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 .1استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله1397/03/07 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/06/05 :

چکیده
هدف از این آزمایش بررسی تأثیر اسانس گیاه آرتمیزیا آنوا و پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر کیفیت تخم و الشه
بلدرچینهای تخمگذار ژاپنی بود .بههمین منظور از تعداد  180قطعه بلدرچین تخمگذار  46روزه در قالب طرح کامالً تصادفی
با چهار تیمار و پنج تکرار (نه قطعه جوجه در هر تکرار) استفاده شد .تیمارهای آزمایشی شامل )1 :جیره پایه بهعنوان گروه شاهد
(فاقد افزودنی) )2 ،جیره پایه  +اکسیتتراسایکلین ( 200میلیگرم در کیلوگرم) )3 ،جیره پایه  +اسانس گیاه آرتمیزیا آنوا (250
میلیگرم در کیلوگرم) و  )4جیره پایه  +پروبیوتیک ( 4/02 ×1011 CFUالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در کیلوگرم جیره) بودند.
نتایج نشان داد که استفاده از پروبیوتیک در مقایسه با تیمارهای شاهد و آرتمیزیا سبب افزایش معنیدار مجموع وزن تخم و گرم
تخم تولیدی روزانه شد ( .)P<0/05همچنین در مقایسه با گروه شاهد ،مکمل کردن جیره پایه با اسانس گیاه آرتمیزیا سبب
کاهش میزان مالون دیآلدئید زرده تخم ( )P<0/05و وزن کبد ( )P=0/06شد .افزون بر این استفاده از تمامی افزودنیها سبب
افزایش وزن فولیکولهای  F3و  F2شد ( .)P<0/05براساس نتایج این آزمایش ،میتوان از الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بهعنوان
یک جایگزین برای آنتیبیوتیک برای افزایش تولید و از اسانس آرتمیزیا برای تولید محصوالت سالم در تغذیه بلدرچین استفاده
نمود.
کلیدواژهها :آرتمیزیا آنوا ،بلدرچین ،پروبیوتیک ،کیفیت تخم ،مالون دیآلدئید.

* نویسنده مسئول

Email: h.shirzadi@ilam.ac.ir
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مقدمه

کمک به تجمع میکروفلور طبیعی در روده جوجههای

امروزه سیاستهای اقتصادی حاکم بر صنعت بهمنظور

تفریخشده استفاده میشود .گزارش شده است که افزودن

دستیابی به حداکثر سود در واحد سطح ،صنعت پرورش

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به جیره جوجههای گوشتی

طیور را با عوامل تنشزای مختلفی از جمله افزایش

چالشیافته با کلستریدیوم پرفرینجنس ضمن کاهش تعداد

تراکم ،شرایط نامناسب تهویه ،واکسیناسیون ،بیماریها اعم

پاتوژنها و افزایش شمار باکتریهای مفید دستگاه

از ویروسی ،عفونی ،باکتریایی ،انگلی و غیره مواجه نموده

گوارش،

کلستریدیوم

است .یکی از عواقب پرورش متراکم طیور در واحدهای

پرفرینجنس را به حالت طبیعی برگردانده است [.]16

صنعتی دیسباکتریوزیس میباشد ،که بهدلیل برهم زدن

همچنین گزارش شده است که الکتوباسیلوس

تعادل میکروبی و تغییر آن به سمت کلونیزاسیون پاتوژنها

اسیدوفیلوس در تنظیم ژنهای مرتبط با پاسخ ایمنی،

میتواند زمینهساز بیماریهای باکتریایی مختلفی نظیر

تنظیم هورمونی رشد و نمو بافت و هموستاز یونی دخیل

کلیباسیلوزیس ،سالمونلوزیس ،کمپیلوباکتریوزیس و غیره

است [.]9

دیسباکتریوزیس

ناشی

از

باشد .پرندههایی که درگیر چنین بیماریهایی میشوند از

آرتمیزیا آنووا نام علمی گیاهی از خانواده کاسنی و

سرعت رشد و ضریب تبدیل مناسبی برخوردار نبوده و

جنس درمنه است که در ایران به گندواش ،خارگوش،

تلفات نیز دارند ،لذا مرغدار جهت پیشگیری از چنین

درمنه خزری و درمنه شیرین معروف است .گیاهی علفی

خساراتی اقدام به تجویز آنتیبیوتیکهای محرک رشد

و یکساله است که ارتفاع آن به دو متر میرسد و نوار

میکند.

