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چکیده
هاي جایگزین مانند ترکیبات پروبیوتیک و ها در جیره طیور، بکارگیري افزودنیبیوتیکبا هدف کاهش خطرات استفاده از آنتی

بر )®کیدي الکت(بیوتیکسینی اثرات سطوح مختلف افزودنی بررسمنظوربهمحققین قرار گرفته است. توجهبیوتیک مورد پري
قطعه بلدرچین ژاپنی استفاده 128از کوچک در بلدرچین ژاپنیرودهشناسیایمنی و بافتپاسخ سیستم عملکرد، هاي فراسنجه

و در هرتکرار4شامل ایشیگروه آزمهر ودر قالب طرح کامالً تصادفی گروه آزمایشی4طور تصادفی به بهها شد. جوجه بلدرچین
یا گروه شاهد بدون دریافت هیچ افزودنی به همراه جیره آزمایشی شامل گروه اولهايگروهتقسیم شدند. پرنده8تکرار شامل 

ز روز ا30مدت بهگرم در یک لیتر آب) 3و 2، 1بیوتیک (عالوه سینترتیب جیره پایه را بههاي دوم، سوم و چهار بهپایه، گروه
طول ) بر > 05/0p(داريتاثیر معنیمختلف هاي آزمایشیگروه،بر اساس نتایج این پژوهشدریافت کردند.طریق آب آشامیدنی

نحوي که طول پرز و عمق کریپت روده در گروه آزمایشی چهارم بیشتر از گروه شاهد ها داشتند بهروده بلدرچینپرز، عمق کریپت
داري نداشتند. ط با روده مانند وزن روده، طول دئودنوم، ژوژنوم، ایلئوم، ضخامت اپیتلیوم تاثیر معنیولی بر عوامل دیگر مرتببود 

ولی درصد )> 05/0p(هاي آزمایشی باالتر از گروه شاهد بودنددر گروهIgγمقداردرصد مونوسیت، درصد ائوزینوفیل و
هاي افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل فراسنجهبادر رابطه.تداري نداشهاي آزمایشی تفاوت معنیها بین گروهلنفوسیت
بیوتیکسیننتایج این پژوهش نشان داد که افزودن ).< 05/0p(مشاهده نشد داريیمعناختالف هاي آزمایشی بین گروهغذایی، 

شناسی روده باریک را اي بافتههاي ایمنی و فراسنجهولی شاخص،نداشتهها برعملکرد جوجه بلدرچینيریاثتدر مقادیر مذکور 
بخشد.بهبود می

، عملکردبیوتیکسین، روده کوچکپاسخ سیستم ایمنی، بلدرچین ژاپنی، :کلیديهاي هواژ

مقدمه
جثهنظیرمناسبیخصوصیاتبودندارابابلدرچین

انبوه تخم،تولیدزودرس،جنسیبلوغسریع،رشدکوچک،
بهمقاومتوینسلکوتاه اصلهف،گذاريتخمکوتاهفاصله

عنوانبهگوشتی هايجوجهمتداولهايبیماريازبسیاري
دراکنونهموشدهشناختهاقتصاديوارزشباايپرنده

).20(شودمیدادهپرورشجهانکشورهايازبسیاري
انواعازطیور،صنعتدرگذشتههايدههدر

سالمتحفظ،هااز بیماريپیشگیريمنظوربههابیوتیکآنتی
تولیدافزایشجهتدررشدمحركعنوانبههمچنینو

دربیوتیکآنتیازرویهبیاستفادهاثر. استشدهاستفاده
ابقاباکتریایی،مقاومتافزایشدلیلبهطیور،ودامصنعت

سرطانمانندخطرناکیهايبیماريبروزوبافتدرهاآن
).1(استشدهکنندگانمصرفدرزیاديهاينگرانیسبب

منظورکاهش نیاز هاي اخیر بههایی که در سالیکی از افزودنی
گرفته ها در جیره طیور مورد توجه قراربیوتیکبه مصرف آنتی

.)23(باشندها میپروبیوتیک
باکهاي زندههاي میکروارگانیسمازعبارتندهاپروبیوتیک

جهترا درمیکروبیتعادلتوانندمیرودهطمحیدراستقرار
ازمانعخودفعالیتباوکننداصالحها آنسودمنديافزایش
.)25(شوندزابیماريومفیدغیرهايمیکروارگانیسمفعالیت

پرورش دام و طیور هاي در زمینهکه بیش از همهیپروبیوتیک
شامل ه کاسیدالکتیکتولید کنندههايي، باکتراهمیت دارد

الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریا است. این دو جنس هايگونه

این مسئله ،ایجاد التهاب را ندارندیگونه توانای، هیچیباکتریای
).26(عنوان پروبیوتیک است بههااز جمله علل انتخاب آن

بهبودوفلور طبیعیبرتاثیرباهاپروبیوتیکشودمیتصور
.)50(دهندبهبود میراکردعملروده،درجذبفرآیند
ها ترکیب مناســبی از پروبیوتیک وبیوتیکســین

کوچک و هم در بیوتیک هستند که قادرند هم در رودهپري
بیوتیک را اثر پروبیوتیک و پريو روده بزرگ فعالیت کنند

مورفولوژیک هايطول و ویژگی.)11،4(باشدزمان دارا میهم
قرار دهد تاثیر جذب مواد مغذي را تحتمقدارتواندروده می

و زابیماريیک سد در برابر عوامل عنوان ) و به40،31(
).15شیمیایی عمل نماید (

بر عملکرد، تجاري بیوتیک سینیک تاثیراین پژوهش در
شناسی روده کوچک بافتهاي سیستم ایمنی و فراسنجهپاسخ 

