش جذب مواد مغذی و تمدیل سیس م ایمنی به خوراک 

 اضافه می گردند که ع(ارتند ای:
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 آن ی بیوتیک های محرک رشد 

 پرو بیوتیک ها 

 پری بیوتیک ها 

 اسید های آلی 

 آنزیم ها 

 آنتی بيوتيک های محرک رشد

ش با ر میکروبی ) مفید و غیر مفید  در مجرای روده عمل کرده در ن یجه انرژی و پروتئین با کاه

 کم ری برای تغذیه بافت های روده نیای است

علیرغم ن ایج مطلوب اس فاده ای آن ی بیوتیک ها در خوراک دام و طیور  امرویه فشار رویافزونی 

ن به دلیل احساس خطری است که در در جهت حذف آنها ای جیره حیوانات وجود دارد و ای

مصرف کنندگان محصوالت دامی در ارت(ا  با میکروب های مقاوم شده به آن ی بیوتیک ها دیده 

  اس فاده ای اهار آن ی بیوتیک محرک رشد ) ویرجینیامایسین  1999شده است. در سال 

دنیا اس فاده می شوند  اسپیرامایسین  تایلویین و باسی راسین روی  که بطور مممول در سرتاسر 

ممنوع شد. وقوع ان روکوکسی مقاوم به وانسومایسین در اس رالیا منجر به اس فاده ای گلیکوپپ ید 

آووپارسین شد و م ماق(اً اس فاده ای آووپارسین و سایر گلیکوپپ یدها به عنوان محرک های رشد 

  اس فاده ای آن ی  2006ع سال  . در اروپا با شرو1در خوراک حیوانات در اس رالیا م وقف شد )

 بیوتیک ها در خوراک حیوان به منظور پیشگیری ای بروی بیماریها  ممنوع شده است.

 اثرات منفی آنتی بيوتيک ها:

 ای بین بردن باک ری های مفید دس گاه گوارش 

 ایجاد مقاومت میکروبی در پرنده و انسان 

 اثرات مضر باقيمانده داروها  در مواد غذایی

 ت توکسيکولوژیکخطرا -1

  291-160اثرات سمی مس قیم: وجود کلرامفنیکل به میزان ppb  در جگر و

 مسمومیت 

 :آن ی بیوتیک های محرک رشد مثل کاربادوکس و اوالکوئین  اثرات کارسینوژنیک

 دوکس بالقوه ینوتوکسیک و موتاژنیک می باشند

  های آنابولیکاثرات موتاژنیک : بویژه پس ای م ابولیزه شدن مثل اس روئید 

  اثرات تراتوژنیک: مصرف در ینان باردار و ناقص الخلقه یایی 

 خطرات ميکروبيولوژیک -2

 اخ الل در میکرو فلور ط(یمی دس گاه گوارش و ای بین بردن باک ری های مفید 
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  پی پی ام باقیمانده دارویی  2ایجاد مقاومت میکروبی: دریافت رویانه

 یری افزایش می دهدمقاومت باک ریایی را بطور اشمگ

  اثرات منفی بر رشد اس ارتر کالچرها: مخ ل کردن فرایند تخمیر در تولید فراورده های

 ل(نی

 خطرات فارماکولوژیک    -3 

 تغییر رنگ دندان و اثرات سوء بر رشد اس خوان های بچه 

 خطرات ایمنولوژیک    -4 

 ین  واکنش های آلرژی یا بویژه با دریافت باقیمانده پنی سیل

 خطرات زیست محيطی   - 5

وجود تراکم باالی انواع  باک ری در خطو  اصلی فاضالب  مخزن های لجن و محل های تخلیه 

ضایمات و یباله  به علت داش ن مناب  غذایی غنی برای میکرو ارگانیسم ها ای یکطرف باعث  

دیگر حضور آن ی  افزایش بیو ماس میکروبی و گوناگونی میکرو ارگانیسم ها شده و ای طرف

 بیوتیک ها در این گونه محی  ها باعث بروی جهش و ایجاد مقاومت ژنی در باک ری ها می شود.

