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 Introduction: An experiment was conducted to investigate the effect of different levels of 

probiotics and physical form of feed on the morphology of the small intestine and the immune 

system in Japanese quail.  

Materials & Methods: 240 one-day-old Japanese quail chicks were examined in a factorial 

experiment in a completely randomized design with 6 replications, 6 replications with 10 chicks 

per replication for 42 days. Experimental treatments include: Flour feed (mesh) containing pure 

water (no probiotic proxin), Flour feed (mesh) containing two levels of probiotic soluble 

protexin in drinking water (1 and 2%), Crumble feed with three levels of probiotic proxin (0%, 

1%) Were soluble in drinking water. Experimental diets were adjusted based on the nutritional 

needs of quail chicks of the National Research Association using UFFDA software. To test for 

blood cell count, at 42 days of age, one chick was selected from each replicate and a blood 

sample was taken from a wing vein. One bird was killed from each pen, and the relative weight 

and length of different parts of the intestine, the length and width of the villi, and the depth of 

the crypt were studied.  

Results: Chickens fed crumble diet and lacking probiotic protexin had the highest percentage 

of lymphocytes and chickens fed mesh and lacking probiotic protexin had the highest 

percentage of monocytes (P<0.05). The results of intestinal morphology showed that two 

treatments of crumble and containing 2% probiotic soluble in drinking water had the highest 

values of villi length and crypt depth (P<0.05). The relative weights of the various components 

of the gastrointestinal tract and the relative lengths of the duodenum and cecum were 

significantly affected by the experimental diets (P<0.05). 

Conclusion: The results of the experiment showed that the use of probiotic protexin improved 

the immune system of the Japanese quail and improved the length and width of the villi; The 

crypt depth as well as the weight and relative length of the various intestinal components were 

improved. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 

 و باریک روده شناسیریخت بر خوراک فیزیکی شکل و پروبیوتیک مختلف سطوح اثرات

  بلدرچین گوشتی هایدر جوجه ایمنی وضعیت

 

 *نصیر سجادی، رضا وکیلی

 
 گروه علوم دامی، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسالمی، کاشمر، ایران 

 چکیده  کلمات کلیدی
 پروتکسین پروبیوتیک

 ایمنی وضعیت
 روده شناسیریخت

  بلدرچین
 

 باریک روده شناسییختر بر خوراک فیزیکی شکل پروبیوتیک پروتوکسین و مختلف سطوح اثر استفاده از باهدف آزمایش این: مقدمه 

 . گرفت انجام بلدرچین در ایمنی وضعیت و

 کاملا  طرح قالب در و اکتوریلف آزمایش یک در روزهیک گوشتیهای بلدرچین جوجه قطعه  240 تعداد منظور این به ها:مواد و روش

 وراکخ -1: شامل آزمایشی ایتیماره. گرفتند قرار بررسی مورد روز 42 مدتبه تکرار هر در جوجه 10 با تکرار 4 تیمار، 6 در تصادفی

 محلول پروتکسین بیوتیکپرو سطح دو حاوی( مش) آردی خوراک -2 ،(پروتکسین پروبیوتیک فاقد) خالص آب حاوی( مش) آردی

 آشامیدنی آب در محلول درصد( 2و  1، 0) پروتکسین پروبیوتیک با سه سطح کرامبل خوراک -33 درصد(، 2 و 1) آشامیدنی آب در

. شدند ظیمتن UFFDA افزارنرم زا استفاده با و ملی تحقیقات انجمن غذایی جوجه بلدرچین احتیاجات براساس آزمایشی هایجیره. بودند

 پس. شد گرفته بال ورید از خون نمونه و انتخاب تکرار هر از جوجه یک روزگی، 42 سن در خونی، هایسلول شمارش آزمایش منظوربه

 خصوصیات و روده مختلف هایبخش نسبی طول و وزن و صورت تصادفی کشتار شدبه قطعه هر از پرنده یک ها،جوجه تمام وزن ثبت از

 . گرفت قرار مطالعه مورد( کریپت عمق و پرز عرض و طول) ومژژن شناسیریخت

 نفوسیتل درصد باالترین اراید پروتکسین پروبیوتیک فاقد و کرامبل خوراک جیره با شده تغذیه هایجوجه داد نشان حاصل نتایجنتایج: 