ت.گرفمورد بررسی قرار در بلدرچین ژاپنی 

هامواد و روش
15سندرژاپنیبلدرچینقطعه128ازتحقیقایندر
بهتصادفیکامالًطوربههابلدرچینجوجه. شداستفادهروزگی

قطعه8تکرارهردروتکرار4شاملگروه آزمایشی4
آزمایشی شامل گروه هايگروه.شدندتقسیمژاپنیبلدرچین

یافت هیچ افزودنی در جیره پایه، یا گروه شاهد بدون دراول
عالوه ترتیب جیره پایه را به، سوم و چهار بههاي دومگروه
گرم در یک لیتر آب) دریافت کردند.3و 2، 1بیوتیک (سین

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
10

.2
6.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/rap.10.26.1
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1017-fa.html


 2......................................................................................................................  های عملکرد، پاسخ سیستم ایمنی وبیوتیک بر فراسنجهتاثیر سطوح مختلف سین

 

 تنظیم شده  یکسان پایه جیره آزمایشی هایگروه کلیه
 بر مبنای جداول استاندارد احتیاجات بلدرچین مخلوط صورتبه
و در انتهای  شروع از قبل .(1 )جدول ت نمودند( دریاف53)

 و گیریاندازه تکرار هر درا هبلدرچین تجمعی وزنپژوهش 
 . شد ثبت

 بیوتیک تولید شده توسط شرکتاز سین در این پژوهش     
 با نام تجاری کیدی لاکت استفاده شد که مدت تخمیر زیست

در این  .دش داده هابلدرچین به آشامیدنی آب طریق از روز 53
 هاهای باکتریایی همچون لاکتوباسیلوسبیوتیک سویهسین

لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، )
 و (لاکتوباسیلوس رامنوسوس، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس

 (بریو بیفیدیوباکتر ،بیفیدیوباکتر اینفانتیس) هاباکتریوم بیفیدیو
 اولیگوساکاریدک فروکتوبیوتیهمراه پریبه   913CFUبا رقت 

  استفاده شده است.مخمر استرپتوکوکوس ترموفیلوس  و
صفات عملکرد شامل افزایش وزن، خوراک مصرفی و     

در . گیری شدندصورت هفتگی اندازهضریب تبدیل خوراک به
قطعه  هشت، ساعت گرسنگی 12پس از  روزگی 53سن 

 میانگینبا وزن نزدیک به از هر واحد آزمایشی  بلدرچین
منظور به. توزین شدند لاشهو پس از کشتار اجزای انتخاب 

، در آخرین روز خون های سیستم ایمنیبررسی فراسنجه
شمارش گیری شد. پرندگان خونسیاهرگ زیر بال از  پژوهش

ها بعد از های سفید از طریق مشاهده و شمارش آنگلبول
ش آمیزی گیمسا در زیر میکروسکوپ نوری و به رورنگ

در خون پرندگان به  Igγسنجش چشم انجام شد. شمارش با 
انجام  DRGآلمانی روش ساندویچ الایزا و با استفاده از کیت 

پایان دوره آزمایش از واحد آزمایشی دو در  همچنین( 35) شد

روش طور تصادفی انتخاب و پس از کشتار بهقطعه پرنده به
 املکوچک ش روده مختلف هایقسمت طول قطع گردن،

 پانکراس(،-فراویص مجاری ورودیتا  سنگدان )از ئودنومد
 و مکل( زائده تا پانکراس-صفراوی مجاری ورودی )از ژوژنوم
پس از  سکوم( به روده محل اتصال تا مکل زائده )از ایلئوم

از گیری شد سپس کش اندازهوسیله خطتفکیک بهسازی و جدا
ی جدا و پس از متریک نمونه پنج سانتی هاآنقسمت میانی 

شناسی روده در شستشو با بافر سالین برای ارزیابی ریخت
درصد نگهداری شدند. در مرحله بعد برای تهیه  13فرمالین 

. پس از (8) انجام شدها آمیزی نمونههای بافتی، رنگبرش
با با چسب انتلان و لامل تثبیت شد  هاآمیزی لاممرحله رنگ

  ه کامپیوتراستفاده از میکروسکوپ متصل ب
(OLYMPUS CX31RBSF CAMERAMAN)  و 

ارتفاع و عرض  ،DINO-CAPTURE 2 SOFTWARE افزارنرم
پرز( و عمق کریپت )میانگین  53پرزها )میانگین حداقل 

 محاسبه شدند هاگیری و میانگینکریپت( اندازه 53حداقل 
(28) . 

 هاطرح آزمایشی و تجزیه تحلیل داده
ای مقایسه میانگین آزمون چند دامنه تجزیه واریانس و     

بر پایه  spssافزار توسط نرمدرصد  3 با سطح احتمال دانکن
 انجام شد. طرح کاملاً تصادفی بر اساس مدل ریاضی زیر

kij+ ei= μ + T ijky  
kijy  مشاهده :j ام از تیمارiام 
 μمیانگین کل : 
iT اثر تیمار :iام 

ijkeطا(: اثر عوامل باقیمانده )خ 
 

 پایهجیره  اجزای -1جدول 
Table 1. Ingredients of basal diet 

 مقدار مواد مغذی ( درصدمقدار ) مواد خوراکی
3932 ()کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم 52 ذرت  
)درصد( پروتئین خام 33 سویا  22 

