
 

 

     Email: h.shirzadi@ilam.ac.ir  * نویسنده مسئول 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 21دوره 

 1شماره  


 8139 بهار 

 151-163های صفحه

 

 

 

 

 
 

بر عملکرد  اسیدوفیلوس الکتوباسیلوساسانس درمنه خزری و باکتری  تأثیر

 یگذارتخمژاپني در مرحله های بلدرچین
 1، محمد اکبری قرایی3، کامران طاهرپور1جو، علی خطیب2، حسین ناصرمنش*1حسن شیرزادی

 
 
 

 ، ایالم، ایران.استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالم. 1

 ، ایالم، ایران.آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالمدانش. 2

 ، ایالم، ایران.دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالم. 3

 
 

 15/10/1397 تاریخ پذیرش مقاله:                         13/06/1397تاریخ وصول مقاله: 
 

 هچکید

عملکرد، میکروبیولوژی، مورفولوژی و قابلیت هضم ایلئومی  برالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس اسانس درمنه خزری و باکتری  تأثیر

روزه در قالب طرح کامالً  46 گذارتخمقطعه بلدرچین  180تعداد  با استفاده ازژاپنی  گذارتخمهای مواد مغذی در بلدرچین

گروه  عنوانبهجیره پایه شامل شد. تیمارهای آزمایشی  بررسیتصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار )نه قطعه جوجه در هر تکرار( 

گرم لیمی 250اسانس درمنه خزری )+ گرم در کیلوگرم(، جیره پایهمیلی 200تتراسایکلین )اُکسی+ شاهد )فاقد افزودنی(، جیره پایه

. نتایج نشان داد که استفاده از بودند در کیلوگرم جیره( cfu 1110×02/4) الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس+ در کیلوگرم( و جیره پایه

 شد بر اساس مرغ خانه در مقایسه با تیمارهای شاهد و اسانس درمنه خزری سبب افزایش توده تخمالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 

(05/0P<ه .)و اسانس درمنه خزری در مقایسه با تیمار شاهد سبب الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ده از تیمارهای مچنین استفا

های حاوی بر این، پرندگان تغذیه شده با جیره (. افزون>05/0P) شدهای موجود در محتویات ایلئوم پرندگان افزایش الکتوباسیل

ت ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در مقایسه با گروه تتراسایکلین از نظر صفاو اُکسیالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 

یک  عنوانبهالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس شود که استفاده از گیری میه(. نتیج>05/0P)داری را نشان دادند شاهد افزایش معنی

  تر از اسانس درمنه خزری است.بیوتیک مناسبجایگزین برای آنتی

 

مورفولوژی، اسیدوفیلوس،  الکتوباسیلوسقابلیت هضم ایلئومی، ، گذارتخمبلدرچین اسانس درمنه خزری،  :هاکلیدواژه

 .میکروبیولوژی
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 مقدمه

و  افزایش تقاضا برای تولید گوشت دلیلبهامروزه 

های چشمگیری در صنعت طیور ، پیشرفتمرغتخم

این امکان را فراهم نموده تا  ای کهحاصل شده به گونه

 مرغو تخم هندگان طیور بتوانند میزان گوشتپرورش

هر واحد از سطح سالن تولید کنند.  ازایبهبیشتری 

متراکم  صورتبهکه در سیستم مدرن پرندگان ازآنجایی

یابند، لذا هرگونه آلودگی باکتریایی به راحتی پرورش می

های ترین آلودگیمرسومتواند در گله گسترش یابد. از می

توان به کلیباسیلوز و سالمونلوز اشاره کرد. باکتریایی می

اسهال منجر به  دلیلبهها آلودگی گله به این بیماری

افزایش سرعت دفع مواد هضمی و در نتیجه کاهش جذب 

شود. جهت جلوگیری از زیان اقتصادی که مواد مغذی می

دهندگان رد، پرورشبه دنبال دارا ها این آلودگی اشاعه

های محرک رشد بیوتیکطیور اقدام به استفاده از آنتی

رویه بی صورتبهکنند، که متأسفانه در بیشتر موارد می

ضمن  هابیوتیکرویه از آنتیاستفاده بی شود.استفاده می

های مقاوم به منجر به افزایش شمار باکتری تجمع بافتی

های اً درمان عفونتشود و نهایتمیمواد ضد میکروبی 

همین دلیل بهاندازد. میها به خطر باکتریایی را در انسان

بیوتیک در استفاده از آنتی سال است که 13قریب به 

شده است اتحادیه اروپا ممنوع  توسطخوراک دام و طیور 

مشترک های بیوتیکمتحده نیز استفاده از آنتیایاالت  و

بدون نسخه دامپزشکی در جیره طیور  و دام را انسان

 [.3ممنوع کرده است ]

یک داروی گیاهی مرسوم  عنوانبهگیاه درمنه خزری 

های گردش خون و برای درمان خونریزی، آسم، بیماری

شود. مشکالت گوارشی در بسیاری از کشورها استفاده می

گزارش شده است که گیاه درمنه خزری سبب افزایش 

و  گذارتخمهای گوشتی، مرغان عملکرد رشد جوجه

اکسیدانی و پاسخ ایمنی ها، بهبود وضعیت آنتیخوک

[. همچنین گزارش شده 7های گوشتی شده است ]جوجه

های سبب کاهش غلظت باکتریگیاه درمنه است که 

های گوشتی فرم و اشریشیا کالی در سکوم جوجهکلی

. بیشترین میزان ترکیبات موجود در [15]شده است 

 -1،8درصد(،  48انس درمنه خزری مربوط به کامفور )اس

باشد درصد( می 98/6درصد( و کامفن ) 39/9سینئول )

و  کنندگی سیستم ایمنی. خواص ضدمیکروبی، تقویت[4]