 ایجنت چنینهم (.P<05/0) بودند مونوسیت درصد باالترین دارای پروتکسین پروبیوتیک فاقد و مش خوراک کنندهدریافت هایجوجه و

 کسینپروت پروبیوتیک درصد 2 حاوی و مبلکرا تیمارخوراک که دو داد نشان های بلدرچینباریک جوجه روده شناسیریخت از حاصل

 و گوارش گاهدست مختلف یاجزا نسبی وزن(. P<05/0) بودند کریپت عمق و پرز طول مقادیر باالترین دارای آشامیدنی آب در محلول

 (.P<05/0) گرفتند قرار آزمایشی هایجیره تأثیر تحت داریمعنی طوربه سکوم و دئودنوم نسبی طول

 وضعیت دبهبو به منجر پروتکسین تیکپروبیو افزودنی از استفاده که داد نشان آزمایش از حاصل نتایج طورکلیبه گیری:بحث و نتیجه

 اجزای نسبی طول و وزن بهبود یزن و کریپت عمق و پرز عرض و طول وضعیت  بهبود بر داریعنیم تأثیر گردد ومی هابلدرچین ایمنی

 دارد. روده مختلف
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 قدمهم
 یا خوراکی هایافزودنی عنوانبه 1940 دهه از هابیوتیکآنتی       

 اتحادیه ،2006 سال از .(1) گرفتند قرار استفاده مورد رشد کنندهتقویت

 میکروبی مقاومت ظهور دلیلبه را هابیوتیکآنتی از استفاده (EU) اروپا

 طیور و حیوانات هایبیماری درمان برای که هاییبیوتیکآنتی برابر در

 محرک عنوانبه ها،آن بهداشتی برای با خطرات و ارتباط شدمی استفاده

 هابیوتیکیآنت این، بر عالوه .(2) کرد ممنوع غذایی افزودنی مواد یا رشد

 مفید هاییباکتر از برخی بردن بین از مانند دیگر مشکالت برخی

 خوراکی هایمکمل هاپروبیوتیک(. 3) کنندیم ایجاد را طیور روده در

 توانندمیزان کافی تجویز شوند، میاگر به که زنده هستند میکروبی

 و مفید . کاربردهای(4) بر سالمت حیوان داشته باشند مفیدی اثرات

. است مشاهده قابل بهجن چندین از هاپروبیوتیک محافظتی تأثیرات

 رشد از جلوگیری روده، میکروفلور تعادل تغییر توانندها میپروبیوتیک

 هضم مغذی، مواد زیستی فراهمی تقویت و سنتز زا،بیماری هایباکتری

 بدن، ایمنی سیستم عملکرد تقویت زا،آلرژی مواد اثر کاهش خوب،

 ایمنی تمسیس تحریک چنین درهم. کنند فراهم را کلسترول کاهش

توانند سبب می و (5) دارند عفونت نقش برابر در مقاومت افزایش و بدن

 تعادل بهبود با هاپروبیوتیک (.6) شوند اکسیدانیدر وضعیت آنتی بهبود

 میزبان بر مضر، عوامل برابر در روده مخاطی سد و روده میکروبی

حاوی  تجاری پروبیوتیک پروتوکسین یک .(8، 7) گذارندمی منفی تأثیر

 (Lactobacillus plantarum and L. delbrueckii spp) سویه مخمر 2

 ,Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus)گونه باکریایی  7و 

Enterococcus faecium, Streptococcus salivarius subsp., 

Bifidobacterium bifidum, Candida pintolopesii, Aspergillus 

oryza) گذاری و کیفیت تخممرغان  عملکرد که باعث افزایش (3) است

 و بهبود ایمنی مخاطی در بوقلمون شده است.( 9مرغ )پوسته تخم

 یر در بلدرچینوممرگ میزان کاهش که پروتوکسین باعث شد مشخص

از نقش این  ناشی که ممکن است گوشتی شده است هایو جوجه (10)