2/5 روغن )درصد(کلسیم    5/1  
3/1 فسفاتدی کلسیم  )درصد( سفسفر قابل دستر   23/3  

5/3 ونینیمت )درصد( لایزین   5/1  
5/3 نمک )درصد( متیونین   2/3  
صدفپودر  2/1 )درصد( متیونین + سیستئین   92/3  

23/3 1مکمل ویتامینی    
23/3 2مکمل معدنی    

گرم ميلي 1333، ای المللـي ويتـامينواحد بـين 0333، 0د مينلمللي ويتاواحد بين 1333333، آ المللي ويتامينواحد بين 0033333هر كيلوگرم مكمل ويتاميني شامل:  -1
 033، 6گرم ويتامين بميلي 103، 0 گرم ويتامين بميلي 10333،  0گرم ويتامين بميلي 0333ف  2گرم ويتامين بميلي 0033،  1گرم ويتامين بميلي 033،  0ويتامين كا

  گرم كولينميلي 203333 ،12 گرم ويتامين بميلي 0/7، 0گرم ويتامين بميلي
 گرم سلنيومميلي 133د، گرم يميلي 033گرم مس، ميلي 0333 گرم روی،ميلي 03333گرم آهن، ميلي 20333گرم منگنز، ميلي 03333هر كيلوگرم مكمل معدني شامل:  -2

  و بحث نتایج
 صفات عملکردی

 دارایآزمایشی های گروهکه  (2)جدول  نشان دادنتایج      
صفات عملکردی در پرندگان  داری برمعنی تاثیربیوتیک ینس

در خصوص تأثیر  (.<33/3p) اندمورد بررسی نداشته
بر عملکرد طیور ها بیوتیکها و سینبیوتیکها، پریپروبیوتیک

مثبت  تأثیر، مطالعاتبعضی در  گزارشات مختلفی وجود دارد.
در  (15،19،53،55،9،22) یهای پروبیوتیکاستفاده از مکمل

 .گزارش شده استبر عملکرد رشد  ی گوشتیهاجیره جوجه

 داد افزودن( نشان52) نتایج تحقیق پنگی و همکاران
 وزن افزایش موجب جیره به اسیدوفیلوس لاکتوباسیلوس

پور و شد و تحقیق وحدت شاهد گروه به نسبت بلدرچین
های داد که افزودن پروبیوتیک( نشان39همکاران )

ن و فرماکتو به جیره بلدرچین ژاپنی، موجب بهبود پروتوکسی
شود. همچنین در غذایی میافزایش وزن و ضریب تبدیل

زنجبیل و پروبیوتیک بر عملکرد، پاسخ ایمنی  تحقیقی تاثیر
مورد بررسی  روده بلدرچین ژاپنی همورال و جمعیت میکروبی

داد که پروبیوتیک بر افزایش وزن، قرار گرفت و نتایج نشان
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 3 .................................................................................................................................................. 9318 زمستان/ 62هم/ شماره دل پژوهشهای تولیدات دامی سا
 

 

ها موثر مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل جوجه بلدرچین
 (. 31) استبوده
 بررسی تاثیر پروتکسین در کاهش منظوردر تحقیقی که به     

 بر 1B آفلاتوکسین حاوی هایتغذیه جیره منفی اثرات
فلور میکروبی  و گوشت کیفیت سیستم ایمنی، پاسخ عملکرد،

 ، نتایج نشان داد، مصرفلدرچین ژاپنی انجام شدهبایلئوم در 
خوراک در پرندگانی که با جیره دارای پروبیوتیک پروتکسین 

در مقابل گزارشاتی  (.3) تغذیه شدند، بیشتر از گروه شاهد بود
مبنی بر عدم تأثیر این ترکیبات بر عملکرد طیور نیز ارائه شده 

جیره  در پروتکسین پروبیوتیک از استفاده عنوان مثال،است. به
باعث ( 7همکاران ) و آیسان پژوهش توگای درژاپنی  چینبلدر

 غذایی تبدیل مصرف خوراک و ضریب درداری معنی اختلاف
( 5،،67) تحقیقاتبرخی از . در نشدهای آزمایشی بین گروه

بر های گوشتی تاثیری در جیره جوجه هاپروبیوتیکاستفاده از 
ا که ب نداشتضریب تبدیل غذایی بهبود وزن و  افزایش
 و چیانگ نتایج مشابه نتایج حاضر مطابقت دارد. این تحقیق
 جیره به پروتکسین افزودن گزارش کردند که بود (97) هسیه
 دوره کل در غذایی تبدیل ضریبتغییر بر های گوشتی جوجه

نشان دادند که نیز  (67) همکاران لی و .ندارد تأثیرپرورش 
 وراک مصرفی ها تاثیر مثبتی بر خاستفاده از پروبیوتیک

 حاضر  تحقیقکه موافق نتایج  داردگوشتی ن هایجوجه
 باشد.می

 
 روزگی 51تا  51از های عملکردی بر فراسنجهبیوتیک سطوح مختلف سیناثر  -2جدول 

Table 2. The effect of different levels of synbiotic on functional parameters from 15 to 45 days 

 T1 T2 T3 T4 SEM p-value فراسنجه

58/979 افزایش وزن )گرم(  97/92،  69/977  33/973  86/2  29/3  
877/132 )گرم( مصرف خوراک  78/1،3  ،2/138  ،3/195  9،/7  32/3  

76/5 افزایش وزن روزانه )گرم(  ،7/5  13/5  22/5  6،/3  29/3  
2/5، ضریب تبدیل خوراک  77/5  33/5  ،،/5  66/3  56/3  