اکسیدانی گیاه درمنه خزری به ترکیبات فوق نسبت آنتی

 .[4]داده شده است 

های باکتری وجز اسیدوفیلوس الکتوباسیلوسباکتری 

ار های پروبیوتیکی قراسید الکتیکی بوده و در زمره باکتری

تغییر ترکیب میکروفلورای که از طریق طوری، بهدارد

دستگاه گوارش نقش مهمی را در تنظیم فلور میکروبی 

آن پنیر  أکه منشکه درصورتیکند. ضمن اینروده ایفا می

م و صفرا مانی آن در مقابل آنزیم الیزوزوباشد زنده

آن  منشأکه درصد و درصورتی 64/58و  43/68 ترتیببه

درصد  54/26و  81/71 ترتیببهمانی آن ماست باشد زنده

گزارش شده است که افزودن . [21]گزارش شده است 

های گوشتی به جیره جوجه الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

 ضمن کاهش تعداد کلستریدیوم پرفرینجنسیافته با چالش

های مفید دستگاه ها و افزایش شمار باکتریپاتوژن

 کلستریدیوم باکتریوزیس ناشی ازگوارش، دیس

. [4]را به حالت طبیعی برگردانده است  پرفرینجنس

الکتوباسیلوس همچنین گزارش شده است که 

های مرتبط با پاسخ ایمنی، در تنظیم ژن اسیدوفیلوس

 مو بافت و هموستاز یونی دخیلتنظیم هورمونی رشد و ن

ز گزارش شده است که استفاده اافزون بر این  [.4]است 

د تعادل ی سودمندی روی عملکرد، بهبوتأثیرها پروبیوتیک

ی ، رهاسازpHها، کاهش میکروبی، سنتز ویتامین

های گوشتی و ها و بهبود مصرف غذا در جوجهباکتریسین

 .[10]دارد  گذارتخمهای مرغ
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اسانس  تأثیربررسی راین هدف از این تحقیق بناب

الکتوباسیلوس درمنه خزری و سوپر دوز باکتری 
ی عملکرد رشد، میکروبیولوژی، مورفولوژ بر اسیدوفیلوس

بیوتیک و مقایسه آن با آنتی و قابلیت هضم مواد مغذی

 ژاپنی بود.  گذارتخمهای در بلدرچینتتراسایکلین 

 

 هامواد و روش

 46 گذارتخمقطعه بلدرچین  180ق از تعداد در این تحقی

روزه در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار و پنج 

. تیمارهای تکرار )نه قطعه در هر تکرار( استفاده شد

گروه شاهد )فاقد  عنوانبهجیره پایه  شاملآزمایشی 

 200) تتراسایکلینجیره پایه به اضافه اُکسی، افزودنی(

درمنه جیره پایه به اضافه اسانس  ،گرم در کیلوگرم(میلی

گرم در کیلوگرم( و جیره پایه به اضافه میلی 250) خزری

در  CFU 1110×02/4)الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس باکتری 

باکتری مذکور از محصوالت  سویه. بودند کیلوگرم جیره(

لبنی آلمان )شیر خام( جداسازی و از لحاظ توالی 

 اسیدوفیلوس الکتوباسیلوسنوکلئوتیدی مشخص شد که 
باشد. پس از جداسازی، محصول فوق در می 92284

لیپوفیلیزه فریز خشک شد.  صورتبههای استریل ویال

ای که روی این محصول صورت براساس ارزیابی اولیه

های صفراوی گرفت، مشخص شد که در حضور نمک

بوده و توانایی  درصد( قادر به رشد 3/0)صفرای گاوی 

 30( بیش از =5/3pHمانی آن در اسیدیته پایین )زنده

ی جیره پایه یمواد خوراکی و ترکیب شیمیاباشد. درصد می

نشان داده شده است. الزم به ذکر است که در  1در جدول 

جیره نویسی مقادیر انرژی و پروتئین، اسیدهای آمینه قابل 

استخراج شدند. هضم و کلسیم و فسفر از منابع مختلف 

ای به واحدهای آزمایشی به گونه هاهمچنین پرنده

اختصاص داده شدند  متر( 1×8/0×4/0هایی با ابعاد قفس)

های هر واحد آزمایشی که در شروع آزمایش وزن پرنده

 تقریباً یکسان باشد.

 
 پایه. مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره 1جدول 
 صورت گزارش شده است(در غیر این ؛ترکیب شیمیایی )درصد ماده خوراکی )گرم در کیلوگرم(

 2900 انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری در کیلوگرم( 481 ذرت

 77/23 پروتئین خام  329 کنجالة سویا

 28/1  لیزین قابل هضم 90 گلوتن ذرت

 6/0 قابل هضممتیونین  6/14 روغن گیاهی

 92/0 قابل هضم متیونین + سیستئین 5/2 متیونین -الدی

 80/0  قابل هضم ترئونین 7/3 ال= لیزین

 7/2 کلسیم  7/0 ترئونین -ال

 35/0 فسفر قابل استفاده  1/7 دی کلسیم فسفات

 17/0 سدیم  62 صدف

 22/0 کلر 4/2 بیکربنات سدیم

 226 یلوگرم(کواالن در اکیکاتیون )میلی -تعادل آنیون 2 نمک

 17/1 اسید لینولئیک  5 1معدنی –مخلوط ویتامینی 

 5 فیبر خام  1000 جمع

المللی، واحد بین 18ای المللی، ویتامینواحد بین 2000المللی، ویتامین دی )کوله کلسیفرول( واحد بین 9000ها در هر کیلوگرم جیره: ویتامین آ مقدار ویتامین. 1
 8/1گرم، تیامین میلی 1گرم، اسید فولیک میلی 3گرم، پیریدوکسین میلی 10گرم، اسید پانتوتنیک میلی 30گرم، نیاسین میلی 6/6گرم، ریبوفالوین میلی 2ویتامین کا 

