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چکیده
بهدلیل اثرات مضر مصرف آنتیبیوتیکها بر سالمت گلههای طیور و متعاقب آن بهمخاطره افتادن سالمت جوامع بشری ،تالالش بالرای
استفاده از مواد جایگزین بهجای آنتیبیوتیکهاافزایش یافته است .از جمله مناسبترین موادی که جهت جایگزینی مورد بحال

واقالع

شدهاند ،پروبیوتیکها میباشند .هدف از این آزمایش ،ارزیابی غلظتهای مختلف چهار سویه بومی پروبیوتیک بر ریختشناسالی روده
بلدرچین ژاپنی بود .این آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی روی  560قطعه بلدرچین ژاپنی یکروزه با  7تیمار 4 ،تکرار و 20
قطعه بلدرچین به ازای هر واحد آزمایش در طول مدت  5هفته انجام شد .تیمارها شامل گروه شاهد ،تیمار حاوی پروبیوتیالک تجالاری
پریماالک (تیمار  ،)2تیمار حاوی پروبیوتیک تجاری پروتکسین (تیمار  ،)3تیمارهای  6 ،5 ،4و  7که بهترتیب حالاوی ترکیالب چهالار
سویه بومی در سطوح  150 ،100 ،50و  200گرم بهازای هر تن جیره بودند .بیشترین ارتفاع پرزها در دئودنوم بلدرچینهای مربوط به
تیمار حاوی  150گرم پروبیوتیک بومی در تن جیره بود و همچنین بیشترین ارتفاع پرزها در ژوژنوم و ایلئالوم بالهترتیالب مربالوط باله
تیمارهای حاوی  50و  150گرم پروبیوتیک بومی در تن جیره بود .بیشترین و کمترین نسبت طول پرز به عمق کریپت در دئودنالوم و
ایلئوم به ترتیب مربوط به تیمارهای حاوی  150گرم پروبیوتیک بومی در تن جیره و گروه شاهد بود .بیشترین و کمترین نسبت طالول
پرز به عمق کریپت در ژوژنوم هم بهترتیب در تیمارهای حاوی پروبیوتیکهای بومی در سطوح  50و  150گرم به ازای هر تن جیره و
گروه شاهد مشاهده شد .بر اساس یافتههای این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که سویههای بومی الکتوباسیلوس در سطح  150گالرم در
هر تن خوراک موجب افزایش ارتفاع پرزها و نسبت طول پرز به عمق کریپتها و بهبود عملکرد تولید میشوند ،بهطوری که مخلالوط
سویههای بومی الکتوباسیلوس دارای پتانسیل پروبیوتیکی در بلدرچین ژاپنی میباشند.
کلیدواژهها :الکتوباسیلوس ،بلدرچین ژاپنی ،ریختشناسی روده.
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Abstract
Due to the harmful effects of antibiotic use on the health of poultry flocks and the consequent
health of human societies, attempts to use alternative substances have increased. Probiotics are
one of the most well-known alternative substances to be used. The objective of the present study
was to evaluate the probiotic effects of different concentrations of four selected native
Lactobacillus strains on intestinal morphology of female Japanese quails. To do this, the farm
trial was performed in the format of complete randomized design through 4 replicates of 7
different probiotic treatments, with each replicate consisting of 20 quails, resulting in a total of
560 quails, for five weeks. Treatments were as follows: T1: control (basal diet); T2: Primalac;
T3: Protexin; and T4, T5, T6, and T7: four native strains in levels of 50, 100, 150, and 200 g/ton
of diet respectively. The greatest villus height in the duodenum was related to treatment with
native probiotic of 150 g/ton and the greatest villus height in jejunum and ileum was related to
treatment with native probiotic of 50 g/ton and 150 g/ton respectively. The greatest and lowest
villus height to the crypt depth ratio in the duodenum and ileum was found in the diet with
native probiotic of 150 g/ton and control treatment respectively. The greatest and lowest villus
height to the crypt depth ratio in the jejunum was found in the diets with native probiotics (50
g/ton and 150 g/ton) and control treatment, respectively. Finally, it can be concluded that the use
of the native Lactobacillus strains (150 g/ton diet) enhanced the villus height and villus height to
the crypt depth ratio of Japanese quails.
Conflict of interest: None declared
Keywords: Lactobacillus, Japanes quail, Intestine morphology.
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تعداد سلولهای اپیتلیالی آنها میباشد ( Applegate et

مقدمه
پروبیوتیکهااا از جملااه افزودنیهااایی هسااتند کااه

 .)al., 1999اولاین عامال بارای توساعه ایاه مخااطی،

اخیراً به علت تأثیر مثبتی که بر سالمت دستگاه گاوارش

تغییرات سلولی بوده که شامل بازنویسی ،تکثیر و تفریاق

و بهبود استفاده از مواد مغذی دارند ،بسیار ماورد توجاه

سلولها و حرکات سالولها باه سامت رأس پرزهاا و

قرار گرفتهاند ( .)Angel and Powers, 2006رایجتارین

افزایش طول پرزها میباشد .تعادل بین ایان دو مرحلاه

فااوللر ارائااه شااده اساات:

تعیینکننده بازسازی ایاه مخااطی روده کوچاک اسات

پروبیوتیکها عبارتاند از مکملهای میکروبی زنده کاه

( .)Maiorka et al., 2006در تحقیقی نشان دادهشده که

از طریق بهبود تعادل میکروبی روده ،بار میزباان اثارات

پروبیوتیکهای دارای اکتوباسیلوس (،)Lactobacillus

دیگار

انتروکوکااوس فاسااایوم ( )Enterococcus faeciumو

تعریااپ پروبیوتیااک توسا

مفید را اعمال میکنند ( .)Fuller, 1989از طار

آنتیبیوتیکها ها معماواً باهعنوان افزایشدهنادههای

بیفیاااادوباکتریوم ترموفیلااااوس (

رشد در جیره غذایی طیور مورد استفاده قرار میگیرناد.

 )thermophilusموجب افزایش ارتفاع پرزهاا و کااهش

با اینحاال اساتفاده از آنتیبیوتیکهاا در جیاره غاذایی

عمق کریپتها در ژوژنوم در مقایسه با پرنادگان تغذیاه

طیور باهعنوان افزودنیهاای خاوراکی از ایان ن ار کاه

شده باا جیاره شااهد شادهاناد ( Chichlowski et al.,

میتوانند موجب ایجاد مقاومت داروئای در باکتریهاای

.)2007

Bifidobacterium

هساتند ( Schwarz et

در تحقیقات قبلای انجاامشاده در راساتای مطالعاه

 .)al., 2001گزارشها نشان میدهد که حفظ سالمت و

حاضر ،جداسازی و شناسایی برخی از باکتریهاایی کاه

یکپارچگی دستگاه گوارش برای حصول بازده مطلوب

دارای پتانساایل پروبیااوتیکی بودنااد ،در مرغهااای بااومی

حیوان بسیار مه و حیاتی میباشد .در واقا زماانیکاه

استانهای آذربایجان غربی ،اصافهان و مازنادران انجاام

مجرای روده آسیب ندیده و تعاادل جمعیات میکروبای

شده است .بهطوریکه نتایج ایان پاهوهشهاا مشاخ

روده نیااز برقاارار باشااد ،جااذب مااواد مغااذی از طریااق

کاارده اساات کااه سااویههای انتخاااب شااده باااکتری

محدود نمودن اتصال باکتریهاای بیمااریزا باه دیاواره

اکتوباسیلوس ،در برابر درجه حرارت پایین و باا (باین

روده و جلااوگیری از تکثیاار آنهااا بااا بااازده بیشتااری

 4/5تااا  45درجااه سلساایوس) ،شاارای اساایدی معااده

صااورت میگیاارد ( .)Fernandes et al., 2014لااذا

( ،)pH=2/5نمکهای صفراوی (اگازال  0/5درصاد کاه

تغییاارات در ریختشناساای روده میتوانااد بااهعنوان

یک ترکیب مربوط به صفرای گاو بوده کاه دربرگیرناده

شاخصاای باارای عملکاارد روده و تعیااین ارزش غااذایی

نمکهای صافراوی مازدوج و غیرمازدوج میباشاد) و

جیرههای طیور مورد استفاده قرار گیرد ( Garcia et al.,

شوری نسبتاً زیاد (تا  15درصد) مقاوم هستند .ه چناین

 .)2007در این ارتباط گروهی از محققین بیان کاردهاناد

این سویهها دارای نرخ رسوب سری ( 10تا  120دقیقه)