 مقاومت یجهدرنت های نامطلوب،میکرواورگانیزم در سرکوب پروبیوتیک

ها نشان گزارش (.11) عملکرد باشد بهبود ها وآن تجمع بربرا در

سالمت و یکپارچگی دستگاه گوارش برای حصول  حفظدهد که می

 یبآسکه مجرای روده زمانی حیوان بسیار ضروری است. بازده مطلوب

 مواد مغذی جذب ندیده و تعامل جمعیت میکروبی نیز برقرار باشد،

روده و جلوگیری  زا به دیوارههای بیماریباکتری اتصال کاهش طریق از

. تغییرات در (12رد )گیتری صورت میها با بازده بیشاز تکثیر آن

شاخصی بر عملکرد روده و تعیین  عنوانبهتواند مورفولوژی روده می

این مطالعه  .(13) گیرد فاده قراراست طیور مورد هایغذایی جیره ارزش

پروبیوتیک پروتکسین و فرم فیزیکی خوراک بر فاکتورهای  اثر باهدف

های بلدرچین سیستم ایمنی و خصوصیات مورفولوژیک روده جوجه

 ژاپنی انجام شد.
 

 هامواد و روش

 پرورش سالن یسازآماده جهت: هاداری پرندهپرورش و نگه       

 بیوسکوریتی مسائل رعایت منظوربه سالن سازیآماده گانهنه مراحل

 انجام هاجوجه پرورش برای مطلوب شرایط تأمین و محیطیزیست و

 توری و آهن پروفیل از) آماده هایپن وسیلهبه مذکور سالن. شد

 نپ 24 به ارتفاع متر 93/0 و طول و عرض یک متر ابعاد به( فلزی

 اغذک و مناسب پوشال با هاقطعه کف. شد تقسیم قسمت 3 در مجزا

 که ایشماره با آزمایشی واحد هر. شد پوشانده مرغداری مخصوص

 این انجام منظوربه. گردید مشخص بود تکرار و تیمار دهندهنشان

 کشیجوجه موسسه از بلدرچین روزهیک جوجه قطعه 1500 تعداد آزمایش

 آزمایش شرایط با هاجوجه پذیریدتعا جهت. شد خریداری تجاری

 رد گله وزنی میانگین با جوجه قطعه 240 تعداد روزگی 19 سن از

 وجهج 10 و تکرار 4 و تیمار 6 در فاکتور دو با فاکتوریل طرح یک

 هاجهجو روزگی، 21 سن در. گرفت قرار هاقفس داخل در تکرار هر در

 رهدو طول در. ندیافت اختصاص آزمایشی تیمارهای به و شده توزین

 .گرفت قرار هاجوجه دسترس در آزاد صورتبه خوراک و آب آزمایش

 صورتپروتکسین به پروبیوتیک :آزمایشی هایجیره و طراحی       

 تولید شرکت گزارش طبق. شد تهیه خراسان جوانه شرکت از پودری

 بیان 1 جدول در محصول تقریبی آنالیز (petAg) محصول این کننده

بلدرچین  جوجه غذایی احتیاجات براساس آزمایشی هایجیره .ستا شده

( و با National Research Council (NRC)) انجمن تحقیقات ملی

ها تنظیم شدند. در تمام تیمارها، جیره UFFDAاستفاده از نرم افزار 

انرژی، پروتئین و مواد مغذی یکسانی برای کل دوره پرورش  براساس

دهنده و ترکیبات شیمیایی زای تشکیلتنظیم شدند. درصد اج

تیمارهای  ارائه شده است. 2های مورد آزمایش در جدول جیره

 آب حاوی( مش) آردی خوراک -1باشند: آزمایشی به این شرح می

 حاوی( مش) آردی خوراک -2. (پروتکسین پروبیوتیک فاقد) خالص

 کخورا -3آشامیدنی.  آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 1

 آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 2 حاوی( مش) آردی

 پروبیوتیک فاقد) خالص آب حاوی کرامبل خوراک -4آشامیدنی. 

 پروبیوتیک درصد 1 حاوی کرامبل خوراک -5 . تیمار(پروتکسین

 2 حاوی کرامبل خوراک -6آشامیدنی.  آب در محلول پروتکسین

 شامیدنی.آ آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد
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 پروتکسین پروبیوتیك تقریبی آنالیز :1 جدول

 حداكثر خاكستر حداكثر فیبر میسیلیوم چربی خام پروتئین خام
درصد 12 درصد 12  درصد 45  درصد 1/1   

 