دار مواد معدنی در هر کیلو گرم جیره: سلنیم گرم. مقمیلی 1/0گرم و اتوکسی کوئین میلی 500گرم، کولین کلراید میلی 1/0گرم، بیوتین میکرو 15گرم، سیانوکباالمین میلی
 گرم.میلی 100گرم و منگنز میلی 85گرم، روی میلی 50گرم، آهن میلی 10گرم، مس میلی 1گرم، ید میلی 2/0
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 مدتبهدهی قبل از شروع آزمایش یک دوره عادت

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

ها قرار گرفت های آزمایشی در اختیار پرندهروزگی جیره

روزگی ادامه  109روز تا سن  42 مدتبهو آزمایش 

میانگین  صفات عملکردی شامل ،داشت. در پایان دوره

براساس مرغ  ، توده تخمعدد( 12) وزن هر دو جین تخم

 بر اساس مرغ خانه، خوراک یگذارتخمدرصد ، خانه

هر  ازایبه غذایی بازده ،هر دو جین تخم ازایبهمصرفی 

 مدو جین تخم و هزینه تغذیه برای تولید هر دو جین تخ

 .[9] ددنش محاسبه 6تا  1مطابق روابط  ترتیببه

 خمتمیانگین وزن تخم( = میانگین وزن هر دو جین  × 12)     (1)

 مرغ خانهر اساس توده تخم ب=                                   (2)
 گذاری بر اساس مرغ خانه(درصد تخم ×)میانگین وزن تخم  ×طول دوره

 ی بر اساس مرغ خانهگذارتخم= درصد                         (3)

100× 
 (های موجود در اول دوره تولیدتعداد مرغ ×)طول دوره 

 تعداد تخم تولیدی در کل دوره
 ازای هر دو جین تخممصرفی به خوراک=                            (4)

میانگین خوراک  × 12) /گذاری بر اساس مرغ خانه درصد تخم

 (مصرفی روزانه

 هر دو جین تخم ازایبه= بازده غذایی                                (5)

 ازای هر دو جین تخم/ میانگین وزن هر دو جین تخمخوراک مصرفی به

 ر دو جین تخمهزینه تغذیه برای تولید ه=                       (6)

ن هر دو جی ازایبهخوراک مصرفی  ×هزینه هر کیلوگرم خوراک 

 تخم به کیلوگرم
 

گیری قابلیت هضم ایلئومی ظاهری چربی جهت اندازه

نشانگر  عنوانبهخام و پروتئین خام از اکسید کروم 

درصد اکسید  4/0مقدار  روزگی 107 سناستفاده شد. در 

ساعت  48ها افزوده شد و استفاده از آن تا به جیرهکروم 

از هر واحد  روزگی 109 سن ادامه یافت. بنابراین در

آزمایشی چهار پرنده کشتار شد و بالفاصله محتویات 

دار با آوری و در طول شب داخل آون فنها جمعایلئومی آن

ها با گراد قرار داده شد. سپس نمونهسانتیدرجه  70دمای 

متر آسیاب شدند و تا زمان آنالیز در میلی 5/0از الک عبور 

گهداری شدند. در نهایت ن گرادسانتیدرجه  20منفی  دمای

خام در خام و پروتئینگیری مقادیر کروم، چربیپس از اندازه

 مواد ظاهری ایلئومی قابلیت هضم ایلئوم، و خوراک هاینمونه

 .[11]شد  محاسبه 7 رابطه مطابق مغذی

 رصد(= قابلیت هضم ایلئومی ظاهری )د                (7)

( 
 های ایلئومیماده مغذی موجود در نمونه

 )– 1] 
 های خوراکماده مغذی موجود در نمونه

 

100 ×([ 
 های خوراکینشانگر موجود در نمونه

× ) 
 های ایلئومینشانگر موجود در نمونه

 

های نمونههای ایلئوم از جهت شمارش باکتری

به شده برای قابلیت هضم استفاده شد. ایلئومی استحصال

بالفاصله پس از استحصال و هموژن کردن  کهصورتاین

هر تکرار، یک  ازایبهمحتویات ایلئومی هر چهار پرنده 

نمونه یک گرمی از محتویات تازه ایلئومی درون یک 

و تعدادی  PBSلیتر فالکون ریخته شد و به آن نه میلی

ای اضافه و جهت یکنواخت شدن نمونه گوی شیشه

 310شده از های همگنرقت ورتکس شد. پس از آن سری

تهیه شد و برای تعیین تعداد کلونی از روش  710تا 

میکرولیتر  10که مقدار صورتبه اینای استفاده شد. قطره

ای شدهشده روی نقاط مشخصهای تهیهیک از رقتاز هر

های شد. شمارش تعداد کلونی از پلیت کشت داده

های ها، کل باکتریسالمونال و شیگال، الکتوباسیلوس

  هایدر محیط کشت ترتیببههوازی و اشریشیای کالی 

EMB  ،آگارMRS ،آگار، پلیت کانت آگار SS  آگار بعد از

ساعت  24 مدتبهگراد سانتی 37انکوبه کردن در دمای 

حد تشکیل کلونی وا 10log صورتبهانجام شد. نتایج 
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10log هر گرم محتویات سکوم گزارش شد ) ازایبه

CFU/g تعداد باکتری در هر گرم نمونه با در نظر گرفتن .)