که توسعه ایه مخاطی روده بساتگی باه طاول و تاراک

و ظرفیت باا برای اتصاال باه سالولهای اپتلیاال روده

پرزهای روده دارد که این امر خود وابساته باه افازایش

(تک ایاههای سالولی  )Caco-2باودهاناد (بایش از 40

بیماریزا شوند ،بسیار خطرناا
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سلول بااکتری) .ایان ساویهها ه چناین خاصایت ضاد

بیوتکنولوژی کشاورزی ایران تولید و تکثیر یافته ،سپس

میکروبی باایی در برابر پاتوژنهاای مختلفای از جملاه

محی کشت موردن ر در شتاب  8000gبرای مادتزمان

coli ،Pseudomonas

،Escherichia

 30دقیقااه و در دمااای  4درجااه سلساایوس سااانتریفیوژ

difficile ،Streptococcus

،Clostridium

()Superma high speed centrifuge, Tomy, Japan

 Enterococcusو

شااد .بعااد از لیااوفیلیزه شاادن ( ;Novalyphe-NL 500

 Staphylococcus aureusرا در شاارای آزمایشااگاهی

)Savant Instruments Corp., Holbrook, NY, USA

aeroginosa
mutans
enterica

hirea ،Salmonella

( )in vitroنشان دادهاند (.)Aazami et al., 2014

لذا هاد

از انجاام ایان مطالعاه ،ارزیاابی اثارات

ساااویههای باااومی اکتوباسااایلوس منتخاااب شاااامل
Lactobacillus salivarius ،Lactobacillus crispatus

و  Lactobacillus orisبر ریختشناسای روده کوچاک
بلدرچین ژاپنی ماده در طول دوره پرورش بود.
مواد و روشها
 باکتریهای مورد استفاده و شرایط کشالت :در مطالعاهحاضر ساویههای باومی اکتوباسایلوس ،شاامل ()Or7
Lactobacillus )Or10( ،Lactobacillus crispatus

 Lactobacillus salivarius )Es7( ،crispatusو ()M4
 Lactobacillus orisکه قابالً در شارای آزمایشاگاهی
پتانسیل پروبیوتیکی آنها اثبات شده بود ،مورد اساتفاده
قرار گرفتناد ،ایان ساویههاا از ایلئاوم مرغهاای باومی
اصفهان ،آذربایجان غربی و مازنادران جداساازی شادند
( .)Aazami et al., 2014سویههای بومی مذکور باهطور
جداگانه در فرمانتور بچ  10لیتری ( Bioflo 2000, New

 )Brunswick, USA Fermentorو در دماای  37درجاه
سلسیوس و  pHمعادل  ، 5/6برای مدت زمان  24ساعت
و با سرعت متوس  120 rpmه زن فرمانتور در شارای
میکروآئروفیلیاااک ،در آزمایشاااگاه بخاااش تحقیقاااات
بیوتکنولااوژی میکروباای و ایمناای زیسااتی پهوهشااکده

پروبیوتیکهاااای بااااومی اساااتخراج شااااده (CFU/g
11

10

 )10 ×10مورد ن ار در شارای خشاک در فشاار 14

پاسگال ،دمای منفی  25درجه سانتیگراد در طاول مادت
زمان 18ساعت مورد اساتفاده بلادرچینها قارار گرفتناد
(.)Vandeplas et al., 2009

 پرندگان و تیمارهای آزمایش :این آزمایش در قالابیک طرح کامالً تصادفی روی  560قطعه بلدرچین یاک
روزه با  7تیمار 4 ،تکرار و  20قطعه بلادرچین باه ازای
هاار واحااد آزمااایش در طااول ماادت  5هفتااه در سااالن
پرورش واق در استان مازندران انجام شاد .جوجاههای
نر و ماده بهصورت تصادفی از روز اول پس از وزنکشای
در داخل قفس مربوط به خود قرار گرفته و باا جیرههاای
آزمایشی تغذیه شدند .جوجهها در قفسهایی به ابعااد 20
×  40 × 40نگهداری شدند و دماای محای در هفتاه اول
پرورش در محدوده  32درجه سلسیوس بود و پس از آن
بهتدریج با کاهش  3درجهای دما در هر هفته ،متعاقباً بعاد
از  4هفته به  22درجه سلسیوس رسید و سپس تاا پایاان
آزمایش در این محدوده دمایی حفاظ شاد ( Khaksar et

 .)al., 2012ناوردهی بهصاورت  23سااعت روشانایی و
یک ساعت تاریکی در دوره پرورش انجام شد .ه چناین
آب و خورا بهطور آزاد در اختیار جوجهها قرار گرفات
( .)Kermanshahi et al., 2015تیمارهاا شاامل تیماار
گروه ( 1شاهد) تغذیهشاده باا جیاره فاقاد پروبیوتیاک،
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تیمار گاروه  2تغذیهشاده باا جیاره حااوی پروبیوتیاک

( 150 ،100 ،50و  200گاارم) بااه ازای هاار تاان جیااره

به مقدار  908گرم به ازای هار تان در

غذایی بودند .جیرههای آزمایشی بر پایاه ذرت و کنجالاه

دوره آغازین و  454گرم به ازای هر تن خاورا در دوره

ساااویا و بهصاااورت آردی تغذیاااه شااادند و فاقاااد

پایانی با  1×108 CFU/gتیمار گروه  3تغذیهشده با جیره

کوکسیدیواستات و آنتیبیوتیک بهعنوان افزایشدهندههای

حاوی پروبیوتیک تجاری پروتکسین به مقادار 150گارم

رشد بودند .جیرهها بر اسااس توصایههاای انجمان ملای

بهازای هر تن در دوره پرورش و  50گرم بهازای هر تان

تحقیقات ( )NRC., 1994برای بلدرچین ژاپنای بار طباق

خورا در دوره پایاانی باا  2×109 CFU/gو تیمارهاای

اساایدهای آمینااه قابلهضا و توسا

نرمافاازار UFFDA

گروههای  6 ،5 ،4و  7به ترتیاب تغذیاهشاده باا جیاره

دانشگاه جورجیای آمریکا تن ی شد .ترکیب جیره پایه در

حاوی ترکیبها چهار سویه پروبیوتیک بومی در سطوح

جدول  1نشان داده شده است.