ساحلی کشور از شهرستانهای رشت تا گرگان را به

بااینحال بیش از یک دهه است که بهدلیل گسترش

عرض چند کیلومتر پوشانده است .بیشترین میزان ترکیبات

باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک و متعاقب آن انتقال

موجود در اسانس گیاه آرتمیزیا آنوا مربوط به کامفور (48

ژنهای مقاوم به نسلهای بعدی باکتری و بهخصوص

درصد) -1،8 ،سینئول ( 9/39درصد) و کامفن (6/98

افزایش مقاومت به چنین ترکیباتی در انسان ،استفاده از

درصد)

میکروبی،

آنها در خوراک دام و طیور توسط اتحادیه اروپا ممنوع

تقویتکنندگی سیستم ایمنی و آنتیاکسیدانی ترکیبات

شده است [ .]2از طرفی هم اعمال ممنوعیت استفاده از

فوق به اثبات رسیده است [ ]20و لذا اسانس مذکور

آنتیبیوتیکهای محرک رشد ،ممکن است موجب افزایش

میتواند بهعنوان یک جایگزین آنتیبیوتیک مدنظر قرار

بروز بیماریها و کاهش تولید در صنعت طیور شود.

گیرد .ازآنجاییکه ترکیبات اسانسهای گیاهی قابلیت

بنابراین پژوهشگران در راستای یافتن جایگزین مناسبی

انحالل پایینی در آب دارند و وزن مخصوص آنها کمتر

برای آنتیبیوتیکها تالش خود را بهکار گرفتند و استفاده

از آب است ،لذا در صورت تجویز درون آب این ترکیبات

از جایگزینهایی نظیر ترکیباتی گیاهی ،پروبیوتیکها و

روی سطح آب شناور شده و بهدلیل فرّار بودن تبخیرشده

غیره را پیشنهاد دادند.

و عمالً از دسترس پرنده خارج میشوند .بهدلیل فرّار

میباشد

[.]22

خواص

ضد

پروبیوتیکها مکملهای غذایی میکروبی زندهای

بودن ترکیبات مذکور ،مخلوط کردن اسانس با جیره نیز

میباشند که بهطور مفید و مؤثری با بهبود و تعادل

منجر به متصاعد شدن آنها از جیره و کاهش کارایی آنها

میکروبی روده روی حیوان میزبان اثر گذاشته و برای

میشود .امروزه برای غلبه بر این مشکالت اسانسهای
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گیاهی را به کمک حاملهای شیمیایی بهصورت پودر در

(فاقد افزودنی) )2 ،جیره پایه  +اکسیتتراسایکلین (200

میآورند.

میلیگرم در کیلوگرم) )3 ،جیره پایه  +اسانس گیاه

هدف از این تحقیق بررسی امکان جایگزینی

آرتمیزیاآنوا ( 250میلیگرم در کیلوگرم) و  )4جیره پایه +

آنتیبیوتیک اُکسیتتراسایکلین با پروبیوتیک الکتوباسیلوس

پروبیوتیک تک سویه الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

اسیدوفیلوس و یا اسانس گیاه آرتمیزیا آنوا (به شکل

 4/02 × 1011در کیلوگرم جیره) بودند .اسانس گیاه آرتمیزیا

پودر) و بررسی تأثیر آنها روی عملکرد تولیدی ،کیفیت

آنووا از شرکت گیاه اسانس گرگان خریداری شد .ترکیب و

تخم و الشه بلدرچینهای تخمگذار ژاپنی بود.

ارزش تغذیهای جیره پایه در جدول  1نشان داده شده است.

(CFU

الزم به ذکر است که در جیره نویسی مقادیر انرژی و
مواد و روشها

پروتئین ،اسیدهای آمینه قابل هضم و کلسیم و فسفر از منابع

این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایالم در بهار سال

مختلف استخراج شدند .همچنین پرندهها بهگونهای به

 1396انجام شد .در این تحقیق از تعداد  180قطعه بلدرچین

واحدهای آزمایشی اختصاص داده شدند که در شروع

تخمگذار  46روزه در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار

آزمایش وزن پرندههای هر واحد آزمایشی تقریباً یکسان

تیمار و پنج تکرار (نه قطعه جوجه در هر تکرار) استفاده شد.