T1: د(، پایه )شاه جیرهT2: آب،  لیتر 9 در سین بیوتیک افزودنی ماده گرم 9پایه + جیرهT3: آب،  لیتکر 9 در سین بیوتیکک افزودنی ماده گرم 6پایه + جیرهT4: 3پایکه + جیکره 
 آب لیتر 9 در سین بیوتیک افزودنی ماده گرم

a-b-c :هستندداری همدیگر دارای اختلاف معنی با اندگذاری شدهبا حروف لاتین متفاوت علامت سطرکه در هر هایی میانگین 
 
 فات مربوط به روده باریکص
ورده آ 3اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات روده در جدول      

 طولبیوتیک از طریق آب آشامیدنی، شده است. مصرف سین
طوری که صفات مذکور داد به افزایشرا  کریپت پرز و عمق

 بودز پرندگان شاهد ا بیشتر ،در پرندگان مربوط به تیمار
(35/3p<). دئودنوم طول ،روده وزن بر آزمایشی اثر تیمارهای، 

 تلیوم ضخامت اپیو  پرز ، عرضکبد وزن ،ایلئوم ،ژوژنوم
  (.<35/3p) نبود دارمعنی

  برخی تاثیر بررسی منظوربهکه ( 93) یتحقیق نتایج     
 رشد، بر تجاری هایپروبیوتیک از شده جدا هایباکتری

شده، انجامبلدرچین ژاپنی  ایمنی سیستمپاسخ  و رکیب لاشهت
 مولد  زایبیماری هایباکتری حضورکه داد نشان

 افزایش و التهاب ایجاد ای سببروده هایاندوتوکسین
 افزایش موجب طریق این از وشده  مخاط روده در ضخامت

 اثرات (5،) تحقیق سامانی و همکاران در .می شوند روده وزن
 عملکرد و پاسخ ایمنی بر بایوساف پروبیوتیک مختلف سطوح

این  بررسی شد. در 338 راس گوشتی سویه هایجوجه رشد
شاهد نسبت به سایر  گروه آزمایشی تحقیق وزن روده در

 تحقیقدر  کهحالی دربود  داری بیشترطور معنیها بهگروه
های آزمایشی حاضر تفاوتی بین وزن روده در بین گروه

 نشد.  مشاهده
تغییری در طول روده باریک ( 58ولی و همکاران )     

نسبت به پروبیوتیک پروتکسین های دریافت کننده بلدرچین
همچنین استفاده از پروبیوتیک در  .گروه شاهد مشاهده نکردند

( نیز تاثیری 52) های گوشتیجوجه ( و3،) هاجوجه بوقلمون
که با  استهای مختلف روده باریک نداشتهبر طول بخش

 پژوهش حاضر مطابقت دارد. 

 
 و کبد کوچکهای روده بیوتیک بر فراسنجهاثر سطوح مختلف سین -3جدول 

Table 3. Effects of different levels of synbiotic on smal intestinal and liver parameters  
 1T 2T 3T 4T SEM P-value فراسنجه

33/99 (grروده ) وزن  ،5/96  18/93  11/93  79/3  ،6/3  

53/96 (cm) دئودنومطول   75/96  75/96  53/96  33/3  18/3  

،75/6 (cm) ژوژنومطول   33/65  33/66  33/65  2،/3  68/3  

33/92 (cm) ایلئومطول   65/95  53/92  33/91  75/3  3،/3  

33/5 (grکبد ) وزن  9،/5  31/7  ،2/7  ،2/3  99/3  

9627/1،b 9335/57b 9365/35ab 9376/15a ،3/95 (µm)پرز  طول  33/3  

82/16 (µm)پرز  عرض  32/13  73/87  22/86  23/9  93/3  

997/85b 938/33ab 938/35ab 928/65a 37/7 (µm)کریپت  عمق  3،/3  

83/37 (µm) تلیومضخامت اپی  39/36  73/33  25/33  67/9  63/3  

T1پایه )شاهد(،  : جیرهT2آب،  لیتر 9 رد سین بیوتیک افزودنی ماده گرم 9پایه + : جیرهT3آب،  لیتکر 9 در سین بیوتیکک افزودنی ماده گرم 6پایه + : جیرهT43پایکه + : جیکره 
 آب لیتر 9 در سین بیوتیک افزودنی ماده گرم

a-b-c :داری هستندگذاری شده اند با همدیگر دارای اختلاف معنیهایی که در هر سطر با حروف لاتین متفاوت علامتمیانگین 
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 4........................................................................................................ .............. ّای عولىزد، پاعخ عیغتن ایوٌی ٍتیَتیه تز فزاعٌجِتاثیز عطَح هختلف عیي

ّؾی اثزات عطَح هختلف پزٍتیَتیه تتاپالط را در پضٍ     
تلذرچیي صاپٌی هَرد تزرعی ؽٌاعی دٍاسدِّ تافتعاختار تز 

پزٍتیَتیه تاعث تغییز طَل وِ ٍ ًتایج ًؾاى داد  گزفتلزار 
عوك ٍ عزض تز ؽَد ٍلی ٍ ضخاهت پزسّای دٍاسدِّ هی

اعتفادُ اس  تحمیك دیگزی در .(5) هَثز ًیغتّا وزیپت
داری در ّای گَؽتی تاعث تفاٍت هعٌیّا در جَجِهپزٍتیَتی

ٍ عوك وزیپت پزسّای رٍدُ وَچه  ضخاهتاًذاسُ طَل ٍ 
 ( افشٍدى41) صاتًَی ٍ ّوىاراى در گشارػ ٍ (29) ؽذ