تجاری پریماا

جدول  -1اجزای خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره پایه
نام ترکیبات مواد غذایی

درصد

ذرت

43/18

کنجاله سویا ( 44درصد پروتئین)

49/50

روغن سویا

3/10

سنگ آهک

1/40

دی کلسی فسفات

1/20

نمک

0/27

دی ال متیونین

0/25

ویتامین

A

0/10

ویتامین

E

0/10

ویتامین

K

0/10

ویتامین

D

0/10

ویتامین

B

0/10

مکمل معدنی

1

0/30

2

0/30

مکمل ویتامینه

ترکیبات شیمیایی

246

انرژی قابل متابولیس (کیلوکالری/کیلوگرم)

2901

فسفر ()%

24/16

کلسی ()%

0/83

فسفر قابل دسترس ()%

0/39

سدی ()%

0/18

کلر ()%

0/19

پتاسی ()%

1/11
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آرژنین ()%

1/71

لیزین ()%

1/44

متیونین ()%

0/60

متیونین  +سیستئین ()%

1/01

ترئونبن ()%

1/06

تریپتوفان ()%

0/39

1سطوح بهازای هر کیلوگرم جیره 88 :میلیگرم منگنز 66 ،میلیگرم مس 8/5 ،میلیگرم آهن 88 ،میلیگرم روی 0/30 ،میلیگارم
سلنیوم 1 ،میلیگرم ید2 .سطوح بهازای هر کیلوگرم جیره 2400000 :واحاد بینالمللای ویتاامین  720000 ،Aواحاد بینالمللای
ویتامین  14/4 ،D3گرم ویتامین  2 ،Eگرم ویتامین  0/612 ،K3گرم ویتامین  3 ،B1گرم ویتامین  4/89 ،B2گرم ویتاامین 0/612 ،B3
گرم ویتامین  0/5 ،B6گرم ویتامین  12 ،B9گرم نیاسین 2 ،گرم بیوتین.

 -ریختشناسالالی روده :در انتهااای آزمااایش (ساان 35

احتمااالی ،بااهراحتی روی ام قاارار گیرنااد .رنااگآمیزی

روزگی) ،یک قطعه بلدرچین ماده از هر واحد آزماایش

خودکاار ( )Microm- HN1S70بافتهاای پایادار شاده

پس از  8ساعت گرسانگی کشاتار و کال روده کوچاک

روی ام ،پااس از پااارافینگیری بااا زایلاال و آبدهاای بااا

جاادا شااد .قساامتهای مختلااپ روده کوچااک شااامل

درجات نزولی الکل اتیلیاک ،باه کماک هماتوکسایلین و

دئودنااوم (قساامت میااانی لااوی صااعودی) ،ژژنااوم (از

ائوزین انجام شد .برای بررسای بافتهاای تهیاه شاده از

مجرای پانکراس تا زائده مکل) و ایلئوم (از زائاده مکال

میکروسکوی نوری متصل باه کاامپیوتر اساتفاده گردیاد

به سمت اتصال ایلئوسکال) را باه ابعااد  1×1ساانتیمتر

(.)Motic Images, 2000 1.2, Scion Image, Japan

جدا کارده و پاس از انجاام بارش طاولی ،بااز شاده و

سپس با کماک دورباین نصبشاده روی میکروساکوی،

بهوسیله سالین نرمال ( 0/9درصاد) محتویاات داخال و

عکسهایی با بزرگنمایی مختلاپ از محلهاای دلخاواه

سطح خارج روده شستشو داده شد .نموناههاای ماذکور

گرفته شده و با اساتفاده از نرمافازار ( ، )Image Jصافات

جهت ثابت شدن ،داخال محلاول فرماالین 10درصاد باه

مورد ن ر ،شامل طول و عار

پرزهاای روده (طاول از

مدت  24سااعت قارار داده شاد .در آزمایشاگاه مرکازی

نو پرزها تا محل اتصال آن باه بافات موکوسای روده)،

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهاران بارای

عمق کریپت (از مبنای پرزهاا تاا ایاه زیار موکوسای) و

آمادهسازی نمونههای بافتی ساه مرحلاه آبگیاری (قارار

نسبت طول پرز به عمق کریپتها مطالعه شاد ( Viveros

دادن در الکل اتیلیک با درجات صاعودی) ،شفا ساازی

.)et al., 2011

(با زایلول) و پارافینه شدن (اشباع سازی نمونه) انجام شد

 -عملکرد تولید :افزایش وزن بدن بلدرچینها و ضاریب

( .)Batal and Parsons, 2003جهات تهیاه برشهاای

تبدیل غذایی نیز بهصورت دورهای (آغازین ،پایانی و کال

عرضاای ( 5-6میکرومتاار) از دسااتگاه میکروتااوم نیمااه

دوره پرورش) برآورد شده و ضریب تبدیل غذایی نیز باا

اتوماتیااک ( )Leica RM2255اسااتفاده گردیااد .در ادامااه

تقسی افازایش وزن بادن باه خاورا مصارفی محاسابه

برشهااای فااود در داخاال باان ماااری آب  40درجااه

گردید.

سلسیوس شناور شدند تا پس از صا

شدن چرو هاای
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 -تحلیل آماری دادهها :دادههای جما آوری شاده توسا

تن جیره غذایی باا پرنادگان تغذیاهشاده باا پروبیوتیاک

نرمافزار  SASنسخه  )Sas and Guide, 2003( 9/1ماورد

تجاری پریماا  ،پروبیوتیک بومی در سطح  100گرم باه

تجزیااه و تحلیاال آماااری قرارگرفاات و مقایسااه میااانگین

ازای هر تن جیره غذایی و تیمار شاهد معنایدار باود .در

تیمارها نیز بهروش آزمون چند دامنهای دانکن ( Duncan,

واق بیشترین و ک ترین ارتفاع پرزها در ناحیاه دئودناوم

 )1955در سطح معنیداری  5درصد انجام شد.

بااه ترتیااب در پرناادگان تغذیااهشااده بااا جیااره حاااوی
پروبیوتیک بومی در سطح  150گرم به ازای هر تن جیاره

یافتهها

غذایی و تیمار شاهد مشاهده گردید (جدول  .)2از طر

 -اثر تیمارهالای آزمالایش بالر ریختشناسالی دئودنالوم در

دیگر اختال

بلدرچین ماده :تأثیر جیرههای آزمایشی بار ریختشناسای

 150گرم به ازای هر تن جیره غذایی با تیمارهای حااوی

دئودنوم در بلدرچین مااده در جادول  2نشاان داده شاده

پروبیوتیکهای تجاری ،پروبیوتیک باومی در ساطح 100

است .استفاده از پروبیوتیک در جیاره غاذایی (ساویههای

گرم باه ازای هار تان جیاره غاذایی و تیماار شااهد ،در

بومی و پروبیوتیکهای تجاری) تأثیر معنیداری بر ارتفاع

خصوا نسبت ارتفاع پرزها به عمق کریپتها ،معنایدار

پرزهااا ( )p<0/0214و نساابت ارتفاااع پرزهااا بااه عمااق

نبود .باهطور کلای ،بیشتارین و ک تارین نسابت ارتفااع

کریپتهااا ( )p<0/0433داشاات ،در حالیکااه هاایچ ت اأثیر

پرزها به عمق کریپتها در ناحیه دئودناوم باه ترتیاب در

پرزهاا در ناحیاه

پرندگان تغذیهشده با جیره حااوی  150گارم پروبیوتیاک

در

بومی به ازای هر تن جیره غذایی و تیمار شااهد مشااهده

معنیداری بر عمق کریپتهاا و عار

دئودنوم بلدرچین ماده مشاهده نشد .ه چنین اختال

خصااوا ارتفاااع پرزهااا ،بااین پرناادگان تغذیااهشااده بااا

بین جیره حاوی پروبیوتیک بومی در سطح

شد .