باشد ،ضمن اینکه پرندهها در داخل قفسهایی با ابعاد

تیمارهای آزمایشی شامل )1 :جیره پایه بهعنوان گروه شاهد

( 1×0/8×0/4متر) پرورش یافتند.

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره پایه
ترکیب شیمیایی (محاسبه شده)

ماده خوراکی (گرم در کیلوگرم)
ذرت

481

انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری درکیلوگرم)

2900

کنجالة سویا ( 44درصد پروتئین)

329

پروتئین خام (درصد)

23/77

گلوتن ذرت ( 60درصد پروتئین)

90

لیزین قابل هضم (درصد)

1/28

روغن گیاهی

14/6

متیونین قابل هضم (درصد)

0/6

دیال -متیونین

2/5

سیستین قابل هضم (درصد)

0/32

ال -لیزین

3/7

متیونین  +سیستین (درصد)

0/92

ال -ترئونین

0/7

ترئونین (درصد)

0/80

دی کلسیم فسفات

7/1

کلسیم (درصد)

2/7

صدف

62

فسفر قابل استفاده (درصد)

0/35

بیکربنات سدیم

2/4

سدیم (درصد)

0/17

کلر (درصد)

0/22

نمک
مخلوط ویتامینی -معدنی
جمع

2
1

5
1000

تعادل آنیون-کاتیون (میلیاکیواالن در کیلوگرم)

226

اسید لینولئیک (درصد)

1/17

فیبر خام (درصد)

5

 .1مقدار ویتامینها در هر کیلوگرم جیره :ویتامین آ  9000واحد بینالمللی ،ویتامین دی (کوله کلسیفرول)  2000واحد بینالمللی ،ویتامینای  18واحد بینالمللی،
ویتامین کا  2میلیگرم ،ریبوفالوین  6/6میلیگرم ،نیاسین  30میلیگرم ،اسید پانتوتنیک  10میلیگرم ،پیریدوکسین  3میلیگرم ،اسید فولیک  1میلیگرم ،تیامین 1/8
میلیگرم ،سیانوکباالمین  15میکروگرم ،بیوتین  0/1میلیگرم ،کولین کلراید  500میلیگرم و اتوکسی کوئین  0/1میلیگرم .مقدار مواد معدنی در هر کیلوگرم جیره :سلنیم
 0/2میلیگرم ،ید  1میلیگرم ،مس  10میلیگرم ،آهن  50میلیگرم ،روی  85میلیگرم و منگنز  100میلیگرم.
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قبل از شروع آزمایش یک دوره عادتدهی بهمدت