کشت شده مطابق  وزن نمونه، عامل رقت و حجم قطره

 .[3]محاسبه شد  8رابطه 

 ویات ایلئومهر گرم از محت ازایبه= تعداد کلونی       (8)

 )]تعداد کلونی ×عکس رقت( ) /حجم کشت داده شده /1000 [

 

از هر پن دو پرنده کشتار و  روزگی 109 سندر 

ه از متر از ایلئوم جدا و با استفادقطعاتی به طول یک سانتی

PBS  شستشو شدند و به داخل ظروف پالستیکی حاوی

گیری، درصد انتقال یافتند. در نهایت پس از آب 10فرمالین 

ها، با استفاده از دستگاه گیری نمونهالبسازی و قشفاف

هایی به اسالید، ساخت آلمان( 3004Mوم )مدل میکروت

از  ضخامت حدود شش میکرومتر از آنها تهیه و با استفاده

آمیزی شد. سپس تعداد ائوزین رنگ -هماتوکسیلین

(، های گابلت، ارتفاع پُرز )از رأس پُرز تا قاعده آنسلول

ترین مقطع در محل ز در پایینعرض پُرز )عرض پُر

 تهایاتصال به کریپت( و عمق کریپت )از قاعده پُرز تا ان

غدد( هر یک از اسالیدها با استفاده از میکروسکوپ 

گیری ژاپن( اندازه ساختالمپیوس،  BX41 نوری )مدل

 شد. همچنین نسبت ارتفاع پُرز به عمق کریپت و مساحت

 .[11] محاسبه شدتعیین  9رابطه سطح پُرز با استفاده از 

 سطح تخم = مساحت                                       (9)

[ (π 2× )پهنای پُرز( ÷  2× ))ارتفاع پُرز(  ] 
 

با  ترتیببه هاداده واریانس همگنینرمال بودن و 

سمیرنوف و لیون ا -های کولموگروفاستفاده از تست

 SAS افزارنرم ها با استفاده ازداده سپس. بررسی شدند

 10برای مدل ( و رویه مدل خطی عمومی، 1/9)نسخه 

ای دانکن ها با استفاده از آزمون چنددامنهتجزیه و میانگین

 در سطح پنج درصد مقایسه شدند. 

(10)                                       Yij =  μ + Ti + 𝑒𝑖𝑗 

ر ام در تکراiتیمار مشاهده ، مقدار ijY رابطهدر این 

j ام؛μ ، جامعه؛میانگینiT ، اثر تیمارi و امije ،طای اثر خ

 میباشد.ام jام در تکرار iمربوط به تیمار آزمایش 

 

 نتایج و بحث

 گذارتخمهای نتایج مربوط به صفات عملکردی بلدرچین

 الکتوباسیلوسگزارش شده است. استفاده از  2در جدول 

ری با تیمارهای شاهد و درمنه خز مقایسهدر اسیدوفیلوس 

با این حال درصد . (>05/0P) شدسبب افزایش توده تخم 

میانگین وزن هر دو جین تخم، خوراک  ،یگذارتخم

هر  ازایبه غذاییبازده  ،هر دو جین تخم ازایبهمصرفی 

م و هزینه تغذیه برای تولید هر دو جین تخ دو جین تخم

 .تیمارها قرار نگرفتند تأثیرتحت 

های در رابطه با تأثیر پروبیوتیک روی عملکرد مرغ

که استفاده طوریگذار نتایج ضد و نقیضی وجود دارد بهتخم

 075/0و  050/0، 025/0از سطوح مختلف پروبیوتیک )

مرغ، توده مرغ، تولید تخمدرصد( تأثیری روی وزن تخم

مرغ و ضریب تبدیل نداشته است، اما خوراک مصرفی را تخم

در تحقیق دیگری استفاده از  .[6]کاهش داده است 

درصد تأثیری روی  04/0و  02/0پروبیوتیک در سطوح 

طور هزینه هر کیلوگرم الذکر و همینهای فوقهفراسنج

درصد سبب  06/0مرغ نداشته است، اما استفاده از سطح تخم

 .[8]افزایش خوراک مصرفی و ضریب تبدیل شده است 

افزون بر این گزارش شده است که استفاده از پروبیوتیک با 

مرغ، رغم عدم تأثیر بر تولید تخمدرصد علی 07/0سطح 

مرغ ی و ضریب تبدیل سبب افزایش وزن تخمخوراک مصرف

مرغ شده است و این در حالی است که سطح و توده تخم

های مذکور نداشته است درصد آن تأثیری بر فراسنجه 1/0

عالوه بر این گزارش شده است که استفاده از  .[2]

پروبیوتیک سبب بهبود توده تخم، وزن تخم، تولید تخم و 
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ا تأثیری روی خوراک مصرفی و ضریب تبدیل شده است، ام

در برخی تحقیقات . [25]بازده نسبی اقتصادی نداشته است 

های گونه تأثیری روی صفات عملکردی مرغنیز هیچ

  .[1]گذار مشاهده نشده است تخم

مربوط به استفاده از نتایج ضد و نقیض بودن دلیل 

بوط به ممکن است مر گذارتخمهای پروبیوتیک در مرغ

گزارش که طوری، بهشدهای پروبیوتیکی باکتریتنوع با

 ها وابسته به سویه یاشده است که اثرات مفید پروبیوتیک

 .[12]ها است های موجود در پروبیوتیکهای باکتریگونه

جر در تحقیق حاضر نیز استفاده از پروبیوتیک تنها من

به افزایش توده تخم شد و روی سایر صفات عملکردی 

 برایکه با توجه به اینی نداشت. ثیرتأمورد بررسی 

خم توزن درصد تولید و های توده تخم از دادهمحاسبه 

باعث س الکتوباسیلوس اسیدوفیلوو تیمار  شوداستفاده می

، لذا دلیل دار این دو فراسنجه شده استافزایش غیرمعنی

کور در پرندگان تغذیه شده با تیمار مذ توده تخم افزایش

 اختالف هر یک از این دو فراسنجه درتجمیع مربوط به 

 .باشدمقایسه با تیمار شاهد می

تیمارهای مختلف روی جمعیت  تأثیرنتایج مربوط به 

 3در جدول  گذارتخمهای میکروبی ایلئوم بلدرچین

گزارش شده است. نتایج نشان داد که استفاده از تیمارهای 

 و اسانس درمنه خزریالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس حاوی 

داری در در مقایسه با تیمار شاهد سبب افزایش معنی

های موجود در محتویات ایلئوم پرندگان شمار الکتوباسیل

ها حال از نظر شمار سایر باکتری(. با این>05/0Pشد )