سویههای بومی پروبیوتیک در سطح  150گرم به ازای هر

جدول  -2مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر ریختشناسی روده (ناحیه دئودنوم) بلدرچین ماده (برحسب واحد میکرومتر)
ارتفاع پرز

تیمارها

b

تیمار شاهد

519/16

97/63

107/94

597/25

97/89

116/68

675/19

89/03

132/41

تیمار حاوی پریماا

b

تیمارحاوی پروتکسین

ab

 50گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

ab

 100گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

b

 150گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

a

 200گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

ab

694/28

96/23

121/19

531/05

88/48

112/16

826/58

112/05

129/68

b
b
b

4/81
5/07
5/09

ab
b
a

5/67

4/77

6/37

ab

108/74

132/41

سطح معنیداری

0/0214

0/3991

0/0051

0/0433

خطای استاندارد میانگین ()SEM

27/4

3/28

4/82

0/164

 :abcدر هر ستون میانگینهایی که حرو
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عر

پرز

عمق کریپت

نسبت طول پرز به عمق کریپت

666/95

مشابه ندارند با یکدیگر اختال

معنیداری دارند (.)p<0/05

5/88
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 -اثر تیمارهای آزمایش بر روی ریختشناسی ژوژنالوم در

در ناحیه ژوژنوم به ترتیب در بلدرچینهای تغذیهشده باا

بلدرچین ماده :تأثیر تیمارهای آزماایش بار ریختشناسای

جیره حاوی سویه بومی پروبیوتیک در سطح  50گارم باه

روده در ناحیه ژوژنوم بلدرچین ماده در جادول  3نشاان

ازای هر تن جیره غذایی و بلادرچینهای تغذیاهشاده باا

داده شده است .نتایج این آزمایش نشان داد که اساتفاده از

جیااره شاااهد مشاااهده شااد و ه چنااین تیمااار حاااوی

پروبیوتیکها در جیره غاذایی تاأثیر معنایداری بار روی

پروبیوتیک بومی در سطح  50گرم به ازای هر تان جیاره

ارتفاع پرزها ( )p<0/0003و نسبت ارتفاع پرزها باه عماق

غذایی دارای تفاوت معنیداری با تیمارهاای حااوی 150

کریپتها ( )p<0/0212در ناحیه ژوژناوم بلادرچین مااده

و  200گرم پروبیوتیک بومی به ازای هر تن جیره غاذایی

داشت ،در حالیکاه اساتفاده از پروبیوتیکهاا (تجااری و

نبود .بیشترین نسبت طول پارز باه عماق کریپتهاا در

سویههای بومی) در جیره غاذایی تاأثیری بار روی عماق

ناحیه ژوژنوم مربوط به تیمار حاوی  50گارم پروبیوتیاک

پرزها نداشات .ها چناین تفااوت در

بومی در هر تن جیره غذایی ( )6/12و بعاد از آن مرباوط

خصااوا ارتفاااع پرزهااا در ناحیااه ژوژنااوم ،میااان

به تیمار حاوی  150گرم پروبیوتیک بومی به ازای هر تان

بلدرچینهای تغذیهشده باا جیرههاای حااوی ساویههای

جیره غذایی ( )6/01بود و این تیمارها تفاوت معنایداری

بومی پروبیوتیک با بلدرچینهای تغذیهشده باا جیرههاای

با تیمارهای حاوی پروبیوتیکهای تجاری نداشتند.

کریپتها و عر

حاوی پروبیوتیکهای تجاری و جیره شاهد ،معنیدار بود
( )p<0/05بهطوریکه ،بیشترین و ک ترین ارتفااع پرزهاا
جدول  -3مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر ریختشناسی روده (ناحیه ژوژنوم) بلدرچین ماده (برحسب واحد میکرومتر)
تیمارها

ارتفاع پرز

عرض پرز

عمق کریپت

281/90

76/85

71/67

b

410/75

79/11

84/09

ab

c

تیمار شاهد
تیمار حاوی پریماا

b

تیمارحاوی پروتکسین

b

 50گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

a

 100گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

c

 150گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

ab

 200گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

ab

سطح معنیداری
خطای استاندارد میانگین ()SEM
 :abcدر هر ستون میانگینهایی که حرو

مشابه ندارند با یکدیگر اختال

نسبت طول پرز به عمق کریپت

3/97

413/75

78/28

79/87

ab

528/38

79/74

86/27

a

4/93
5/35

6/12

286/48

78/84

70/32

b

431/41

78/79

72/77

a

434/38

76/22

84/37

ab

0/0003

0/9997

0/3572

0/0212

19/1

2/18

2/40

0/214

4/15

6/01
5/17

معنیداری دارند (.)p<0/05

 -اثالالر تیمارهالالای آزمالالایش بالالر ریختشناسالالی ایلئالالوم در

داده شاااده اسااات .اساااتفاده از جیرههاااای حااااوی

بلدرچین ماده :تاثیر تیمارهای آزماایش بار ریختشناسای

پروبیوتیکهای بومی و تجاری در جیره بلدرچینها تاأثیر

روده در ناحیه ایلئوم بلادرچین مااده در جادول  4نشاان

معنیداری بر ارتفاع پرزها ( )p<0/0047و نسبت طول پرز

249

سیدعلیرضا سیادتی و همکاران

ارزیابی پتانسیل پروبیوتیکی سویههای بومی الکتوباسیلوس بر...

به عمق کریپتها ( )p<0/0022داشت ،در حالیکه از ایان

در سطح  150گرم به ازای هر تان جیاره غاذایی مشااهد

ن ر هیچ تأثیر معنایداری بار عماق کریپتهاا و عار

شد .بیشترین و ک تارین نسابت طاول پرزهاا باه عماق

پرزها در ناحیه ایلئوم بلدرچینها مشاهده نشد.

کریپت در ایلئوم به ترتیب در بلدرچینهای تغذیهشده باا

معنیداری میان تیماار

جیااره حاااوی سااویههای بااومی پروبیوتیااک در سااطح

در خصوا ارتفاع پرزها ،اختال

حاوی پروبیوتیکهای بومی در سطح  150گارم باه ازای

150گرم به ازای هار تان جیاره غاذایی و بلادرچینهای

هر تن جیره غاذایی؛ تیماار حااوی پروبیوتیاک تجااری

تغذیهشده با جیره حاوی پروبیوتیاک تجااری پریمااا
بین تیمارهای تغذیهشده باا جیاره

پروتکسین و سایر تیمارهای حاوی پروبیوتکهای باومی

مشاهده شد و اختال

وجود نداشت .ه چنین تیمار حاوی پروبیوتیک بومی در

حاااوی پروبیوتیااک تجاااری پریماااا بااا تیمااار شاااهد

سطح  150گرم باه ازای هار تان خاورا در خصاوا

معنیدار نبود .از طر

دیگر در خصوا نسابت ارتفااع

صاافت ارتفاااع پرزهااا در ناحیااه ایلئااوم دارای تفاااوت

پرزها باه عماق کریپتهاا ،تفااوت معنایداری در میاان

معنیداری باا تیماار شااهد و تیماار حااوی پروبیوتیاک

تیمارهای حاوی پروبیوتیکهای باومی باا تیماار حااوی

تجاااری پریماااا بااود .بیشتاارین ارتفاااع پرزهااا در

پروبیوتیک تجاری پروتکسین مشاهده نشد.