فرآسنجههایی نظیر شاخص شکل تخم ،شاخص سفیده،

سه هفته در نظر گرفته شد و بعد از آن یعنی در سن 67

وزن مخصوص تخم ،مساحت سطح تخم و نسبت واحد

روزگی جیرههای آزمایشی در اختیار پرندهها قرار گرفت

وزن به سطح پوسته محاسبه شد [ .]1همچنین جهت

و آزمایش بهمدت  42روز تا سن  109روزگی ادامه

تعیین میزان مالوندیآلدئید ( )MDAزرده تخم بهعنوان

داشت .الزم به ذکر است که پرندهها در کل دوره پرورش

شاخصی از اکسیداسیون لیپیدهای آن ،در روز  42آزمایش

به آب و خوراک دسترسی آزاد داشتند .صفات عملکردی

از هر واحد آزمایشی چهار عدد تخم انتخاب و بهمدت

شامل تعداد تخم ،مجموع وزن تخم (میانگین وزن تخم

 20روز در داخل یخچال نگهداری شدند .پس از آن زرده

ضرب در تعداد تخم) ،درصد تولید تخم (تعداد تخم

تخمهای مربوط به هر واحد آزمایشی بهصورت دو به دو

تولیدی در کل دوره تقسیم بر روز مرغ ضرب در ،)100

با هم مخلوط شدند و میزان مالون دیآلدئید آنها تعیین و

میانگین وزن تخم (مجموع وزن تخم تقسیم بر تعداد

براساس نانومول در هر گرم زرده گزارش شد [.]7

تخم) ،گرم تخم تولیدی روزانه (درصد تولید ضرب در

در روز پایانی آزمایش از هر پن تعداد سه قطعه

میانگین وزن تخم) ،خوراک مصرفی روزانه (خوراک

بلدرچین انتخاب و کشتار شد ،سپس اندامهای مختلف

مصرفی در کل دوره تقسیم بر روز مرغ) و ضریب تبدیل

جدا و وزن اجزای الشه اندازهگیری شد .وزن نسبی سینه،

خوراک (میانگین خوراک مصرفی روزانه تقسیم بر گرم

ران ،قلب ،کبد ،طحال ،پیشمعده ،سنگدان ،تخمدان و

تخم تولیدی روزانه) در کل دوره اندازهگیری شد.

دستگاه تناسلی بهصورت نسبتی از وزن زنده و وزن

جهت تعیین کیفیت تخم بلدرچینها در روزهای 39

فولیکولها نیز بهصورت نسبتی از وزن دستگاه تناسلی

و  40آزمایش ابتدا اقدام به جمعآوری تخمها شد ،سپس

محاسبه شد .فولیکولهایی که آماده رهاسازی به درون

شمارهگذاری شدند و جهت تعیین کیفیت به آزمایشگاه

شیپور فالوپ بودند و قطر آنها بین  15تا  22میلیمتر بود

منتقل شدند .در آزمایشگاه در مرحله اول از هر واحد

 ،F1فولیکولهای زردی که قطر آنها بین  10تا 15

آزمایشی چهار عدد تخم انتخاب و با استفاده از دستگاه

میلیمتر بود  F2و فولیکولهای زردی که قطر آنها کمتر از

اندازهگیری کیفیت تخممرغ

(Egg Multi Tester, EMT-

 10میلیمتر بود  F3نامگذاری شدند [.]21

 )5200, Tokyo, Japanوزن ،رنگ زرده و واحد هاو

نرمال بودن و همگنی واریانس دادهها بهترتیب با

اندازهگیری شد .در مرحله بعد از هر واحد آزمایشی چهار

استفاده از تستهای کولموگروف -اسمیرنوف و لیون

عدد تخم انتخاب و با ترازوی با دقت  0/01گرم

بررسی شدند .سپس دادهها با استفاده از نرمافزار

بهصورت جداگانه توزین شدند .پس از شکستن پوسته

(نسخه  )9/1و رویه مدل خطی عمومی ،برای مدل 1

آنها ،سفیده و زرده بهصورت جداگانه توزین و پوستهها

تجزیه و میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن

نیز پس از خشک شدن در هوای آزاد جداگانه توزین

در سطح پنج درصد مقایسه شدند.

شدند .سپس ضخامت پوسته تخم بلدرچینها با استفاده از

رابطه )1

میکرومتر با دقت  0/001میلیمتر (ساخت شرکت

SAS

𝑗𝑖𝑒 Yij = μ + Ti +

در این رابطه ،Yij :مقدار مشاهده تیمار iام در تکرار
jام؛  ،μمیانگین جامعه؛  ،Tiاثر تیمار iام و  ،eijاثر خطای

میتوتویو ژاپن) اندازهگیری شد.
در مرحله آخر با استفاده از از دادههای خام اولیه،

آزمایش مربوط به تیمار iام در تکرار jام میباشد.
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نتایج و بحث

مورفولوژی روده و تنظیم جمعیت میکروفلورای روده سبب

نتایج مربوط به صفات عملکردی بلدرچینها اعم از تعداد

افزایش تولید تخممرغ نیز میشود [ .]4همچنین در تحقیق

تخم ،مجموع وزن تخم ،درصد تولید تخم ،میانگین وزن

دیگری گزارش شده است که استفاده از پروبیوتیک حاوی

تخم ،گرم تخم تولیدی روزانه ،خوراک مصرفی روزانه و

باسیلوس سوبتیلیس سبب بهبود تولید تخممرغ میشود [.]24

ضریب تبدیل خوراک در کل دوره در جدول  2آمده است.