 ها مشاهده نشد.داری بین گروهتفاوت معنی

اگرچه گزارش شده است که استفاده از درمنه خزری 

های اشریشیا کالی در سکوم یسبب کاهش غلظت باکتر

، اما در تحقیق حاضر [15]های گوشتی شده است جوجه

کلونیزاسیون این باکتری تحت تأثیر درمنه خزری قرار 

دلیل متفاوت بودن نگرفت. این موضوع ممکن است به

ای از دستگاه گوارش باشد که برای کشت میکروبی ناحیه

یات سکوم برای انتخاب شده است. این پژوهشگران از محتو

که در تحقیق حاضر از کشت میکروبی استفاده کردند حال آن

ندبودن دلیل کُ که بهمحتویات ایلئوم استفاده شد. ازآنجایی

تر تخلیه محتویات آن در حرکات سکوم و سرعت پایین

میکروبیال مدت زمان بیشتری در قیاس با ایلئوم، مواد آنتی

رسد مواد نظر میلذا به گیرند،ها قرار میمجاورت باکتری

ها در این میکروبیال از نظر کاهش کلونیزاسیون پاتوژنآنتی

 ناحیه مؤثرتر از سایر نواحی روده واقع شوند.

 
 روزگی( 109الی  67د )در کل دوره تولیگذار های تخم. تأثیر تیمارهای مختلف بر صفات عملکردی بلدرچین2جدول 

هزینه تغذیه برای 
تولید هر دو جین 

 تخم )تومان(

ازای غذایی به بازده
 هر دو جین تخم

 )گرم/گرم(

خوراک مصرفی 
ازای هر دو جین به

 تخم )گرم(

گذاری تخم
براساس مرغ خانه 

 )درصد(

بر  توده تخم
 اساس مرغ

 )گرم(خانه 

میانگین وزن هر 
دو جین تخم 

 )گرم(

های جیره
 1آزمایشی

1079 198/0 674 7/73 341b 132 شاهد 

975 223/0 609 5/82 390a 135 ل. اسیدوفیلوس 

1044 204/0 652 1/76 351b 132 درمنه خزری 

988 215/0 618 5/79 368ab 132 تتراسایکلیناُکسی 

45 009/0 28 7/2 12 1 SEM 

45/0 24/0 35/0 16/0 05/0 06/0 P-value 

گرم در کیلوگرم(، میلی 502در هر کیلوگرم جیره(، تیمار درمنه خزری )حاوی  CFU 1110×4)حاوی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس تیمار شاهد )فاقد افزودنی(، تیمار  .1
 گرم در کیلوگرم(میلی 200تتراسایکلین )حاوی تیمار اُکسی

:a-b استار دحروف غیرمشابه در هر ستون معنیها با تفاوت میانگین. 
SEMها.: خطای استاندارد میانگین 
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 )gCFU 01log/(گذار های تخم. تأثیر تیمارهای مختلف بر جمعیت میکروبی ایلئوم بلدرچین3جدول 
 1های آزمایشیجیره سالمونال و شیگال هاالکتوباسیل های هوازیکل باکتری اشریشیای کالی

84/9 55/10 8/92c 62/9 شاهد 

71/9 37/10 10/00a 58/9 ل. اسیدوفیلوس 

82/9 66/10 9/75ab 63/9 درمنه خزری 

45/9 49/10 9/25bc 37/9 تتراسایکلیناُکسی 

33/0 140 19/0 17/0 SEM 

83/0 55/0 01/0 70/0 P-value 

گرم در کیلوگرم(، میلی 502درمنه خزری )حاوی در هر کیلوگرم جیره(، تیمار  CFU 1110×4)حاوی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس تیمار شاهد )فاقد افزودنی(، تیمار  .1
 گرم در کیلوگرم(میلی 200تتراسایکلین )حاوی تیمار اُکسی

:a-b استدار حروف غیرمشابه در هر ستون معنیها با تفاوت میانگین (05/0P<.) 
SEMها.: خطای استاندارد میانگین 

 

الکتوباسیلوس طورکه اشاره شد استفاده از همان

ها در سبب افزایش کلونیزاسیون الکتوباسیلاسیدوفیلوس 

تیک ها با تولید اسید الکایلئوم پرندگان شد. الکتوباسیلوس

کنند و در موکوس روده شرایط را برای رشد خود مهیا می

کنند. در حقیقت اسید الکتیک با اسیدی استقرار پیدا می

حیط روده شرایط را برای کلونیزاسیون نمودن م

سازد، لذا رقابت را برای های گرم منفی دشوار میباکتری

ترتیب سبب بهتر  به ایندهد و ها کاهش میالکتوباسیل

تحقیق گزارش  یید نتایج اینأشود. در تشدن رشد آنها می

های شده است که استفاده از پروبیوتیک در تغذیه جوجه

های هوازی داری روی شمار کل باکتریمعنی تأثیرگوشتی 

های باکتروئید ندارد، اما ها و گونهفرمو غیرهوازی، کلی

های بیفیدوباکتریوم، دار گونهسبب افزایش معنی

. [19]شود های گرم مثبت میالکتوباسیلوس و کوکسی

همچنین گزارش شده است که استفاده از پروبیوتیک 

 FUCبه میزان  سرئوس باسیلوسو  حاوی الکتوباسیلوس
دار شمار در هر کیلوگرم جیره سبب افزایش معنی 4×1010