بلدرچینهای تغذیهشده با جیره حاوی پروبیوتیک باومی
جدول  -4مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر ریختشناسی روده (ناحیه ایلئوم) بلدرچین ماده (برحسب واحد میکرومتر)
تیمارها

نسبت طول پرز به عمق

ارتفاع پرز

عرض پرز

عمق کریپت

198/88

63/37

61/92

b

247/63

78/75

79/18

b

کریپت
c

تیمار شاهد
تیمار حاوی پریماا

bc

تیمارحاوی پروتکسین

a

 50گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

ab

 100گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

ab

 150گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

a

 200گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

ab

سطح معنیداری
خطای استاندارد میانگین ()SEM
 :abcدر هر ستون میانگینهایی که حرو

مشابه ندارند با یکدیگر اختال

a

3/28
3/17

5/02

370/00

72/66

74/16

316/33

64/25

63/13

298/75

78/27

68/00

383/38

78/18

70/63

303/25

60/12

73/33

0/0047

0/2540

0/5106

0/0022

15/4

2/62

2/43

0/203

a
a
a

5/04
4/53
5/41

ab

4/15

معنیداری دارند (.)p<0/05

 -اثر تیمارهای آزمایش بر افزایش وزن بدن در دوره

پایانی ( 22تا  35روزگی) و کل دوره پرورش ( 1تاا 35

پرورش :نتایج حاصل از تأثیر پروبیوتیکها بار میاانگین

روزگی) در جدول  5آورده شده اسات .اثار تیمارهاای

افزایش وزن بدن در مرحله آغازین ( 1تاا  21روزگای)،

حاوی پروبیوتیکهای مختلپ بر میاانگین افازایش وزن
بدن در دورههای آغاازین ،پایاانی و کال دوره پارورش
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معنیدار بود ( .)p<0/05مقایسه اثر تیمارهای مختلپ بر

هر تن خورا برای میاانگین افازایش وزن بادن ،دارای

میانگین افزایش وزن بدن در کل دوره پرورش ( 1تا 35

تفاوت معنیداری نبود ،اما تفاوت آنها از ایان ن ار باا

روزگی) نشان داد که تیمار شاهد با سایر تیمارهاا دارای

تیمااار شاااهد معناایدار بااود ( .)p<0/0001ه چنااین

تفاوت معنیداری بود ( .)p<0/05ه چنین تأثیر استفاده

بیشتاارین میااانگین افاازایش وزن باادن در کاال دوره

از جیره غذایی حاوی پروبیوتیاک باومی در ساطح 150

پرورش مربوط به تیمار تغذیهشده با پروبیوتیاک باومی

( 202/99گرم افازایش وزن

(202/99

گرم به ازای هر تن خورا

در سطح  150گرم باه ازای هار تان خاورا

بدن) از این ن ر دارای تفاوت معنایداری باا تیمارهاای

گرم افزایش وزن بدن) و ک ترین میانگین افازایش وزن

حاااوی پروبیوتیکهااای تجاااری ،پروبیوتیااک بااومی در

ه بدن مربوط به تیماار شااهد ( 176/41گارم افازایش

سطح  100گرم به ازای هر تن خاورا
بود ( .)p<0/0001از طر

وزن بدن) بود.

و تیماار شااهد

دیگر مقایسه تأثیر اساتفاده از

جیره غاذایی حااوی پروبیوتیکهاای تجااری و تیماار
حاوی پروبیوتیکهای بومی در سطح  100گرم باه ازای
جدول  -5مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن بدن (گرم) بلدرچین
سن (روز)

تیمارها

( 1تا )21
c

تیمار شاهد

104/66

تیمار حاوی پریماا

b

تیمارحاوی پروتکسین

b

 50گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

ab

 100گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

ab

 150گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

a

 200گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

ab

112/59
112/16
115/95
114/21

120/24
119/13

( 22تا )35
c

71/75

bc
bc
ab
bc
a

76/12
76/33
80/00
76/28

82/75

ab

78/85

( 1تا )35
c

176/41

b
b

188/72
188/50

ab
b
a
a

195/95

190/50

202/99
197/98

سطح معنیداری

0/0017

0/0019

0/0001

خطای استاندارد میانگین ()SEM

1/19

0/80

1/71

 :abcدر هر ستون میانگینهایی که حرو

مشابه ندارند با یکدیگر اختال

معنیداری دارند (.)p<0/05

 -اثر تیمارهای آزمایش بر ضریب تبالدیل غالذایی در دوره

( 1تااا  35روزگاای) در جاادول  6آورده شااده اساات.

پرورش :مقایسه اثر تیمارهای مختلپ بار نتاایج میاانگین

بهطوریکه مشاهده میشود تفاوت تیمارها از این ن ار در

ضااریب تباادیل غااذایی در مرحلااه آغااازین ( 1تااا 21

دورههای آغازین ،پایانی و کل دوره پرورش معنیدار بود

روزگی) ،پایانی ( 22تا  35روزگی) و کال دوره پارورش

( .)p<0/05ه چنااین در کاال دوره پاارورش ،از لحااا
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ضریب تبدیل غذایی تیمار شاهد دارای تفاوت معنیداری

تغذیهشده با جیره حاوی پروبیوتیک بومی در ساطح 150

با سایر تیمارها بود و تیمارهاای حااوی پروبیوتیکهاای

گرم به ازای هار تان خاورا  ،از لحاا ضاریب تبادیل

تجاری نیاز دارای تفااوت معنایداری باا تیماار شااهد و

غذایی دارای تفاوت معنیداری با تیمارهای تغذیهشده باا

تیمارهای حاوی پروبیوتیکهای بومی در ساطوح  150و

جیرههای حاوی پروبیوتیکهای تجاری ،پروبیوتیکهاای

 200گرم به ازای هر تن خاورا بودناد ( .)p<0/0001از

بومی در سطوح  50و  100گرم به ازای هر تن خورا و

دیگر در کل دوره پرورش تیمارهای تغذیهشاده باا

تیمااار شاااهد بااود ( .)p<0/0001ه چنااین در کاال دوره

جیااره حاااوی پروبیوتیکهااای تجاااری و تیمارهااای

پرورش ،تیمار تغذیهشده با جیره حااوی پروبیوتیکهاای

تغذیهشده با جیره حاوی پروبیوتیکهای بومی در سطوح

بومی در سطح  150گرم به ازای هر تان خاورا  ،دارای

 50و  100گرم به ازای هر تن خاورا از ن ار تااثیر بار

ک ترین ضریب تبدیل غذایی ( )2/69در مقایسه با تیماار

میانگین ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنیداری باا یاک-

شاهد ( )3/06و سایر تیمارها بود.

طر

دیگاار نداشااتند .ه چنااین در کاال دوره پاارورش ،تیمااار
جدول  -6م قایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی برضریب تبدیل غذایی بلدرچین ژاپنی در دوره پرورش
سن (روز)

تیمارها

( 1تا )21
a

تیمار شاهد

a

2/41

تیمار حاوی پریماا

bc

تیمارحاوی پروتکسین

bc

 50گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

b

 100گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

bc

 150گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

bc

 200گرم /تن ،پروبیوتیک بومی

c

( 22تا )35
4/01

ab

2/22

ab

2/21

ab

2/20

ab

2/18

c

2/12

3/96
3/83
3/85

3/53

bc

2/10

3/91

3/71

( 1تا )35
a

3/06

b
b
b
b
c
c

2/89
2/91
2/88
2/85

2/69
2/74

سطح معنیداری

0/0001

0/0131

0/0001

خطای استاندارد میانگین ()SEM

0/02

0/04

0/02

 :abcدر هر ستون میانگینهایی که حرو

مشابه ندارند با یکدیگر اختال

معنیداری دارند (.)p<0/05

و نتیجهگیری

جوجههای گوشتی را توس بهبود ریختشناسی و تعادل

افزودنیهای خوراکی از قبیل پروبیوتیکها ،آنزی هاا

جمعیت میکروبی دستگاه گوارش افزایش دهند کاه ایان

و پریبیوتیکها بهطور گستردهای در سراسر جهان ماورد

امر میتواند در نتیجه سرکوب عوامل بیمااریزای روده و

استفاده قرار میگیرند ( .)Salzman, 2011اکثار محققاان

افزایش قابلیت هض مواد مغذی ایجاد گاردد ( Samli et

نشااان دادهانااد کااه پروبیوتیکهااا میتواننااد عملکاارد

 .)al., 2007; Mountzouris et al., 2010نسابت ارتفااع

بح
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پرزها به عمق کریپتها فاکتور بسیار مهمی برای ارزیاابی