علت افزایش مجموع وزن تخم و همینطور افزایش

استفاده از پروبیوتیک در جیره مقایسه با تیمارهای شاهد و

گرم تخم تولیدی روزانه توسط الکتوباسیلوس

آرتمیزیا سبب افزایش مجموع وزن تخم و گرم تخم تولیدی

اسیدوفیلوس میتواند ناشی از افزایش توأم صفات تعداد

روزانه بلدرچینها شد ( .)P<0/05اثر تیمارهای آزمایشی بر

و وزن تخم تولیدی باشد ،چرا که فراسنجههای مذکور از

سایر صفات عملکردی معنیدار نبود.

روی این صفات محاسبه میشوند .اگرچه صفات مذکور

در تأیید نتایج فوق گزارش شده است که استفاده از

هر یک به تنهایی تحت تأثیر معنیدار پروبیوتیک قرار

پروبیوتیک در جیره مرغهای تخمگذار سبب بهبود وزن

نگرفتند ،اما از لحاظ عددی پرندههای تغذیهشده با تیمار

تخممرغ و گرم تخممرغ تولیدی روزانه شده است [ 3و

فوق از نظر این دو صفت باالترین مقدار را داشتند.

 .]25افزون بر این ،گزارش شده است که افزودن

بنابراین ممکن است اثرات توأم افزایش تعداد و وزن تخم

پروبیوتیک ( 0/5کیلوگرم در تن) به جیره بلدرچینهای

تولیدی ،سبب معنیدار شدن مجموع وزن تخم و گرم

مادر سبب افزایش تولید تخم میشود [ .]12همچنین

تخم تولیدی روزانه توسط الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

گزارش شده است که افزودن پروبیوتیکهای حاوی

شده باشد.

باسیلوس سوبتیلیس و انتروکوکوسفاسیوم [ ]13و

نتایج مربوط به تأثیر تیمارهای مختلف روی

همچنین باسیلوس لیشنیفورمیس [ ]15به جیره مرغهای

فراسنجههای کیفی تخم بلدرچینها در جدولهای  3و 4

مادر سبب بهبود عملکرد تولید میشود .در این راستا،

گزارش شده است .میزان مالون دیآلدئید زرده تخم

نشان داده شده است که استفاده از پروبیوتیک حاوی

پرندگانی که با جیره حاوی اسانس آرتمیزیا تغذیه شدند

باسیلوس سوبتیلیس ( 2/3×105واحد کلنی در هر کیلوگرم

کمتر از سایر تیمارها بود ( .)P<0/05اثر تیمارهای آزمایشی

خوراک) در جیره مرغهای تخمگذار عالوه بر بهبود

بر سایر صفات کیفی تخم بلدرچین معنیدار نبود.

جدول  .2تأثیر تیمارهای مختلف بر شاخصهای عملکرد طی دوره آزمایش
تیمار
شاهد
پروبیوتیک
اسانس آرتمیزیا
آنتیبیوتیک
SEM
P-value

تعداد
تخم

مجموع وزن
تخم (گرم)

تولید تخم
(درصد)

میانگین وزن
تخم (گرم)

گرم تخم تولیدی
روزانه (گرم)

خوراک مصرفی
روزانه (گرم)

ضریب تبدیل
خوراک

278/80
312/00
287/60
300/40
10/30
0/15

3069b
3505a
3158b
3313ab
108/5
0/05

75/06
83/80
76/70
80/72
2/75
0/14

11/01
11/23
10/98
11/03
0/065
0/06

8/26b
9/41a
8/42b
8/90ab
0/296
0/05

41/78
42/36
41/40
41/44
0/627
0/68

5/09
4/52
4/94
4/66
0/206
0/22

 :a-bتفاوت میانگینها با حروف غیرمشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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جدول  .3تأثیر تیمارهای مختلف بر کیفیت تخم بلدرچینهای تخمگذار بلدرچینهای تخمگذار
وزن

وزن

وزن

وزن

نسبت

نسبت

نسبت

تخم

زرده

سفیده

پوسته

زرده به تخم

سفیده به تخم

پوسته به تخم

(گرم)

(گرم)

(گرم)