دار شمار ها و کاهش معنیبیفیدوباکترها و الکتوباسیل

های ماده اشریشیاکالی موجود در ایلئوم و سکوم جوجه

 .[17]روزگی شده است  42و  21الین در سنین های

عدادی از های پروبیوتیکی تگزارش شده است که باکتری

های کوچک ضدباکتری به نام باکتریوسین را تولید مولکول

های ها و یا کمپلکسها در واقع پروتئینکنند. این مولکولمی

ها کنش متقابل دارند و پروتئینی هستند که در برابر پاتوژن

که مانع از تشکیل توانند آنها را از بین برده و یا اینمی

. عالوه بر [16]ه گوارش شوند کلونیزاسیون آنها در دستگا

ها با تجزیه اسیدهای این گزارش شده است که پروبیوتیک

شوند که تحت شرایط هایی میآمینآمینه منجر به تولید پُلی

عمل آزمایشگاهی از رشد شیگال و سالمونال ممانعت به

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس . با این حال [13]آورند می
های کشت شده در این تحقیق پاتوژنتأثیری بر کلونیزاسیون 

های نداشت. اگرچه ممکن است از کلونیزاسیون سایر پاتوژن

ها ها و کلستریدیومفرمنشده در این تحقیق نظیر کلیبررسی

جلوگیری کرده باشد، اما این موضوع ممکن است به شرایط 

 استکه گزارش شده طوریهپرورش این پرندگان برگردد. ب

ها تا حد زیادی وابسته به پروفایل ن باکتریکه کلونیزاسیو

 باشدغذا و فاکتورهای محیطی )نظیر وضعیت بهداشت( می

تعادل میکروفلورای روده به  غیر بهداشتی [. تحت شرایط24]

های فرم و سایر پاتوژنهای مضر نظیر کلیسمت باکتری

رو تحت این شرایط شاید بهتر یابد. از اینتغییر می زابیماری

های پروبیوتیکی در کلونیزاسیون توانیم تأثیر مثبت باکتریب

 ها را مشاهده کنیم.پاتوژن
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، عالوه بر شودمشاهده می 2جدول در طورکه همان

استفاده از اسانس درمنه الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 

ها شد. خزری نیز سبب افزایش کلونیزاسیون الکتوباسیل

سینئول -1،8ور، خواص ضدمیکروبی درمنه خزری به کامف

. گزارش شده است که [4]و کامفن نسبت داده شده است 

های با توان ضدمیکروبی، هنگام استفاده از فیتوبیوتیک

هایی که مقاومت کمتری در برابر جمعیت انتروپاتوژن

که تعداد زیادی ها دارند کاهش خواهد یافت، درحالیآن

دوباکتریوم های بیفیهای میکروبی مفید نظیر گونهاز گونه

ها نسبتاً مقاوم هستند و الکتوباسیلوس در برابر فیتوبیوتیک

. حتی برخی از [3]شود ها دچار تنزل نمیو جمعیت آن

های اند که استفاده از عصارهگزارش کرده پژوهشگران

. [3]شود ها میگیاهی سبب افزایش شمار الکتوباسیلوس

شده با روه تغذیهها در گبنابراین دلیل افزایش الکتوباسیل

های اسانس درمنه خزری ممکن ناشی کاهش کلی پاتوژن

صورت ضمن عدم مقیم دستگاه گوارش باشد، که در این

ها ها توسط اسانس، با تخریب پاتوژنتخریب الکتوباسیل

ها فراهم شده است. زمینه برای افزایش رشد الکتوباسیل

سی های مورد برراگرچه در تحقیق فوق شمار پاتوژن

اسانس قرار نگرفت، اما ممکن است تعداد  تأثیرتحت 

هایی که در این مطالعه تحت بررسی یکسری از پاتوژن

 اند، کاهش یافته باشد.قرار نگرفته

تیمارهای مختلف روی  تأثیرنتایج مربوط به 

 4در جدول  گذارتخمهای مورفولوژی ایلئوم بلدرچین

های حاوی شده با جیرهگزارش شده است. پرندگان تغذیه

تتراسایکلین از نظر و اُکسیالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 

صفات ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در 

داری را نشان دادند مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی

(05/0P< با این حال عمق کریپت، پهنای پرز و .)

 رفتند.تیمارها قرار نگ تأثیرمساحت سطح پرز تحت 

دلیل افزایش نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در 

و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس شده با های تغذیهگروه

دار ارتفاع تواند ناشی از افزایش معنیتتراسایکلین میاُکسی

دار عمق کریپت در این دو تیمار پرز و کاهش غیرمعنی

دار نسبت این دو باشد، که توأماً سبب افزایش معنی

 اند.اسنجه به هم شدهفر

 

 گذارهای تخم. تأثیر تیمارهای مختلف بر مورفولوژی ایلئوم بلدرچین4جدول 

 مساحت سطح پرز

 متر مربع()میلی

نسبت ارتفاع پرز به 

 عمق کریپت

پهنای پرز 

 )میکرومتر(

عمق کریپت 

 )میکرومتر(

 ارتفاع پرز

 )میکرومتر(
 1آزمایشی هایجیره

148/0  4/42c 3/97  5/106  467b شاهد 

206/0  6/88a 2/107  7/89  603a ل. اسیدوفیلوس 

160/0  5/44bc 7/96  0/98  533ab درمنه خزری 

174/0  6/27ab 3/97  0/94  587a تتراسایکلیناُکسی 

018/0  39/0  5/10  2/6  32 SEM 

196/0  01/0>  88/0  29/0  03/0  P-value 

گرم در کیلوگرم(، میلی 250ی در هر کیلوگرم جیره(، تیمار درمنه خزری )حاو CFU 1110  ×4)حاوی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس تیمار شاهد )فاقد افزودنی(، تیمار  .1

 .گرم در کیلوگرم(میلی 200تتراسایکلین )حاوی تیمار اُکسی

:a-b استدار حروف غیر مشابه در هر ستون معنیها با تفاوت میانگین (05/0P<.) 