گروهی از محققین گزارش نمودند که مکملساازی

ظرفیت جذب در روده کوچک میباشد .حداکثر هضا و

با استفاده از پروبیوتیک (اکتوباسیلوس) در جیره غاذائی

جذب زمانی اتفاد میافتد که نسبت طول پرزها به عماق

جوجههای گوشاتی موجاب افازایش عماق کریپتهاا و

کریپتها در روده کوچک افزایش یاباد ( Chiang et al.,

ارتفاع پرزها در ناحیه دئودناوم میگاردد ( Awad et al.,

 .)2010افزایش طول پرزها و نسبت طول پارز باه عماق

 .)2010مطابق نتایج ثبتشاده در جاداول  2تاا  4بخاش

کریپت میتواند مرتب با افزایش تعداد باکتریهاای مفیاد

یافتههای مطالعاه حاضار مشاخ

شاد کاه نتاایج ایان

در روده باشد (.) Feng et al., 2007; Naji et al., 2015

پهوهش در توافق با یافتاههای پاهوهش ماذکور میباشاد

دایل زیادی وجود دارد که نشان میدهاد ریختشناسای

ولاای بااا یافتااههای ساان و همکاااران کااه در سااال 2012

روده در پاسخ به توکسینها تغییار خواهاد کارد ( Xu et

گازارش نمودناد ریختشناسای دئودناوم توسا اضااافه

 .)al., 2003باار طبااق گاازارش گروهاای از پهوهشااگران

نمودن پروبیوتیک به جیره جوجههای گوشتی تحت تأثیر

مکملهاای پروبیوتیااک ،جمعیاات باکتریهااا در دسااتگاه

قرار نمیگیارد ،مطابقات نادارد ( .)Sen et al., 2012در

گوارش را اصالح و ترشح موسین را تن ای میکنناد کاه

مطالعه حاضر ،ارتفاع پرزها در ناحیه ژوژنوم بین تیمارهاا

این حالت به نوبه خود موجب بهبود جذب ماواد غاذایی

دارای تفاوت معنیداری بود و بیشترین ارتفاع پرزهاا در

در روده میگردد ( .)Smirnov et al., 2005هرچه عماق

تیمار حاوی  50گرم پروبیوتیک به ازای هر تان خاورا

کریپتها در پرندگان بیشتر باشاد نشااندهنده بازساازی

مشاهده شد کاه دارای تفااوت معنایداری باا تیمارهاای

بااتر سلولهای ایه مخاطی میباشد کاه باهعلت پوساته

حاوی پروبیوتیکهای تجاری و تیمار شااهد باود .علات

پوسته شدن مداوم سلولهای ایه مخاطی روده باه درون

برتری تیمار حاوی پروبیوتیکهای بومی ( 50گرم بهازای

مجرای روده ،بازسازی سلولی بارای پرنادگان باا صار

هر تن خورا ) ممکن است باه علات تعاادل میکروبای

اناارژی بیشتااری همااراه میباشااد ( Maiorka et al.,

مناساابتر دسااتگاه گااوارش و تولیااد اساایدهای چاارب

 .)2003مطالعات گروهی از محققان نشان داده است کاه

زنجیرکوتاه باشد .ه چنین گروهی از محققان نشان دادناد

اسااتفاده از پروبیوتیااک باساایلوس سااوبتلیس ( Bacillus

کاااه مکملساااازی پروبیوتیکهاااا (اکتوباسااایلوس،

 ،)subtilisعمق کریپتها ،ارتفاع پرزها و نسبت طول پرز

انتروکوکوس فاسایوم و باسایلوس ترموفیلاوم) باه جیاره

به عمق کریپتها را در ناحیه دئودنوم در مقایسه با تیماار

جوجههای گوشتی موجب افزایش ارتفاع پرزها در ناحیاه

شااهد تحات تاأثیر قارار نمیدهاد (.)Sen et al., 2012

ژوژنوم میگردند که این نتیجه مشاابه یافتاههای بهدسات

همچنین نشان داده شده است که سلولهای اپیتلیاال روده

آمده توس سایر محققان میباشاد کاه گازارش نمودناد

کوچااک جوجااههای تغذیااهشااده بااا جیرههااای حاااوی

مکملسازی جیرهای پروبیوتیک بهطور معنیداری موجب

پروبیوتیک دارای تقسی میتوز بیشتر و هسته بزرگتاری

افاازایش ارتفاااع پرزهااا در ناحیااه ژوژنااوم میگااردد

در مقایسه با جوجههای تغذیه شده با جیره شااهد بودناد

( .)Tarachai and Yamauchi, 2000در مطالعاه حاضار

(.)Samanya and Yamauchi, 2002

هاایچ اخااتال معناایداری در عمااق کریپتهااای ناحیااه
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ژوژنوم بلدرچینها در تیمارهای مختلاپ مشااهده نشاد.

پروبیوتیکهااا در افاازایش اساایدهای چاارب زنجیرکوتاااه

بهطور کلی عمیقتر شدن عمق کریپتها میتواناد مارتب

باشااد .در تحقیااق حاضاار ،اسااتفاده از جیرههااای حاااوی

با وجود توکسینها یا بازسازی بیشتر بافات روده باشاد.