 های بلدرچیندهنده و آنالیز شیمیایی جیره جوجهاجزای تشکیل :2جدول 

دهنده جیرهاجزای تشکیل  تركیب شیمیایی  

 مقدار مواد مغذی  مقدار )درصد( اقالم خوراكی

3/58 ذرت وساز )کیلوکالری در کیلوگرم(انرژی قابل سوخت    2900 

3/31 کنجاله سویا  24 پروتئین خام )درصد(  

58/3 فیبر خام )درصد(  5 پودر ماهی  

2/3 کنجاله گلوتن ذرت 3/1 لیزین    

26/0 دی کلسیم فسفات 5/0 متیونین    

13/1 کربنات کلسیم 75/0 متیونین + سیستئین    

25/0 مکمل معدنی1  240 تعادل الکترولیت  

25/0 مکمل ویتامینی1 8/0 کلسیم )درصد(    

D3 05/0ویتامین  3/0 فسفر )درصد(    

E-Se 05/0ویتامین  15/0 سدیم )درصد(    

12/0 نمک 4/0 پتاسیم )درصد(    

09/0 بیکربنات سدیم (کلر )درصد    14/0  

 3K ،2المللی؛ ویتامین ینبواحد  E ،121المللی؛ ویتامین واحد بین 2300المللی؛ کوله کلسیفرول، واحد بین A ،11000ازای هر کیلوگرم جیره حاوی: ویتامین این مقادیر به 1

گرم؛ کولین کلراید، میلی 4گرم؛ پیریدوکسین، میلی 03/0بیوتین،  گرم؛میلی 1ک، لیفوگرم؛ اسیدمیلی 4م؛ ریبوفالوین؛ گرمیلی 4 گرم؛ تیامین،میلی 12B ،02/0گرم؛ ویتامین میلی

 50گرم؛ آهن، میلی 100گرم؛ سولفات مس، میلی 1گرم؛ ید، میلی 2/0سدیم(، سلفاتگرم؛ سلنیوم )میلی 100گرم؛ سولفات منگنز، میلی125/0گرم؛ اتوکسی کوئین، میلی 840

 گرم بود.میلی
 

 آزمایشی احدو هر روزگی از 42 پایان در: گیریكشتار و نمونه       

 وانتخاب شد  مشخص قطعه از جوجه قطعه یک تصادفی صورتبه

 شده، یکالبدگشای الشه بالفاصله آن از پس. گرفت صورت گیرینمونه

 ترازوی با و جدا صفرا کیسه با کبد و طحال فابرسیوس، بورس

 اجزای طول و وزن. شدند کشینوز گرم ±002/0 دقت با دیجیتالی

 با یتالیدیج ترازوی با( سکوم و ایلئوم ژژنوم، دئودنوم،) روده مختلف

 دستهب برای. شد گیریاندازه تحریر کشخط و گرم ±002/0 دقت

 اب کبد و طحال فابرسیوس، بورس وزن و طول، نسبی مقادیر آوردن

 گیریاندازه هایطول و هاوزن سکوم، و ایلئوم ژژنوم، دئودنوم، صفرا، کیسه

 .شدند ضرب 100 عدد در و شده تقسیم بدن وزن بر شده

روده  مختلف هایقسمت تفکیک از پس: شناسی رودهریخت       

 ژژنوم میانی قسمت از مترسانتی 1 ها،آن وزن و طول ثبت و باریک

 داده برش قسمت. شد داده برش روده از شناسیریخت مطالعه برای

 غذایی مواد بقایای حذف برای درصد 9/0 سالین ولمحل با شده

 برای. شد تثبیت بافت مطالعه برای درصد 10 فرمالین در و شسته

 یک از دهیدراسیون، با و آمیزیرنگ برای هابافت نمونه سازیآماده

 در و شدند سازیپاک زایالن با و داده عبور الکلی هایمحلول سری

 5 ضخامت با روده بافت هاینمونه .گرفتند قرار پارافین در نهایت

 روی بر (RM Lica 2145) خودکار میکروتوم از استفاده با مایکرومتر

 آمیزیرنگ ائوزین-هماتوکسیلین با و گرفتند قرار ایشیشه اسالید

 روی هاینمونه مورفولوژیک متغیرهای محاسبه و بررسی برای. شدند

 .گردید تفادهاس BX41 المپیوس نوری میکروسکوپ از هایالم

 انتخاب پرز هر در روده باریک مخاط شناسیریخت هایگیریاندازه

 طول شامل شناسیریخت هایشاخص. شد گیریاندازه نمونه هر از شده

 عمق و( پرز قاعده محل در) پرز عرض ،(آن قاعده تا پرز رأس از) پرز

 (14) شد گیریاندازه( غدد انتهای تا پرز قاعده از) کریپت

 پژوهش این از حاصل هایداده: هاداده آماری تحلیل و تجزیه       

 تمام. شد آنالیز تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل آزمایش با