(گرم)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

شاهد

11/63

3/60

6/49

1/61

29/95

56/51

13/52

پروبیوتیک

12/03

3/65

6/67

1/70

30/41

54/44

14/14

اسانس آرتمیزیا

11/92

3/71

6/51

1/68

31/19

54/62

14/18

آنتیبیوتیک

11/65

3/52

6/47

1/65

30/13

55/59

14/28

SEM

0/271

0/113

0/160

0/054

0/675

0/851

0/452

P-value

0/67

0/66

0/80

0/68

0/59

0/49

0/64

تیمار

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

جدول  .4تأثیر تیمارهای مختلف بر فراسنجههای مربوط به کیفیت تخم در بلدرچینهای تخمگذار

تیمار

واحد

شاخص

هاو

سفیده

شاخص

وزن مخصوص

مساحت

شکل

تخم

سطح تخم

تخم

(گرم)

(سانتیمتر مکعب)

نسبت واحد
وزن به سطح
پوسته (گرم بر
سانتیمتر مکعب)

ضخامت
پوسته
(میلیمتر)

رنگ
زرده

مالوندیآلدئید

(نانومول
بر گرم)

شاهد

115/42

15/11

78/16

1/35

25/02

0/474

0/225

6/60

3/74 a

پروبیوتیک

117/09

15/57

77/53

1/37

25/71

0/466

0/218

6/33

3/25 ab

اسانس آرتمیزیا

116/73

15/14

79/34

1/37

25/53

0/468

0/241

6/16

3/01 b

آنتیبیوتیک

116/10

15/43

78/95

1/38

25/11

0/464

0/235

6/49

ab

SEM

0/523

0/472

0/563

0/013

0/442

0/006

0/007

0/245

0/153

P-value

0/16

0/87

0/14

0/63

0/64

0/74

0/14

0/61

0/03

3/49

 :a-bتفاوت میانگینها با حروف غیرمشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

در این تحقیق کیفیت تخم تحت تأثیر پروبیوتیک قرار

افزودن پروبیوتیک به جیره مرغهای تخمگذار سبب بهبود

نگرفت که در تطابق با نتایج پژوهشگران پیشین میباشد

کیفیت تخممرغ شده است [ 13و  .]15در ارتباط با تأثیر

[ 11و  .]25همچنین گزارش شده است که پروبیوتیک

پروبیوتیک روی کیفیت تخم نتایج ضد و نقیضی وجود

تأثیر معنیداری بر پارامترهای کیفیت تخممرغ از قبیل

دارد ،که این موضوع میتواند با نوع سیستمهای پرورش

واحد هاو ،درصد سفیده ،درصد زرده ،شاخص سفیده،

(بستر یا قفس) ،نوع باکتری پروبیوتیکی و شرایط

شاخص زرده ضخامت پوسته و رنگ زرده ندارد [15 ،12

بهداشتی گله در ارتباط باشد .در این تحقیق بهدلیل اینکه

و  .]16بااینحال برخی از محققین گزارش کردهاند که

پرندهها در سیستم قفس پرورش یافتند و بهنوعی ارتباط
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بسیار کمی با فضوالت داشتند ،لذا این عامل ممکن است

تولید مالوندیآلدئید شده است .بیشترین مقدار ترکیبات

مانع از کلونیزاسیون باکتریهای پاتوژن در دستگاه

موجود در اسانس گیاه آرتمیزیا آنوا مربوط به کامفور (48

گوارش شود و متعاقب آن یک شرایط نسبتاً بهداشتی

درصد) -1،8 ،سینئول ( 9/39درصد) و کامفن (6/98

ایجاد شود که مانع از بروز اختالف در کیفیت تخم در بین

درصد) میباشد [ .]22خواص آنتیاکسیدانی ترکیبات فوق

تیمارهای آزمایشی شود.