SEMها.: خطای استاندارد میانگین 
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همچنین علت افزایش ارتفاع پرز در ایلئوم پرندگان 

تواند ناشی از میالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس شده با تغذیه

که شمار ریطوهبهبود فلور میکروبی دستگاه گوارش باشد، ب

ها در محتویات ایلئوم این گروه افزایش الکتوباسیل

ها رشد برخی از چشمگیری نشان داد. افزایش این باکتری

اندازد و با کاهش تعداد های پاتوژن را به مخاطره میباکتری

شود، لذا از های سمی میها مانع از تولید متابولیتاین پاتوژن

تفاع پرزهای روده کمک طریق کاهش توکسین به افزایش ار

های مورد بررسی کند. اگرچه در تحقیق فوق شمار پاتوژنمی

قرار نگرفت، اما الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس تحت تأثیر 

هایی که در این مطالعه ممکن است تعداد یکسری از پاتوژن

همچنین بیان  اند، کاهش یافته باشد.تحت بررسی قرار نگرفته

 تباطپرزهای ایلئوم، ممکن است در ارشده که افزایش ارتفاع 

ای ههبا افزایش ترشح آمیالز و تکثیر سلول اپیتلیال در جوج

 .[20]شده با پروبیوتیک باشد تغذیه

سبب افزایش فالوومایسین بیوتیک آنتیاستفاده از 

کاهش و ارتفاع پُرز و نسبت ارتفاع پُرز به عمق کریپت 

شده است، های گوشتی ئودنوم جوجهر دعمق کریپت د

همچنین . [22]ی روی پهنای پرزها نداشته است تأثیراما 

که استفاده از  شده استگزارش  در تحقیق دیگری

ها منجر به افزایش ارتفاع و پهنای پُرزها و بیوتیکآنتی

این  .[18] شودهای روده میکاهش عمق کریپت

کن است با مم موضوع این بیان کردند که پژوهشگران

کاهش کل جمعیت میکروبی و تغییر ترکیب میکروفلورای 

. اگرچه روده به سمت یک جمعیت مفیدتر در ارتباط باشد

داری روی معنی تأثیرتتراسایکلین اُکسی در این تحقیق

 حال ممکن است، با ایننداشتها الکتوباسیل کلونیزاسیون

عداد ت کندبا تغییری که در اکوسیستم روده ایجاد می

های مفید نظیر بیفیدوباکترها افزایش یافته باشد یا باکتری

هایی که در این مطالعه که تعداد یکسری از پاتوژناین

بنابراین علت  اند، کاهش یافته باشد.مورد بررسی قرار نگرفته

تتراسایکلین شده با اُکسیافزایش ارتفاع پرز در گروه تغذیه

اشد که احتماالً منجر به کاهش تواند ناشی از موارد فوق بمی

 توکسین و بهبود رشد پرزها شده است.

 تیمارهای مختلف روی قابلیت تأثیرنتایج مربوط به 

نشان  5در جدول  گذارتخمهای هضم ایلئومی بلدرچین

 تأثیرتیمارها شود طورکه مالحظه میداده شده است. همان

روتئین پ و چربی ایلئومی قابلیت هضمداری روی معنی

 دار در هرنداشتند، با این حال یک روند افزایشی غیرمعنی

ها در مقایسه با دو صفت به هنگام استفاده از افزودنی

 تیمار شاهد مشاهده شد.

 

. تأثیر تیمارهای مختلف بر قابلیت هضم ایلئومی 5جدول 

 )درصد( گذارهای تخمبلدرچین

 1های آزمایشیجیره قابلیت هضم چربی قابلیت هضم پروتئین

 شاهد 6/73 9/68

 ل. اسیدوفیلوس 2/77 2/75

 درمنه خزری 8/76 6/71

 تتراسایکلیناُکسی 2/78 3/72

4/1 3/1 SEM 

06/0 12/0 P-value 

 FUCی )حاوالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس تیمار شاهد )فاقد افزودنی(، تیمار  .1

گرم در میلی 250)حاوی در هر کیلوگرم جیره(، تیمار درمنه خزری  4×1110

 .گرم در کیلوگرم(میلی 200تتراسایکلین )حاوی کیلوگرم(، تیمار اُکسی

:a-b استدار ن معنیحروف غیر مشابه در هر ستوها با تفاوت میانگین. 

SEMها.: خطای استاندارد میانگین 

 

گزارش شده است که استفاده از پروبیوتیک در جیره 

ایش قابلیت هضم ماده آلی، سبب افز گذارتخمهای مرغ

پروتئین، فیبر و عصاره عاری از ازت شده است، اما 

. [23]ی روی قابلیت هضم چربی نداشته است تأثیر

همچنین در تحقیق دیگری نیز گزارش شده است که 

بیوتیک و گیاهان دارویی سبب استفاده از پروبیوتیک، آنتی

ی تأثیرشود، اما افزایش قابلیت هضم انرژی و پروتئین می
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استفاده  . افزون بر این[5]روی قابلیت هضم چربی ندارد 