 گَؽتی ّایجَجِ غذایی جیزُ تِ تیَتیهپزی ٍ پزٍتیَتیه
 ؽذوزیپت  عوك پزس ٍ عزض تاعث افشایؼ داریهعٌی طَرتِ

 ( 16) چي ٍ ّوىاراى. حاضز هطاتمت دارد یكتحموِ تا 
 ّوزاُتِ عَتتیلیظ تاعیلَط پزٍتیَتیه افشٍدىدادًذ ًؾاى

ّای گَؽتی تاثیزی تز تِ جیزُ جَجِ عزٍیغیِ عظاعاوزٍه
( 40) رحیوی ٍ ّوىاراى ًذارد. تپزیوٍ عوك  رٍدُ طَل پزس

در  الوتیىی اعیذ ّایتاوتزی پایِ تز پزٍتیَتیه افشٍدى تا
 تاثیزتحت تغییزی درعوك وزیپت ،ّاتَللوَى جَجِ ُرٍد

هٌظَر تزرعی در پضٍّؾی وِ تِ .ًىزدًذ هؾاّذُ پزٍتیَتیه
عواق ٍ پزٍتیَتیه تزعولىزد، خصَصیات الؽِ ٍ طَل  تاثیز

پزٍتیَتیه تاثیزی تز ٍسى وثذ  ،تلذرچیي صاپٌی اًجام ؽذرٍدُ 
 تاثیز( در پضٍّؼ خَد 57) طَفاى ٍ ّوىاراى. (58) ًذاؽت

اعتفادُ  ّا هَثز ًذاًغتٌذ.تیَتیه را تز ٍسى وثذ تلذرچیيعیي
 داریاختالف هعٌیتاعث  تحمیمات در تزخی اساس پزٍتیَتیه 

( وِ 55،60،45) ًؾذُ اعتگَؽتی  ّایدر ٍسى وثذ درجَجِ
 حاضز هطاتمت دارد. تحمیكتا 

 های خونیفراسنجه
ًؾاى داد  (4 )جذٍلّای خًَی هزتَط تِ فزاعٌجًِتایج      
ٍ غلظت درصذ هًََعیت ٍ ائَسیٌَفیل  تیَتیه تزاثز عیي وِ

Igγ تَد دارهعٌی (05/0p<) ِتا افشایؼ  طَری وِت 
ّا ٍ ّا، ائَسًَفیلتیَتیه در آب هصزفی، درصذ هًََعیتعیي

ّا ٍ ّتزٍفیلّا درصذ لٌفَعیت .یافت افشایؼ Igγغلظت 
ٍلی  (<05/0p) ار ًگزفتتیَتیه لزتحت تاثیز اعتفادُ اس عیي

 .تَدتیَتیه ّا تا افشایؼ هصزف عیيّا تیاًگز افشایؼ آىدادُ
اعتفادُ اس پزٍتیَتیه  تا ( ًؾاى دادًذ،27) ّوىاراى لی ٍ

علَلی  ٍ ّوَرال ایوٌی الوتَتاعیلَط(+عزئَط )تاعیلَط
  .یاتذهی تْثَد گَؽتی ّایجَجِ در

 
 های سیستم ایمنی در خون بر فراسنجهاثر سطوح مختلف سیه بیوتیک  -4جذول 

Table  . Effects of different levels of synbiotic on immune system parameters in the blood 
 T  T  T  T  SEM P-Value فزاعٌجِ

 a     b     b     a      000/0     هًََعیت )%(

 15/0                              لٌفَعیت )%(

 b     b     a     a      000/0     َسیٌَفیل )%(ائ

 08/0                              ّتزٍفیل )%(

Igγ (ng/ml)       b       a       a       a 00005/0 03/0 
T ُپایِ )ؽاّذ(،  : جیزT ُآب،  لیتز 1 در عیي تیَتیه افشٍدًی هادُ گزم 1پایِ + : جیزT ُآب،  لیتز 1 در عیي تیَتیه افشٍدًی هادُ گزم 2پایِ + : جیزT ُ3پایِ + : جیز 
 آب لیتز 1 در عیي تیَتیه افشٍدًی هادُ گزم

a-b-c :داری ّغتٌذگذاری ؽذُ اًذ تا ّوذیگز دارای اختالف هعٌیّایی وِ در ّز عطز تا حزٍف التیي هتفاٍت عالهتهیاًگیي 
 

 ٌای ایو ( تاز رٍی عیغاتن  46) ّوىااراى  ؽعیة ٍپضٍّؼ    
 افشایؼ هَجة پزًٍیفز تیَتیهٍپز اس داد اعتفادًُؾاى ّاجَجِ
واِ در  ؽاَد  یخَى ها  ّایٍ لٌفَعیت ّاول هًََعیت تعذاد

تاز اعااط   . حاضز هطاتمت داؽت تحمیكتا  ّاراتطِ هًََعیت
اعاااتفادُ اس ( 51) اعاااتزٍهپفَا ٍ ّوىااااراى ّاااایپاااضٍّؼ

هَجاة   يغذایی تلاذرچی  ّایجیزُ در الوتَتاعیلَط فزهٌتَم
ٍ خاَى   ّاای ٍ لٌفَعایت  ّاا هًََعایت افشایؼ  لای تاز   ؽاذ 

 ًذاؽاات وااِ در راتطااِ   داریهعٌاای ائَسیٌَفیاال خااَى اثااز 
در تحمیك وزیوی . تا هطالعِ حاضز هطاتمت داؽت ّاهًََعیت
هٌظَر تزرعی آثار عطَح هختلف پزٍتیَتیه ( ت23ِ) ٍ رحیوی
ج ًؾااى  ًتای ،گَؽتی ّایخَى جَجِ ّایٍ گلثَل ّاتز چزتی