 General linear (GLM) از استفاده با گیریاندازه مورد پارامترهای

model  آماری افزارنرمو SAS تحلیل و تجزیه مورد 1/9 نسخه 

 سیستم به مربوط هایداده است ذکر به الزم .گرفت قرار آماری

 خون سفید هایگلبول کل از درصدی صورتبه کهاین دلیلبه ایمنی

 مورد سپس و نرمال شده Arc sin دستور از استفاده با ابتدا بودند،

 .گرفتند قرار آماری تحلیل و تجزیه
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 نتایج
 اکتورهایف بر آزمایشی هایجیره تأثیر: خون یمنیا فاكتورهای      

. است شده گزارش 3 جدول در بلدرچین هایخون جوجه ایمنی
 هاییتلنفوس درصد بر داریمعنی تیمارهای آزمایشی دارای تأثیر

 با شده تغذیه هایپرنده که شودمی مشاهده(. P<05/0) خون بودند
  ذیهتغ گروه به سبتن باالتری هایلنفوسیت درصد کرامبل خوراک

 هالنفوسیت درصد ترینکم و باالترین. داشتند مش خوراک با شده
. بود 1 جیره و 4 جیره کننده دریافت هایجوجه به مربوط ترتیب به

 خوراک نوع تأثیر تحت داریمعنی طوربه هابازوفیل ها وهتروفیل تعداد
 نوع(. P>05/0) نگرفت قرار پروتکسین پروبیوتیک متفاوت سطوح و

 هامونوسیت (درصد) تعداد بر داریمعنی تأثیر (کرامبل و آردی) خوراک
 با مقایسه در آردی جیره در هامونوسیت تعداد(. P<05/0) داشت

 .بود تربیش کرامبل
 

 هاهای آزمایشی بر فاكتورهای سیستم ایمنی خون بلدرچینتأثیر جیره :3جدول 

 آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 1 حاوی( مش) آردی ( خوراک2، (پروتکسین پروبیوتیک فاقد) خالص آب حاوی( مش) آردی خوراک )1های آزمایشی شامل: جیره †
 ( خوراک5، (پروتکسین پروبیوتیک فاقد) خالص آب حاوی کرامبل ( خوراک4آشامیدنی،  آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 2 حاوی( مش) آردی خوراک (3آشامیدنی، 

: P: اثر نوع خوراک، F ‡آشامیدنی.  آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 2 حاوی کرامبل ( خوراک6آشامیدنی،  آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 1 حاوی کرامبل
 .باشندمی P<05/0 سطح در داریمعنی اختالف بیانگر ردیف هر در یرمشابهغ حروف* : اثر متقابل نوع خوراک و پروبیوتیک. F×Pاثر پروبیوتیک و 

 

 مختلف اجزای نسبی وزن 4 ولجد: گوارش دستگاه هایویژگی       
 آزمایشی هایجیره با شده تغذیه بلدرچین هایجوجه گوارش دستگاه

کبد، طحال، بورس،  نسبی وزن که داد نشان نتایج. دهدمی نشان را
 و خوراک نوع تأثیر تحت داریمعنی طوربه ایلئوم و ژژنوم دئودنوم،

(. P<05/0) تگرف قرار پروتکسین پروبیوتیک افزودنی متفاوت سطوح
 چنینو هم مش خوراک به نسبت کرامبل خوراک میانگین، طوربه

 باالترین شد. باالتری کبد نسبی وزن به پروبیوتیک منجر افزودن
 نسبی وزن تیمارها سایر بود، 3 جیره به مربوط طحال نسبی وزن

 به نسبت 5 تیمار در دئودنوم نسبی وزن .داشتند یکسانی طحال
 کهحالی در ،(گرم 27/1) بود مقدار باالترین ایدار تیمارها سایر