به اثبات رسیده است [ 17 ،14و .]20

تغذیه جیرههای حاوی اسانس آرتمیزیا سبب کاهش

گزارش شده است که  -1،8سینئول اثرات

میزان مالوندیآلدئید زرده تخم در مقایسه با گروه شاهد

فاماکولوژیکی مختلفی نظیر خواص آنتیاکسیدانی،

شد .میزان مالوندیآلدئید بهعنوان شاخصی از میزان

شلکنندگی عضالت صاف ،ضدالتهاب و کاهنده فشار

پراکسیداسیون لیپیدها مدنظر قرار میگیرد .در حقیقت

خون دارد [ .]10همچنین این ترکیب با کاهش تولید مواد

لیپیدهای موجود در زرده تخم باالخص اسیدهای چرب

واکنشدهنده با تیوباربیتوریک اسید ،سبب افزایش سطح

غیر اشباع با چند باند دوگانه در صورت کاهش توان

گلوتاتیون احیاشده و افزایش فعالیت آنزیمهای

آنتیاکسیدانی زرده بهواسطه کاهش ترکیبات آنتیاکسیدانی

سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز در

آن ،مستعد پراکسیداسیون قرار گرفته و تولید

کبد موشهای سفید آزمایشگاهی شده است [ .]8مشخص

مالوندیآلدئید میکنند .در واقع کاهش گلوتاتیون

شده است که گیاهان حاوی  -1،8سینئول القاگرهای قوی

احیاشده موجود در زرده منجر به تجمع گونههای فعال

آنزیمهای سمزدا هستند و به این طریق از آسیبهای

اکسیژن میشود که این عامل بهواسطه تولید مقادیر باالیی

اکسیداتیو پیشگیری میکنند [ .]17همچنین گزارش شده

از مالوندیآلدئید میتواند سالمت مصرفکنندگان را

است که  -1،8سینئول و برخی دیگر از مونوترپنها از

بهخطر بیاندازد [ .]14این ترکیب از طریق صدمه رساندن

سلولهای باکتری و انسان در برابرآسیبهای اکسیداتیو

به  DNAسلولها میتواند با ایجاد تغییر در نوکلئوتیدهای

محافظت میکنند [ 18و  .]23گزارش شده است که -1،8

آنها منجر به ایجاد سرطان شود .همچنین ویتامینهای  Eو

سینئول در مقایسه با اسید آسکوربیک و بوتیلیتد

 Cو کاروتن از آنتیاکسیدانهای مهمی هستند که در زرده

هیدروکسی تولوئن توان آنتیاکسیدانی قویتری را در

تخم وجود دارند [ ]19و در یک سیستم سالم سبب

تست  -2،2دی فنیل -1-پیکریل هیدرازیالز خود نشان

خنثی شدن رادیکالهای آزاد میشوند [ .]2بااینحال در

داده است [ .]14این محقق گزارش کرد که فعالیت باالی

صورت کاهش این آنتیاکسیدانهای طبیعی سرعت

آنتیاکسیدانی اسانس گیاه رزماری مربوط به  -1،8سینئول

پراکسیداسیون لیپیدی و تولید مالوندیآلدئید افزایش

و کامفن میباشد [ .]14افزون بر این کامفور سبب کاهش

مییابد.

غلظت مالوندیآلدئید در کبد موشهای سفید

بنابراین علت کاهش میزان مالوندیآلدئید در گروه

آزمایشگاهی نر چالش یافته با آترازین شده است [.]20

تغذیهشده با اسانس آرتمیزیا میتواند مربوط به خواص

اثر تیمارهای آزمایشی بر کیفیت الشه بلدرچینهای

آنتیاکسیدانی مواد مؤثره آن باشد ،بهگونهایکه بهعنوان

تخمگذار معنیدار نبود (جدول  .)5با اینحال تغذیه

یک عامل کمکی سیستم آنتیاکسیدانی زرده را تقویت

جیرههای حاوی اسانس آرتمیزیا وزن نسبی کبد

نموده و مانع از اکسیداسیون لیپیدهای زرده و متعاقب آن

( )P=0/06را کاهش داد.
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در تأیید این نتایج گزارش شده است که استفاده از

است که  -1،8سینئول از نظر کمیت دومین ترکیب موجود

پروبیوتیک تأثیری معنیداری بر خصوصیات الشه

در اسانس آرتمیزیا بوده و دارای اثرات فارماکولوژیکی

گزارشهایی نیز

جوجههای گوشتی ندارد [ .]19بااینحال

مختلفی نظیر خواص آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی است

مبنی بر بهبود درصد الشه ،کاهش اوزان قلب ،کبد و

[ .]10بنابراین علت کاهش وزن کبد در گروه تغذیهشده

افزایش وزن چربی محوطه شکمی در نتیجه استفاده از

با اسانس آرتمیزیا میتواند ناشی از فعالیتهای بیولوژیکی

پروبیوتیک وجود دارد [ .]6دلیل تفاوت نتایج ما با این

مونوترپن فوق باشد.