، ّاا افاشٍدى پزٍتیَتیاه تاِ جیازُ، درصاذ هًََعایت      تا داد، 
خاَى ًغاثت تاِ گازٍُ ؽااّذ       ّایٍ ّتزٍفیل ّاائٍَسیٌَفیل

 ّاای لٌفَعایت  تغییاز  لای ٍ ًذاؽت داریّیچگًَِ تغییز هعٌی
حاضاز   تحمیاك دعت آهاذُ اس  ًِتایج توِ تا  تَد دارخَى هعٌی

  . هغایزت داؽت
ِ  42) ّوىااراى  ٍ ًتایج هطالعِ صفاهْز      ( ًؾااى داد، تغذیا

 در پزٍتىغایي  پزٍتیَتیه گزمهیلی 400گَؽتی تا  ّایجَجِ
درصاذ هًََعایت ٍ   تغییاز  تاز   هصازفی  خاَران  ویلَگزم ّز

ٍلی تز درصذ لٌفَعیت ٍ ّتزٍفیل هَثز ًثَدُ ائَسیٌَفیل خَى 

تزرعای   هٌظَردر یه تحمیك تِ. داؽت داریهعٌیخَى تاثیز 
 ٍ پاعاخ ایوٌای   تاز  تایَعاف پزٍتیَتیه عطَح هختلف اثزات

 ًتااایج  308 راط گَؽااتی عااَیِ ّااایجَجااِ رؽااذ عولىاازد
 خاَى  هًََعایت  درصاذ  تاز  ؽذُ اعتفادُ داد پزٍتیَتیهًؾاى
ٍلای تاز درصاذ    داؽات   داریهعٌای  اثاز  گَؽاتی  ّاای جَجِ

وِ تا هطالعِ حاضز هطاتمات داؽات   لٌفَعیت خَى هَثز ًثَد 
( 44ن ٍ ّوىاااراى )عاالی ّااایتااز اعاااط پااضٍّؼ  . (45)

آثار عَدهٌذی دارًذ ایي  ّاتز پاعخ ایوٌی جَجِ ّاپزٍتیَتیه
تغذیاِ ؽاذُ تاا پزٍتیَتیاه،      ّایهحممیي دریافتٌذ، در جَجِ

خاَى در   ّایایوٌَگلَتَلیي ٍ ّاتعذاد گلثَل عفیذ ٍ هٌَعیت
واِ تاا هطالعاِ     دٌّاذ همایغِ تا گزٍُ ؽاّذ افشایؼ ًؾاى هی

 حاضز هطاتمت دارد.
در تحمیمااات علااَم پشؽااىی جْاات     γایوٌَگلَتااَلیي      

اخیاز   ّاای در عاال  ّاا تؾخیص پیؾگیزی ٍ درهاى تیوااری 
هطالعاات عاَگیتا    (.37پیاذا وازدُ اعات )    ایگغاتزدُ وارتزد 

 ّایهاًع عفًَت Igγ دّذ( ًؾاى هی53) وًَیؾی ٍ ّوىاراى
ِ  ًتاایج  .ؽاًَذ تاوتزیایی ٍ ٍیزٍعای های   اتزاّیوای ٍ   هطالعا

 اخااتالف γ تیتزایوٌَگلَتااَلیي در داد، ( ًؾاااى18اى )ّوىااار
)پزٍتیَتیه( هؾااّذُ   ّاافشٍدًی ٍ ؽاّذ گزٍُ تیي داریهعٌی
ّوچٌیي ًتایج پاضٍّؼ   وِ تا هطالعِ حاضز هغایزت دارد.ًؾذ 
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 5 .................................................................................................................................................. 9318 زمستان/ 62هم/ شماره دپژوهشهای تولیدات دامی سال 
 

 

داری را بین گروه شاهد ( اختلاف معنی33میدیلی و همکاران )
 نشان نداد.  IgGا و گروه دریافت کننده پروبیوتیک در ارتباط ب

 هایی شامل یک ترکیب پروبیوتیکی موثر ویژگی     
های میکروبی روده، اصلاح فعالیتتوانایی زا بودن، غیربیماری

کمک به تنظیم پاسخ ایمنی بدن حیوان، مقاوم در برابر 
فرآیندهای تولید، مقاوم به ترکیبات ترشحی مجرای گوارشی، 

 ر و محل مصرف را دارا قابلیت نگهداری طولانی در انبا
( عواملی همچون 33(. نولینگ و همکاران )48) باشدمی

های زنده ها، تعداد میکروبشرایط پرورش طیور، ترکیب سویه
 تجویز شده و تکرار کاربرد پروبیوتیک را در تفاوت نتایج 

دست آمده در تحقیقات مربوط به کاربرد پروبیوتیک در هب
پیشنهاد شده برای تعداد دانند. رقت طیور موثر می

های زنده تجویز شده در روز به ازای هر پرنده میکروارگانیسم
(. در پژوهش حاضر مقادیر 36) است 9(CFU) 193تا  793

های بیوتیک در گروهیک تا سه گرم در لیتر ترکیب سین
صورت مستمر در آب آشامیدنی به آزمایشی دوم تا چهار به

های زنده این ت میکروارگانیسمپرندگان ارایه شده بود. رق
سازی در آب بود که پس از رقیق (CFU/g) 193بیوتیک سین

طور میانگین غلظتی برابر با های آزمایشی بهآشامیدنی، گروه
کردند که در روز دریافت می (CFU)5/9×893تا  5×793