براساس آنچه گف ه شد  ضروری است که جایگزین هایی برای آن ی بیوتیک ها جهت اس فاده در 

ادامه یابد  خوراک دام و طیور جس جو و آیمون شود تا سودآوری تولیدات حیوانی در هزاره جدید

 . امرویه ای افزودنی های غذایی اون پروبیوتیک ها  پری بیوتیک ها  اسیدهای آلی و ...   به 1)

  .2عنوان جایگزین آن ی بیوتیک ها اس فاده می شود )

 پرو بيوتيک ها

پرو بیوتیک ها افزودنی های غذایی هس ند که ای طریق به(ود تمادل میکروبی روده تأثیرات 

ی جمله افزایش رشد و به(ود روند هضم غذا  روی میزبان دارند. عملکرد مناسب  سودمندی )ا

عدم وجود باقیمانده در محصوالت دامی و حفظ محی  ییست ای خصوصیات مهم پرو بیوتیک ها 

به شمار می رود. امرویه پرو بیوتیک ها نه تنها به عنوان محرک رشد  بلکه برای تحریک دس گاه 

ب ال به بسیاری ای بیماری ها بکار گرف ه می شوند. پروبیوتیک ها ای طریق ایمنی و پیشگیری ا

فرون ها و ایمینوگلوبولین ها باعث ارتقا  -افزایش تمداد سلول های دیواره روده تولید این ر

سیس م ایمنی بدن می شوند.دس گاه گوارش حیوانات بالغ بوسیله جممیت فمال و پیچیده ای ای 

لنیزه می شود. حفاظت بیش ر در برابر پاتوژنهای بالقوه ای طریق سیس م میکروارگانیسم ها ک

ایمنی موکوسی شامل مکانیسم های ایمنی ذاتی  مشابه یک ارگان لمفوئیدی ثانویه  صورت می 

گیرد. در هر حال  همچنین جممیت باک ریایی  میزبان خود را در برابر هجوم میکروبهای بیماریزا 

حفظ می کند. حیوانات جوان برای توسمه جممیت  "ومت کلنیزاسیونمقا"ای طریق مکانیسم 
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باک ریایی پیچیده و سیس م ایمنی دس گاه گوارش توسمه نیاف ه خود  به یمان 

نیای دارند. تا یمانی که این توسمه صورت نگیرد  آنها نس(ت به حضور میکروبهای بیماریزا در 

ظیم ترکیب میکروبهای دس گاه گوارش بوسیله دس گاه گوارش خود  آسیب پذیر خواهند بود. تن

 پرو بیوتیک ها بر توسمه موکوسی و نیز سیس م ایمنی تأثیرگذار خواهد بود.

:بطور کلی یک پروبیوتیک باید خصوصیا ت ییر را داش ه باشد تا خصوصيات پروبيوتيک ها

 ب واند به عنوان مکمل در خوراک دام و طیور مورد اس فاده قرار بگیرد.

در مراحل فرآیند  -4گرم مث(ت باشد.  -3 بیماری یا ن(اشد. -2ای میزبان منشاء گرف ه باشد. -1

کردن و ذخیره مواد غذایی پایدار باشد. هنگام تولید جیره های مخلو  و به خصوص هنگام پلت 

کردن و در حضور مواد ممدنی  پروبیوتیک ها با تنش های مخ لف شیمیایی  مکانیکی و گرمایی 

در  -5می شوند  بنابراین قابلیت ینده ماندن پروبیوتیک ها در این شرای  ضروری است. مواجه

به بافت پوششی روده یا  -6دس گاه گوارش  برابر اسید ممده و نمک های صفراوی پایدار باشد. 

 .فمالیت های میکروبی را تغییر دهد -8ترکی(ات مهار کننده تولید کند.  -7 مخا  بچس(د.
 

 ها پری بيوتيک
پری بیوتیک ها مواد خوراکی غیر قابل هضم که شرای  را برای تولید و اس قرار پروبیوتیک ها 

مهیا میکنند و سالمت میزبان را ارتقاء می بخشند.اون ینده نیس ند حساسیت پروبیوتیک ها را 

ی ای انواع ندارند. برخی ای انواع با افزایش سطح جذب  برخی ای انواع با تمدیل فلور میکروبی و برخ

با تقویت سیس م ایمنی مقاومت به بیماری ها را در میزبان افزایش داده باعث به(ود عملکرد می 

 شوند.

 اسيد های آلی

باک ری های حساس به محی  اسیدی را ای بین برده و شرای  را برای  محی   pHبا کاهش 

 یجه عملکرد پرنده می باک ری های مفید به(ود بخشیده باعث افزایش جذب مواد مغذی و در ن

شوند.ای نکات قابل توجه ضریب یونیزاسیون اسید های آلی است  بنابراین هر نوع اسیدی نمی 

 تواند به تمدیل فلور میکروبی مجرای گوارش کمک کند.

 آنزیم ها

به عنوان کن رل کننده ی ترکی(ات کربوهیدراتی جیره بویژه بخش پلی ساکارید های غیر نشاس ه 

و یا آیاد کننده ی بخش های مح(وس شده در بافت های گیاهی همچون پروتئین   NSPs)ای) 

 مواد ممدنی و انرژی کاربرد دارند.