پژوهشگران ممکن است مربوط به شرایط بهداشتی

اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی تخمدان و

طوریکه گزارش شده

پرورش در آزمایش حاضر باشد .
به

دستگاه تناسلی و فولیکولهای  F1معنیدار نبود

است که ،تأثیر مفید مکملهای جایگزین آنتیبیوتیک بر

(جدول .)6وزن نسبی فولیکولهای  F2و  F3در پرندگانی

عملکرد و صفات الشه در شرایط محیطی نامناسب و

که با جیرههای حاوی پروبیوتیک و یا آرتمیزیا تغذیه

وجود عوامل بیماریزا واضحتر است [ .]5گزارش شده

شدند ،بیشتر از پرندگان شاهد بود (.)P<0/05

جدول  .5تأثیر تیمارهای مختلف بر کیفیت الشه بلدرچینهای تخمگذار (بر اساس وزن زنده)
سینه

ران

چربی بطنی

قلب

کبد

طحال

پیش معده

سنگدان

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

شاهد

20/62

14/54

1/20

0/70

4/19a

0/06

0/330

1/79

پروبیوتیک

22/07

12/27

1/36

0/74

ab

0/12

اسانس آرتمیزیا

21/31

11/99

1/26

0/71

b

آنتیبیوتیک

20/47

13/69

1/08

0/63

ab

تیمار

3/63

2/95

0/346
0/332

0/16

1/54
1/67

3/20

0/09

0/312

1/37

SEM

1/68

1/92

0/253

0/062

0/319

0/026

0/024

0/124

P-value

0/90

0/76

0/79

0/65

0/06

0/10

0/80

0/14

 :a-bتفاوت میانگینها با حروف غیرمشابه در هر ستون معنیدار است.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

جدول  .6تأثیر تیمارهای مختلف بر وزن نسبی تخمدان و دستگاه تناسلی (بر اساس وزن زنده) و وزن نسبی فولیکولها (بر اساس
وزن دستگاه تناسلی) در بلدرچینهای تخمگذار
تیمار

تخمدان

دستگاه تناسلی

فولیکول

F3

فولیکول

F2

فولیکول

F1

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

8/91b

12/95c

56/74

a

43/91

شاهد

0/53

1/82

پروبیوتیک

0/46

1/95

a

13/25

اسانس آرتمیزیا

0/41

1/78

a

13/90

آنتیبیوتیک

0/43

1/72

a

12/65

30/30

b

20/52

ab

58/48

25/97

47/85

SEM

0/047

0/158

1/098

2/281

9/07

P-value

0/33

0/76

0/024

0/001

0/62

 :a-bتفاوت میانگینها با حروف غیر مشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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 پایاننامه.کنترل سندرم آسیت در جوجههای گوشتی
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Abstract
The aim of this study was to examine the effects of Artemisia annua L. essential oil (AAEO) and probiotic
(Lactobacillus acidophilus) on egg and carcass quality of laying Japanese quails. A total of 180 46-d-old female
Japanese quail were randomly allocated to 4 dietary treatments in a completely randomized design with five
replicates and nine birds per each. The experimental diets were: 1) basal diet as control group (without additive), 2)
basal diet plus oxytetracycline (200 mg/kg), 3) basal diet plus AAEO (250 mg/kg) and 4) basal diet plus probiotic
(4. 02 × 1011 CFU Lactobacillus acidophilus per kg diet). Results showed that the use of probiotic caused to an
increase in the cumulative egg weight and daily egg mass, when compared with control and AAEO treatments
(P<0.05). In comparison to control group, supplementing the basal diet with AAEO resulted in decreases on MDA
level of egg yolk (P<0.05) and liver weight (P=0.06). In addition, the F3 and F2 follicles weights were increased
when the basal diet supplemented with each of the feed additives (P <0.05). It can be concluded that, Lactobacillus
acidophilus can be used as an alternative to antibiotics for increasing the egg production, and AAEO can be used to
produce healthy products in feeding laying Japanese quails.
Keywords: Artemisia annua, Egg quality, Malondialdehyde, Probiotic, Quail.
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