مطابق با مقادیر توصیه شده در مقالات است. در برخی از 
نگهداری طیور )بستر یا قفس( را در اثر  تحقیقات عامل شرایط

. (42،38اند. )بخشی پروبیوتیک بر عملکرد موثر دانسته
دلیل عدم شوند بهپرندگانی که در قفس پرورش داده می

باشند تری برخوردار میاز وضعیت بهداشتی فضولاتتماس با 
ترکیبات پروبیوتیکی در این شرایط  بخشیاثرممکن است و 

 .(33) باشدکمتر 
ها های عملکرد بلدرچینبیوتیک بر فراسنجهعدم تاثیر سین    

 توان به عواملی همچون کیفیت در تحقیق حاضر را می
)افزودن  بیوتیک استفاده شده، نحوه تجویز آن به پرندگانسین

در خوراک یا آب آشامیدنی( و یا مناسب بودن شرایط فلور 
زمایشی مربوط های آها درگروهبلدرچینطبیعی میکروبی 
بر عملکرد پرندگان ها پروبیوتیکسازوکار تاثیر دانست. 

، ارتفاع ها با تاثیر بر فلور طبیعیپروبیوتیکمتفاوت است. 
 بهبود فرآیند جذب در عملکرد را بهبود  پرزهای روده و

اسیدهای چرب زنجیره کوتاه حاصل از  همچنین دهندمی
پروبیوتیک در تغذیه های وسیله باکتریبه تخمیر انجام شده

 .(98) شناسی آن اثرات سودمند دارندهای روده و ریختسلول
ها و بیوتیک، پریاههائی نظیر پروبیوتیکاثر مثبت افزودنی

ها بر عملکرد، در شرایط مطلوب پرورشی از نظر بیوتیکسین
ها ممکن است خیلی بهداشت و همچنین کیفیت مطلوب جیره

های مشاهده تفاوت در عملکرد گروهعدم  .(93) بارز نباشد
تواند ناشی از کم بودن تاثیر این آزمایشی در تحقیق حاضر می

عوامل بر جذب مواد مغذی از روده و در نتیجه عملکرد 
 اگرچه شرایط پرورش در تحقیق حاضر پرندگان باشد. 

مکن است علت عدم تفاوت صورت نگهداری در بستر بود مبه
های آزمایشی مختلف روده در گروه هایدر وزن و طول بخش

تحقیق حاضر شرایط مناسب بهداشتی جایگاه پرورش 
زای های بیماریها و عدم آلودگی پرندگان به باکتریبلدرچین

در  بیوتیکهای آزمایشی باشد که ترکیب سینروده در گروه
 های آزمایشی ایجاد نکرده است.این مورد تفاوتی بین گروه

 مهمی هایشاخص هاآن نسبت و کریپت عمق ،پرز ارتفاع     
 تأثیر آزمایش این در. هستند گوشتی جوجه روده سلامت از

 نوعی به که روده ساختاری هایویژگی بر هاافزودنی مثبت
 ارتفاع افزایش. شد دادهنشان هستند جذب سطح با مرتبط
 جذب بیشتر توان و سطح مساحت افزایش دهندهنشان پرزها
 در بلندتر ایلئومی پرزهای (.6،8) است دسترس رد مغذی مواد

 علتبه است ممکن بیوتیکسین با شده تغذیه هایبلدرچین
 هاباکتری توسط زنجیر کوتاه آلی اسیدهای تشکیل بهبود
 رشد کاهش موجب روده اسیدیته افزایش بنابراین. باشد

 نتیجه در و زاغیربیماری و زابیماری هایباکتری از بسیاری
 به مربوط فرآیندهای کاهش و روده در شدنکلون شکاه

  موکوس در التهابی فرآیندهای کاهش سرانجام و عفونت
 اسیدهای. دهدمی افزایش را پرزها ارتفاع که شودمی ایروده
 که هستند باکتریایی تخمیر هایفرآورده زنجیر کوتاه چرب

 .(96) کنندمی تحریک را ایروده اپیتلیال هایسلول تقسیم
  هایسلول ورآترن نتیجه در بیشتر بلندتر پرزهای ارتفاع

 روده جذبی سطح افزایش بنابراین. شودمی ایجاد تلیالاپی
 .شودعملکرد می بهبود و صحیح جذب به منجر

دست آمده در مورد طول پرز و عمق هبا توجه به نتایج ب     
د عملکررفت های روده در تحقیق حاضر، انتظار میکریپت

بیوتیک نسبت به شاهد های آزمایشی دریافت کننده سینگروه
افزایش نشان دهد ولی میزان تغییر بوجود آمده در ارتفاع پرز و 

 ها نتوانست میزان عملکردهای روده در بلدرچینعمق کریپت
ها پژوهشاز نتایج برخی  پرندگان را تحت تاثیر قرار دهد.