ی روی قابلیت هضم عصاره تأثیراز پروبیوتیک و آویشن 

ی، فیبر خام، ماده عالی و عصاره عاری از ازت اتر

اند، اما پروبیوتیک سبب افزایش قابلیت هضم نداشته

 .[25]پروتئین شده است 

طورکه پیش از این نیز گزارش شد استفاده از همان

سبب افزایش ارتفاع  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوستیمار 

ضم دار قابلیت هپرزهای ایلئوم شد، لذا افزایش غیرمعنی

تواند مربوط به چربی و پروتئین توسط این تیمار می

نین های پرزهای ایلئوم باشد. همچافزایش تعداد انتروسیت

در جیره  الکتوباسیلوساستفاده از گزارش شده است که 

فعالیت آنزیم آمیالز افزایش  سبب های گوشتیجوجه

که فرایند هضم . ازآنجایی[14] شودمیباکتریایی در روده 

خواه می باشد، لذا افزایش ذب یک فرایند انرژیو ج

ز تواند از طریق افزایش تجزیه آمیلوفعالیت این آنزیم می

د راینفو بهبود بازده انرژی بخشی از انرژی مورد نیاز این 

 . مایدنمین کند و متعاقباً به بهبود قابلیت هضم کمک أرا ت

ی داری که در قابلیت هضم ایلئومی چرببهبود غیرمعنی

تتراسایکلین اُکسیشده با های تغذیهو پروتئین بلدرچین

 است نتیجه تغییر در ساختار پُرزهای ممکن مشاهده شد

یک سطح گوارشی و جذبی باشد  عنوانبهروده 

ع افزایش ارتفا که استفاده از تیمار مذکور سببطوریبه

داری که در پرزهای ایلئوم شد. همچنین بهبود غیرمعنی

صفات مذکور  استفاده از درمنه خزری رویهنگام 

های افزایش شیرابهناشی از است  ممکن مشاهده شد

. باشدهای هاضم افزایش فعالیت آنزیم گوارشی و یا 

که گزارش شده است که استفاده از گیاهان طوریبه

و افزایش  دارویی سبب افزایش ترشح اسیدهای صفراوی

 .[7]از و آمیالز باشد ر لیپهای پانکراس نظیفعالیت آنزیم

رسد نظر میبه با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق،

یک  عنوانبهالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس که استفاده از 

تر از مناسب محرک رشد بیوتیکجایگزین برای آنتی

  .اسانس درمنه خزری باشد
 

 منابع

( اثرات 1390ص ) سیدپیران ع، نوبخت ع و خدایی .1

ه پروبیوتیک، اسید آلی و مخلوط چند گیااستفاده از 

های مرغ و فراسنجهدارویی بر عملکرد، کیفیت تخم

گذار. جله های تخمبیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ

(: 1)5. دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

1111-1122. 

شهیر م ح، محمدی م، قاضی ش، افسریان ا و مرادی  .2

و بوتیرات کلسیم بر ( تأثیر پروبیوتیک 1391س )

های خونی و عملکرد تولید، کیفیت تخم، فراسنجه

گذار. مجله تحقیقات های تخمپاسخ ایمنی مرغ

 .323-313(: 4) 67دامپزشکی. 

های دو ( بررسی اثرات عصاره1393شیرزادی ح ) .3

( و جغجغه .Rhus coriaria Lگیاه سماق )

(Prosopis farcta بر جمعیت میکروبی روده و )

نامه های گوشتی. پایانرل سندرم آسیت در جوجهکنت

 دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.

جو ع، طاهرپور ک شیرزادی ح، ناصرمنش ح، خطیب .4

 ( تأثیر پروبیوتیک و اسانس1397و اکبری قرایی م )

های خونی، برعملکردتولیدی، فراسنجه آرتمیزیاآنواگیاه 

گذار های تخمهای کبدی و پاسخ ایمنی بلدرچینآنزیم

 .451-462(: 3)20ژاپنی. مجله تولیدات دامی. 

پور ح ضیایی ح، باشتنی م، کریمی ترشیزی م ا، نعیمی .5

ای ( اثرات مکمل جیره1390فر ه )و فرهنگ

عنوان ی بهبیوتیک، پروبیوتیک، پربیوتیک و اسید آلآنتی

ترکیبات محرک رشد روی عملکرد رشدی و قابلیت 

های گوشتی سویه هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه

 .24-14: 91تجاری راس. نشریه دامپزشکی. 
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( 1393زاده م، نوبخت ع و صفامهر ع ر )محسن .6

ی اثر سطوح مختلف پروتئین خام و مقایسه

 پروبیوتیک )پروتکسین( جیره بر عملکرد، صفات

گذار های خون مرغ تخمکیفی تخم مرغ و متابولیت

 .144-133: 103نشریه علوم دامی. 

 الکتوباسیلوس( تأثیر پروبیوتیک )1396ناصرمنش ح ) .7
 ( و اسانس آرتمیزیا بر عملکرد، ایمنی،اسیدوفیلوس

قابلیت هضم مواد مغذی، مورفولوژی و جمعیت 

 گذار ژاپنی.تخم هایهای ایلئوم بلدرچینباکتری

 کارشناسی ارشد. دانشگاه ایالم. نامهپایان

( اثر سطوح افزایشی پروبیوتیک 1392نوبخت ع ) .8

های تک سویه )بیوپالس( بر عملکرد و فراسنجه

های بالینی گذار. مجله پژوهشهای تخمخون مرغ

 .248-237(: 4)4دامپزشکی. 

( تعیین بهترین سطح انرژی با روش 1386نیا م )وفائی .9

های اسید آمینه کل بر روی عملکرد نیمچهفرموله کردن 

نامه کارشناسی ارشد. پردیس گذار خوراکی. پایانتخم

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
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Abstract 
The effect of sweet wormwood essence (SWE) and Lactobacillus acidophilus on performance, ileal microbiology, 

ileal morphology and ileal nutrient digestibility of laying Japanese quails was investigated in 180 46-d-old female 

Japanese quail that were randomly allocated to 4 dietary treatments in a completely random design with 4 replicates 

and 9 birds per each. The experimental diets were as follows: basal diet as control group (without additive), basal diet 

plus Oxytetracycline (200mg/kg), basal diet plus SWE (250mg/kg), and basal diet plus lactobacillus acidophilus 

(4. 02 × 1011 CFU per kg diet). Results showed that the use of Lactobacillus acidophilus increased the egg mass 

per hen-housed compared to control and SWE treatments (P<0.05). The number of lactobacilli in the ileal digest was 

also significantly increased by Lactobacillus acidophilus and SWE treatments, when compared with control treatment 

(P<0.05). In addition, birds fed with diets containing Lactobacillus acidophilus and Oxytetracycline showed a 

significant increase in villous height and villous height:crypt depth, when compared with those on the control diet 

(P<0.05). It can be concluded that the use of Lactobacillus acidophilus as an alternative to antibiotics is more 

appropriate than SWE. 

 

Keywords: Ileal digestibility, Lactobacillus acidophilus, laying quail, microbiology, morphology, sweet wormwood 

essence. 

 