پروبیوتیکهای بومی و تجاری بر ارتفاع پرزهاا و نسابت

طبق بررسیهای انجام شاده توسا گروهای از محققاان

طول پرز به عمق کریپتها در ناحیاه ایلئاوم بلادرچینها

شااد کااه هاایچ اخااتال معناایداری در عمااق

دارای تأثیر معنیداری بوده است که این نشاندهنده تاأثیر

کریپتها در ناحیه ژوژنوم پرندگان تغذیه شاده باا تیماار

مثبت پروبیوتیکها بر بافت روده میباشد ،چراکه هر چاه

شاااهد و پرناادگانی کااه جیااره مکملشااده بااا باساایلوس

طول پرزها و نسبت طول پرز به عمق کریپتهاا افازایش

سوبتلیس را دریافت نمودند وجاود نادارد ( Schwarz et

یابد ،ظرفیت هض و جذب مواد مغاذی متعاقاب آن نیاز

 .)al., 2001با اینحال ،بر اسااس تحقیقاات انجاام شاده

افاازایش مییابااد .مکملسااازی پروبیوتیااک در جیااره

شد که ارتفاع پرزهاا در

جوجههای گوشتی توس گروهای از متخصصاان ماورد

نواحی ژوژنوم و ایلئوم جوجههای گوشتی تغذیه شده باا

ارزیابی قارار گرفات و مشاخ

شاد کاه پروبیوتیکهاا

جیره حاوی پروبیوتیک در مقایسه باا آنهاایی کاه جیاره

موجب افزایش طاول پرزهاا در ناحیاه ایلئاوم میگردناد

فاقد پروبیوتیک را دریافت نمودند ،رشد بیشتری داشاته

( .)Zhang et al., 2005در بررسای دیگاری کاه توسا

مشااخ

توس برخی از محققان مشخ

است ( .)Gunal et al., 2006در مطالعه گانال و همکاران

گروهی از محققاان صاورت گرفات ،مشاخ

شاد کاه

در سااال  ،2006ت اأثیر مکماال پروبیوتیااک باار عملکاارد،

عر

جمعیت باکتریایی و بافت روده جوجه های گوشتی مورد

پروبیوتیااک در مقایسااه بااا آنهااایی کااه جیااره شاااهد را

بررسی قرار گرفت .نتایج حااکی از آن باود کاه مصار

دریافت کردند ،کوتاهتر بود .با اینحال ،عمق کریپتهاا و

پروبیوتیکها تاثیری بر عمق کریپتها در ناحیاه ژوژناوم

ارتفاع پرزها توسا تیمارهاا تحات تاأثیر قارار نگرفات

ندارد ،اما موجب افزایش ارتفااع پرزهاای روده در ناحیاه

( .)Shams Shargh et al., 2012نتایج این آزمایش مطابق

ژونوم میگردد و علت افزایش اندازه پرزهاا از ن ار ایان

با یافتههای ژانگ و همکاران در ساال  2005و سااملی و

محققین افزایش تولید اسیدهای چرب زنجیر کوتاه توس

همکاااران در سااال  2007اساات کااه گاازارش نمودنااد

پروبیوتیکهااا میباشااد ( .)Gunal et al., 2006نتااایج

مکملسازی پروبیوتیک در جیره پرندگان موجب افازایش

آزمایشااات چیکلوسااکی و همکاااران در سااال  2001و

ارتفاع پرزهاا در ناحیاه ایلئاوم میگاردد ( Samli et al.,

شوارتز و همکاران در سال  2007با نتاایج مطالعاه ماا در

 .)2005; Zhang et al., 2007شمس شرد و همکاران در

مورد عمق کریپتهاا و ارتفااع پرزهاا در ناحیاه ژوژناوم

سال  2012اثرات استفاده از پروبیوتکها را بار عملکارد،

همخوانی دارد ( Schwarz et al., 2001; Chichlowski

ریختشناسای روده و جمعیات میکروبای روده کوچاک

 .)et al., 2007علاات افاازایش ارتفاااع پرزهااای ناحیااه

مورد ارزیابی قرار دادناد و گازارش نمودناد کاه ارتفااع

ژوژنوم در بلادرچینهای تغذیاهشاده باا پروبیوتیاک در

پرزها و عمق کریپتها در تمام قسمتهای روده کوچک

آزمااایش حاضاار نیااز ممکاان اساات بااه دلیاال نقااش

توس تیمارها تحت تأثیر قرار نگرفتند .بهطور کلی نتاایج
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بهدست آمده در این تحقیق با یافتاههای شامس شارد و

افزایش ارتفاع پرزها و نسبت طول پرز به عمق کریپتهاا

همکااران در سااال  2012کااه مطارح نمودنااد اسااتفاده از

در نواحی دئودنوم و ایلئوم میگاردد .باا اینحاال ،عماق

پروبیوتیکها در جیره غذایی پرندگان ارتفاع پرزهاا را در

کریپتها در ایلئوم باهطور معنایداری بارای جوجاههای

ناحیه ایلئوم تحت تأثیر قرار نمیدهد ،در تضااد میباشاد

تغذیه شده با جیره حااوی پروبیوتیاک و پریبیوتیاک در

) .)Shams shargh et al., 2012ه چنااین پلیکااانو و

مقایسه با آنتیبیوتیاک بیشتار باود ( Afsharmanesh et

همکاران در سال  2003نشان دادناد کاه ارتفااع پرزهاا و

 .)al., 2013نتایج بهدست آمده توسا ایان محققاین باا

عمق کریپتها در تمام قسمتهای روده کوچاک باهطور

نتایج آزماایش حاضار درخصاوا تاأثیر مکمالساازی

معنیداری در جوجههای تغذیه شده با جیره مکمل شاده

پروبیوتیکها در جیره غذایی و افازایش ارتفااع پرزهاا و

با پروبیوتیک افازایش یافات کاه نتاایج بدسات آماده در

نسبت طول پرز به عمق کریپتها و متعاقباً بهبود هضا و

آزمایش حاضر در این رابطه با نتایج پلیکاانو و همکااران

جااذب مااواد مغااذی در روده کوچااک مطابقاات دارد.

در سال  2003مطابقت نادارد ،باه طاوری کاه تیمارهاای

محققین گزارش کردند که اساتفاده از پروبیوتیکهاا هایچ

آزماااایش در تماااام قسااامتهای روده کوچاااک تااااثیر

تاأثیر معناایداری باار ریخاتشناساای روده طیااور ناادارد.

معنیداری بر روی عمق کریپتها نداشتند ( Pelicano et

احتمااً این حالت میتواند به این دلیل باشد که جمعیات

 .)al., 2003گروهی از محققین نیز بیان داشتند که استفاده

میکروبی دستگاه گاوارش متعاادل اسات و افزودنیهاای

از مکمااال پروبیوتیاااک باااه مااادت  28روز در جیاااره

خوراکی در چنین شرای نمیتوانند تأثیر چنادانی داشاته

جوجههای گوشتی موجب افزایش ارتفاع پرزهاا ،عار

باشاند ( .)Pelícia et al., 2004گروهای از محققاان اثار

پرزها و عمق کریپتهاا در ناواحی دئودناوم ،ژوژناوم و

سطوح مختلپ پروبیوتیکها را بر توسعه مجرای گوارش

ایلئوم جوجههای گوشتی در مقایسه با آنهایی کاه جیاره

و عملکرد تولید جوجههای گوشتی ماورد ارزیاابی قارار

فاقااد پروبیوتیااک را دریافاات کردنااد ،میشااود (Sri-

دادند و گزارش نمودناد کاه اساتفاده از پروبیوتیکهاا در

 .)Harimurti, 2013نتااایج بااهدساات آمااده توسا ایاان

جیره غذایی جوجههای گوشتی عمق کریپتهاا و ارتفااع

پرزهاا

پرزها در نواحی ژوژنوم و ایلئوم را در مقایساه باا تیماار

و عمق کریپتها که در تماام قسامتهای روده کوچاک

شاهد افزایش میدهد ،کاه نتاایج بهدسات آماده در ایان

توس تیمارها تحت تاثیر قرار نمیگیرد ،مطابقات نادارد.

تحقیق با نتایج آزمایش حاضر درخصوا افزایش ارتفااع

عمق زیاد کریپتها نشااندهناده بازساازی ساری بافات

پرزهاااا در ناااواحی ژوژناااوم و ایلئاااوم مطابقااات دارد

روده میباشد .لذا ،تقاضای باای انرژی و پاروتئین بارای

( .)Ledezma-Torres et al., 2015برخاای از محققااین

حفظ و نگهداری روده در مقایسه با ساایر انادامها بسایار

گزارش نمودند که عر

پرزهاا ،ارتفااع پرزهاا و عماق

زیاااد میباشااد ( .)Giannenas et al., 2014گروهاای از

کریپتها در قسامتهای مختلاپ روده کوچاک باهطور

محققااین بیااان داشااتند کااه اسااتفاده از پروبیوتیکهااا و

معنیداری در جوجههای گوشتی تغذیهشده باا جیرههاای

پریبیوتیکها در جیره غذایی جوجههای گوشتی موجب

حاوی پروبیوتیک پروتکسین افازایش مییاباد کاه نتاایج

محققین با نتایج آزمایش حاضر در رابطه با عر
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بهدست آمده توسا ایان پهوهشاگران باا نتاایج تحقیاق