ها در سنین بیوتیکسینها و پروبیوتیک تاثیرداد که نشان
 نظر مختلف رشد بلدرچین و سایر طیور متفاوت است به

رسد اثربخشی این ترکیبات در سنین پایین بیشتر بوده و می
زمان با حتی بعضی از محققین کاربرد این ترکیبات را هم

 (.33،68،57دانند )شروع دوره پرورش مناسب می
ها از طریق بیوتیکدر پژوهشی گزارش شده است که پرو     

های سفید، افزایش تعداد افزایش فعالیت فاگوسیتوزی گلبول
های دیواره روده، افزایش ترشح گاما ها در سلوللنفوسیت

توانند سیستم ها میانترفرون و در نتیجه افزایش تولید پادتن
هر چند نتایج متفاوتی از  (.69) ایمنی پرنده را تحریک کنند

ها بر عملکرد سیستم ایمنی حیوانات افزودن پروبیوتیک
 مختلف ارائه شده است که در این بین عوامل مختلفی 

توان به می در این رابطهتواند سبب این موضوع شده باشد می
 تناوب و مقدار مصرف، شیوه حیوان، مواردی نظیر سن

 قابل هایمیکروب ماندنزنده قابلیت و گونه ترکیب مصرف،
 عوامل و شرایط گوارش، دستگاه رایطش در عرضه پروبیوتیک

  کارایی توانندمحیط اشاره کرد که می زایاسترس
های (. بررسی36،67،92دهند ) قرار تاثیر تحت را هاپروبیوتیک

های موجود در عمل آمده وجود اثر متقابل میان باکتریبه
پوششی روده را نشان های های پروبیوتیکی و سلولفراورده

استفاده از پروبیوتیک به تقویت  طوری کهه( ب41) دهدمی
عنوان یک سد بیولوژیک نیز کمک استحکام لایه پوششی به

در  هاتاثیر و میزان سودمندی پروبیوتیک (.95) نمایدمی
1- Colony Forming Unit 
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بادی به نوع تحریک سیستم ایمنی بدن، تقویت پاسخ آنتی
موجود در  هایپادتن و نحوه ایجاد ایمنی، تعداد باکتری

و دوز موثر پروبیوتیک مورد استفاده و زمینه  هاپروبیوتیک
 (.12ژنتیکی میزبان بستگی دارد )

 تعادادها بالااترین لنفوسایت ،با توجه به اینکه در ماکیاان     
افازای  تعاداد  ،دهنادهای سفید خاون را تکاکیم میگلبول
هاای سافید گلبولتعداد کم ها و متعاقب آن افزای  لنفوسیت
 عملکاارد برتاار سیسااتم ایمناای و تولیااد  دهندهنکااان خااون،
ها در بنابراین با توجه به نق  مثبت لنفوسیت .بادی استآنتی
در دار( )غیرمعنای هاالنفوسایتتعاداد ایمنی، افزای   سیستم

سیساتم  برتیمارهای حاوی افزودنی از این طریق تأثیر مثبتی 
زا ممکان اسات موجاب تان عوامام  ،ایمنی دارد. از طرفای

هتروفیم و افزای  نسبت هتروفیم به لنفوسیت تعداد افزای  
گاه و با توجه به اینکه شرایط پرورش هیچ (34) در طیور شوند

 .احتمال وجود این امار ممکان اسات ،نخواهد بود تن بدون 

 ماورد اساتفاده در توان گفت مواد افزودنینوعی میبنابراین به
و باعا   انادمحیطای را کام کارده تن اثرات  ،این آزمای 

 اندافزای  قدرت سیستم ایمنی شده
بیوتیاک طور کلی نتایج پژوه  حاضر نکاان داد ساینهب     

شناسی روده داشاته لاکت اثر مثبتی بر خصوصیات بافتکیدی
رفت این موضوع باع  بربود جذب مواد مغاذی که انتظار می

کنناده های آزمایکی دریافاتاز روده و بربود عملکرد در گروه
داری را در عملکارد افزودنی شود ولی نتایج اختلاف معنای این

لاکات باعا  برباود بیوتیک کیادی. همچنین سیننکان نداد
کننده نسبت به شاهد شاد. های دریافتسیستم ایمنی در گروه

 تاارین دلایاام بکااارگیری ایاان ایاان اماار شاااید یکاای از مراام
در جیاره هاا ها در جیره طیور باشد. کاربرد پروبیوتیکافزودنی

بتاوان در خصاو  بلدرچین نیاز به تحقیقات بیکتری دارد تا 
 گیری شود.سودمندی این افزودنی به جیره تصمیم
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Abstract 
     In order to reduce the risks of antibiotic use in poultry diets, the use of alternative additives 
such as probiotic and prebiotic compounds has attracted the attention of researchers.     quail 
chicks were randomly assigned to study the effects of different levels of synbiotic additive 
(KidiLact®) on performance parameters, immune response and histology of small intestine in 
Japanese quails. Quail chicks were distributed in completely randomize design with   
experimental groups, and each experimental group consisted of   replicates and each replicate 
consisted of   birds. The experimental groups included either the first group or the control group 
without any supplement with the base ration, the second, third and fourth groups, the basal 
ration plus  ,   and   grams the synbiotic per liter of water, respectively for    days. According 
to the results of this study, different experimental groups had a significant effect on villi length, 
crypt depth, monocyte percentage, eosinophil percentage and Igγ percentage (p< .  ). The 
length of the villus and the intestinal crypt depth in the fourth experimental group were more 
than the control group, and daily weight gain parameters, the coefficient food conversion, 
intestinal weight, liver weight, duodenum, jejunum and ileum length, epithelial thickness and 
lymphocyte percentage were not significantly different between the experimental groups 
(p> .  ). Experimental groups also had significant effects on some immune response 
parameters in quail blood and monocyte percentage. Eosinophil and Igγ levels were higher in 
the experimental group than in the control group, but no significant difference were found in 
percentage of lymphocytes between the experimental groups was not difference. The results of 
this study showed that adding synbiotic has not a positive effect on the performance of avail 
chicks. However, the immune parameters and histologic indicators of the intestine have been 
positively impacted. 
 
Keywords: Immune System, Japanese Quail, Performance, Small Intestine, Synbiotic 
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