 بهبود دهنده های هضم مواد خوراکی 
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در دس گاه گوارش انواع باک ریهای بیماریزا و فرصت طلب ای ق(یل ای 

رای حمله به اپی تلیوم کوالی   سالمونال   کلس ریدیوم و غیره به دن(ال فرصت مناسب ب

جدار روده می باشد . عوامل اس رس یای ط(یمی و غیر ط(یمی نیز باعث می شود که 

دس گاه گوارش ن واند بر ضد این باک ریها عمل کنند و عمل بیگانه خواری را انجام دهند  

م لذا بهی ر است عوامل باک ریایی که با گیرنده های خود به جدار روده می اس(ند و آنزی

ترشح می کنند و  تکثیر می یابند را   ق(ل ای اس(یدن مهار کنیم . به این منظور می توان 

 ای برخی افزودنی ها که اخ صاصا این عمل را انجام میدهند اس فاده کرد.

 ( MOSمانان اوليگوساکارید )
لی سویه ای ای ترکی(اتی است که توانایی دارد عمل این باک ری را خنثی کند   که ای دیواره سلو

ای قارچ ساکارومایسس سرویسیا بدست می آید . این ترکیب که یک نوع اند قندی است دارای 

 خواص ذیل است:

اتصال به گیرنده های باک ریهای بیماریزا در روده و خنثی کردن آنها و دف  ای طریق  -

 مدفوع بدون اثر جان(ی .

غذیه ای مناسب که س(ب می کمک به فلور ط(یمی دس گاه گوارش و به یک من(  ت -

شود این فلور ط(یمی بمنوان یک سد دفاعی سیس م ایمنی بدن علیه باک ریهای بیماریزا 

عمل می کند بنابراین دو عمل فوق ای طرفی فلور ط(یمی را تقویت می کند و ای طرفی 

 باک ریهای بیماریزا را ای بین می برد .

که عمل خنثی  Gو  Aلوبولین های تقویت سیس م ایمنی ای طریق افزایش ایمینوگ

   .کنندگی باک ریها را افزایش می دهد

جذب مایکوتوکسین ها و سموم حاصل ای قاراها ای ق(یل آفالتوکسین . این ماده به  -

واسطه ساخ مان ملکولی بزرگی که دارد این سموم را در خود نگه می دارند و اجایه نمی 

اهار عامل باعث سالم ماندن اپی تلیوم و  دهند به جدار روده صدمه وارد شود این

پریهای روده می شود و تا حدودی سالم ماندن این سلولها در برابر عوامل ویروسی را نیز 

 افزایش می دهد .

انجام می دهد است که ای ترکی(ات  MOSترکییب دیگری که عمل مش رکی را با بتاگلوکان: 

فاگوسیت ها و سلولهای فاگوسیت خوار ای  اند قندی است . این ترکیب س(ب تقویت فمالیت

ق(یل ماکروفاژ  لیزوییم   نوتروفیل و این رفرون و جذب مایکوتوکسین ها و سموم حاصل ای آنها 

 می گردد . 

 بهبود دهنده های سالمت خوراک 
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اسید پروپیونیک و اسید فرمیک اسید های ضمیفی مواد ضد قارچ:   

شده و باعث جلوگیری ای رشد قارچ های بیماریزا  هس ند که می توانند به خوراک اضافه

 شوند.

 :Toxin Binder)مواد جاذب سموم قارچ ها: ) توکسين باندر 

ممموال آلوده شدن  به قارچ ای یمان برداشت محصول در مزرعه  فراوری  ان قال و ان(ارداری 

ذب سموم این در مناب  خوراکی اتفاق می اف د که به این منظور می وان ای موادی که جا

قارچ ها می باشند) توکسین بایندر   بهره گرفت و درصد آلودگی و خسارت سم وارد شده 

به خوراک را کاهش داد. ای مهم رین سموم آلوده کننده خوراک طیور ع(ارتند ای: 

 آفالتوکسین ها  اوکراتوکسین ها و ییرالنون

 
 : ذرت آلوده به سم فویاریوم1شکل 

 يری:جمع بندی و نتيجه گ
با توجه به مطالب ارائه شده می توان بیان داشت که حفظ سالمت دس گاه گوارش و بویژه حفظ 

و ارتقائ بافت و ساخ ار روده در مرغ گوش ی  کلید اصلی و رمز موفقیت در تولید مرغ سالم و 

 بدون آن ی بیوتیک می باشد.
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