 200گرم به ازای هر تن خورا بود .با توجاه باه نتاایج

پرزهااا و عمااق

مطالعه حاضر ،صفت افزایش وزن بدن توسا تیمارهاای

کریپتهااا در جیرههااای حاااوی مکماال پروبیوتیااک

حاوی پروبیوتیاک باهطور معنایداری تحات تااثیر قارار

ه خوانی ندارد ( .)Gunal et al., 2006کااهش نسابت

گرفت ،به طوری که تیمار حااوی  150گارم پروبیوتیاک

طول پرز به عمق کریپت بهعنوان یک عامل مضر هض و

بومی به ازای هر تان خاورا دارای بیشتارین افازایش

جذب مواد غذایی من ور میگردد .ه چنین کااهش ایان

وزن و ک تاارین ضااریب تباادیل غااذایی بااود و تفاااوت

نسبت با افزایش سرعت تکثیر سلولهای کریپت و تعاداد

معنیداری با تیمار شاهد و تیمارهای حااوی پروبیوتیاک

سلولهای دارای  DNAتجزیهشده هماراه میباشاد ،کاه

های تجاری داشت .افزایش نسبت طول پرزهاا باه عماق

هر دو عامل نوسازی بیشتر انتروسایتهای روده را نشاان

کریپتهاااا در قسااامتهای مختلاااپ روده کوچاااک

میدهنااد ( .)Pluske et al., 1997بااهطور کلاای نتااایج

بلاادرچینهای تغذیااهشااده بااا جیااره دارای  150گاارم

بهدست آمده از پرندگان تغذیهشده باا تیمارهاای حااوی

پروبیوتیک بومی به ازای هر تن خورا نسابت باه ساایر

سطوح مختلپ پروبیوتیکهای بومی در آزماایش حاضار

تیمارها میتواند دلیل عملکرد بهتر (بهبود ضاریب تبادیل

در ارتباط با صفات مربوط به ریختشناسی روده (ارتفااع

غذایی) پرندگان تغذیهشده باا ایان جیاره باشاد .باای و

پرزها و نسبت طول پرزها باه عماق کریپتهاا) متفااوت

همکاران در سال  2013گازارش نمودناد کاه دلیال

به غل ت استفاده از پروبیوتیکهاا در

افزایش وزن بدن و بهبود ضریب تبادیل غاذایی در

جیره غذایی مربوط میشود و اختالفات موجاود در باین

نتیجه استفاده از محصاوات پروبیاوتیکی میتواناد

حاضاار در خصااوا افاازایش عاار

بوده و این اختال

تیمارهای حاوی پروبیوتیکهای بومی و تجاری میتواناد
مربوط باه ناوع باکتریهاای موجاود در پروبیوتیکهاا و
مقدار استفاده از آنها باشد .الخلاپ و همکااران در ساال
 2010گزارش نمودند که مکملسازی جیاره جوجاههای
گوشااتی بااا پروبیوتیااک (پاادیوکوکوس اساایدوفیلوس)،
عملکاارد جوجااهها را بهبااود میبخشااد .ه چنااین بیااان
نمودند که سطح  0/8گرم به ازای هار کیلاوگرم جیاره از

مرتب با افزایش مصر

خورا در نتیجاه اساتفاده

از پروبیوتیکها و افزایش قابلیت هض مواد مغاذی
باشااد ،کااه در مطالعااه حاضاار تیمارهااای مختلااپ
آزمایشاای تاااثیر معناایداری باار مصاار

خااورا

بلااادرچینها نداشاااتند اماااا تیمارهاااای حااااوی
پروبیوتیکهااای بااومی و تجاااری موجااب افاازایش

پروبیوتیک دارای عملکرد بهتری نسبت به سطح  1/6گرم

ارتفااااع پرزهاااای روده در قسااامتهای مختلاااپ

و تیمار شاهد بوده است ( .)Alkhalfet al., 2010نتایج

دئودنوم ،ژوژناوم و ایلئاوم شادند کاه ایان حالات

بهدست آمده توس این محققین با نتاایج مطالعاه حاضار

میتواند موجب افزایش سطح تماس و به دنباال آن

مطابقت دارد ،بهطوریکه تیمار حاوی پروبیوتیاک باومی

افزایش سطح جذب مواد مغذی گاردد (

در سطح  150گرم به ازای هر تن خورا دارای عملکارد

 .)2013چیمااوت و همکاااران در سااال  2009اثاار

بهتری نسبت به تیمارحاوی پروبیوتیاک باومی در ساطح

پروبیوتیک را بر عملکرد رشد بلدرچین ژاپنی مورد
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بررسی قرار داده و گزارش نمودند که افازایش وزن

گرم به ازای هر تن خورا را دریافت کردند ،دارای

بدن و ضریب تبدیل غاذایی باهطور معنایداری در

ضریب تبدیل غذایی بهتر و افازایش وزن بیشتاری

گروههایی که با پروبیوتیک تغذیه شدند ،بهتار باود.

در مقایسه با تیمار شاهد و سایر تیمارها بودناد کاه

ه چنین این محققان به این نتیجه رسیدند که اضافه

افزایش طول پرزهاا و نسابت طاول پارز باه عماق

نمودن پروبیوتیک به جیره غاذایی بلادرچین ژاپنای

کریپتها در دئودنوم ،ژوژناوم و ایلئاوم مویاد ایان

میتواند عملکرد رشد را بهطور موفقیتآمیزی بهبود

مطلب میباشاد .در مجماوع نتاایج مطالعاه حاضار

بخشد و ابقای نیتروژن را نیز میتواند افزایش دهاد

نشان داد که اساتفاده از مخلاوط  4ساویه باومی از

 .)Chimoteعمادهترین دایال بهباود

باااکتری اکتوباساایلوس در جیااره غااذایی دارای

(et al., 2009

عملکاارد بلاادرچینها در تحقیااق حاضاار میتوانااد

پتانسیل پروبیوتیکی در بلدرچین ژاپنی میباشد.

مربوط باه افازایش طاول پرزهاای روده و افازایش
نسبت طول پرز به عماق کریپتهاا در کناار بهباود
جمعیت میکروبای دساتگاه گاوارش در گروههاای

سپاسگزاری
مراتب سپاس فاراوان از کلیاه دساتاندرکاران

دریافتکننده پروبیوتیک باشد.

آزمایشگاه بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی و

با توجه به نتایج مطالعه حاضر میتوان نتیجه گرفت

ایمنی زیستی پهوهشاکده بیوتکنولاوژی کشااورزی

که سویههای باومی اکتوباسایلوس در ساطح 150

ایران بخاطر همکاریهای دلسوزانه ابراز میدارم.

گاارم بااه ازای هاار تاان خااورا موجااب بهبااود
ریختشناسی روده کوچک در طاول دوره پارورش
میشود که متعاقب این حالات عملکارد تولیاد نیاز
بهعلت جذب بهتار ماواد غاذایی در روده کوچاک
بهبود مییابد .ه چنین مشخ

تعارض منافع
نویسندگان اظهار میدارند کاه در ایان تحقیاق
هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.

شد که پرندگانی که

جیره غذایی حاوی پروبیوتیک بومی در ساطح 150
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Abstract
Due to the harmful effects of antibiotic use on the health of poultry flocks and the consequent
health of human societies, attempts to use alternative substances have increased. Probiotics are
one of the most well-known alternative substances to be used. The objective of the present study
was to evaluate the probiotic effects of different concentrations of four selected native
Lactobacillus strains on intestinal morphology of female Japanese quails. To do this, the farm
trial was performed in the format of complete randomized design through 4 replicates of 7
different probiotic treatments, with each replicate consisting of 20 quails, resulting in a total of
560 quails, for five weeks. Treatments were as follows: T1: control (basal diet); T2: Primalac;
T3: Protexin; and T4, T5, T6, and T7: four native strains in levels of 50, 100, 150, and 200 g/ton
of diet respectively. The greatest villus height in the duodenum was related to treatment with
native probiotic of 150 g/ton and the greatest villus height in jejunum and ileum was related to
treatment with native probiotic of 50 g/ton and 150 g/ton respectively. The greatest and lowest
villus height to the crypt depth ratio in the duodenum and ileum was found in the diet with
native probiotic of 150 g/ton and control treatment respectively. The greatest and lowest villus
height to the crypt depth ratio in the jejunum was found in the diets with native probiotics (50
g/ton and 150 g/ton) and control treatment, respectively. Finally, it can be concluded that the use
of the native Lactobacillus strains (150 g/ton diet) enhanced the villus height and villus height to
the crypt depth ratio of Japanese quails.
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