 و باالترین. بود 2 تیمار به مربوط دئودنوم نسبی وزن مقدار ترینکم
 شد مشاهده 3 و 6 تیمارهای در ترتیببه ژژنوم نسبی وزن ترینکم

 هایجوجه عددی لحاظ به اما (.گرم 68/0 مقابل در گرم 82/0 ترتیببه)
 نسبت باالتری ایلئوم نسبی وزن میانگین مبلکرا خوراک با شده تغذیه

 مختلف اجزای نسبی نتایج حاصل از طول .داشتند مقابل گروه به
 نتایج. است شده داده نشان 6 جدول در بلدرچین هایجوجه روده
 نسبی طول بر داریمعنی تأثیر آزمایشی تیمارهای که داد نشان

اما تأثیر  (P<05/0) بلدرچین دارد هایو سکوم در جوجه دئودنوم
 طول باالترین(. P>05/0) ایلئوم نداشت و داری بر طول ژژنوممعنی
 (.مترسانتی 18/5) شد مشاهده 5 تیمار و سکوم در دئودنوم نسبی

 

 هاهای آزمایشی بر وزن نسبی اجزای مختلف دستگاه گوارش بلدرچینتأثیر جیره :4جدول 

 آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 1 حاوی( مش) آردی ( خوراک2، (پروتکسین پروبیوتیک فاقد) خالص آب حاوی( مش) آردی ( خوراک1های آزمایشی شامل: جیره
 ( خوراک5، (پروتکسین پروبیوتیک فاقد) خالص آب حاوی کرامبل ( خوراک4آشامیدنی،  آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 2 حاوی( مش) آردی خوراک (3یدنی، آشام

 :P: اثر نوع خوراک، F ‡آشامیدنی.  آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 2 حاوی کرامبل ( خوراک6آشامیدنی،  آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 1 حاوی کرامبل
* حروف غیرمشابه در هر ردیف .باشندمی P<05/0 سطح در داریمعنی اختالف بیانگر ردیف هر در غیرمشابه حروف* : اثر متقابل نوع خوراک و پروبیوتیک. F×Pاثر پروبیوتیک و 

 باشند.می P<05/0دار در سطح بیانگر اختالف معنی
 

 

 جیرههای آزمایشی†

SEM 

 سطح معنیداری‡
 خوراک كرامبل  خوراک مش

F P F×P 0% 
 پروبیوتیك

1% 
 پروبیوتیك

2% 
 پروبیوتیك

 
0% 

 پروبیوتیك
1% 

 پروبیوتیك
2% 

 پروبیوتیك
b11/57 ab96/63 ab51/64  a37/65 ab61/64 ab08/64 448/2 لنفوسیت  074/0  039/0  182/0  
231/2 41/35 64/34 37/34  23/34 03/35 39/40 هتروفیل  351/0  434/0  263/0  
a50/1 ab00/1 ab75/0  b00/0 b00/0 b00/0 367/0 مونوسیت  002/0  592/0  592/0  
399/0 50/0 75/0 25/0  50/0 00/0 00/1 بازوفیل  999/0  824/0  201/0  

واحد 
 )گرم(

 †های آزمایشیجیره

SEM 

 ‡دارییسطح معن
 خوراک كرامبل  خوراک مش

F P F×P 0% 
 پروبیوتیك

1% 
 پروبیوتیك

2% 
 %0  پروبیوتیك

 پروبیوتیك
1% 

 پروبیوتیك
2% 

 پروبیوتیك
 c49/2 c35/2 b02/3  c49/2 a45/3 bc69/2 122/0 019/0 006/0 003/0 کبد

 b05/0 b04/0 a12/0  b06/0 b06/0 b03/0 021/0 207/0 361/0 024/0 طحال
 a10/0 bc07/0 a11/0  c06/0 ab09/0 a10/0 006/0 079/0 014/0 001/0 بورس

 ab10/1 b92/0 ab09/1  ab07/1 a27/1 ab06/1 061/0 077/0 903/0 009/0 دئودنوم
 ab80/0 ab73/0 b68/0  ab71/0 ab79/0 a82/0 036/0 233/0 974/0 035/0 ژژنوم
 b80/0 bc74/0 b77/0  c65/0 a29/0 bc73/0 034/0 751/0 016/0 005/0 ایلئوم
 ab63/0 a69/0 dc52/0  d46/0 dc53/0 bc56/0 039/0 005/0 057/0 003/0 سکوم
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هاهای آزمایشی بر طول نسبی اجزای مختلف روده بلدرچینر جیرهتأثی :5جدول   

 آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 1 حاوی( مش) آردی ( خوراک2، (پروتکسین پروبیوتیک فاقد) خالص آب حاوی( مش) آردی ( خوراک1آزمایشی شامل: های جیره 
 ( خوراک5، (پروتکسین بیوتیکپرو فاقد) خالص آب حاوی کرامبل ( خوراک4آشامیدنی،  آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 2 حاوی( مش) آردی خوراک (3آشامیدنی، 

 :P: اثر نوع خوراک، F ‡آشامیدنی.  آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 2 حاوی کرامبل ( خوراک6آشامیدنی،  آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 1 حاوی کرامبل
* حروف غیرمشابه در هر ردیف .باشند¬می P<05/0 سطح در داریمعنی اختالف بیانگر ردیف هر در غیرمشابه حروف* اثر متقابل نوع خوراک و پروبیوتیک.  :F×Pاثر پروبیوتیک و 

 باشند.می P<05/0دار در سطح بیانگر اختالف معنی
 

 شناسیاز ریخت حاصل نتایج: شناسی روده باریكریخت       

 نشان نتایج. است شده گزارش 6 جدول در بلدرچین هایجوجه روده

 آزمایش مورد هایپرنده روده ض و عمق پرزهایطول، عر که داد

 پروبیوتیک متفاوت سطوح و خوراک نوع تأثیر تحت داریمعنی طوربه

ی روده پرز طول مقادیر باالترین(. P<05/0) گرفت قرار پروتکسین

 پرز طول مقدار ترینکم دیگر طرف از. شد حاصل 6باریک در تیمار 

 خوراک نوع متقابل اثر تأثیر تحت پرز عرض .بود 5 تیمار به مربوط نیز

 کهطوریبه(. P<05/0) است گرفته قرار پروتکسین پروبیوتیک و

( درصد 2 و 1) پروبیوتیک با همراه کرامبل جیره در پرز عرض

 2 و 1) پروبیوتیک با همراه آردی جیره از تربیش داریمعنی طوربه

 %2 فزودنا بود. با پروبیوتیک بدون کرامبل جیره نیز و( درصد

 کریپت عمق مقدار باالترین آشامیدنی آب به پروتکسین پروبیوتیک

 بین کهحالی در شد، مشاهده کرامبل و مش خوراک گروه دو هر در

 پروبیوتیک %1 دارای و پروبیوتیک فاقد هایجیره) هاجیره سایر

 .نشد مشاهده کریپت عمق مورد در داریمعنی اختالف( پروتکسین

 

 هاروده كوچك )ژژنوم( بلدرچین شناسیهای آزمایشی بر ریختر جیرهتأثی :6جدول 

 آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 1 حاوی( مش) آردی ( خوراک2، (پروتکسین پروبیوتیک فاقد) خالص آب حاوی( مش) آردی اک( خور1های آزمایشی شامل: جیره
 ( خوراک5، (پروتکسین پروبیوتیک فاقد) خالص آب حاوی کرامبل ( خوراک4آشامیدنی،  آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 2 حاوی( مش) آردی خوراک (3آشامیدنی، 

: P: اثر نوع خوراک، F ‡آشامیدنی.  آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 2 حاوی کرامبل ( خوراک6آشامیدنی،  آب در محلول پروتکسین پروبیوتیک درصد 1 حاوی کرامبل
*حروف غیرمشابه در هر ردیف .باشند¬می P<05/0 سطح در داریمعنی فاختال بیانگر ردیف هر در غیرمشابه حروف* : اثر متقابل نوع خوراک و پروبیوتیک. F×Pاثر پروبیوتیک و 

 باشند.می P<05/0دار در سطح بیانگر اختالف معنی
 

 بحث
 هاپروبیوتیک مهم هایکنش از یکی عنوانبه ایمنی تحریک       

 از را میزبان ایمنی سیستم توانندمی هاپروبیوتیک. شده است مطرح

 به اتصال طریق از میکروبی فلور کهاین اول کنند تحریک طریق دو

 برای فضا شدن محدود باعث خود تکثیر و گوارش دستگاه دیواره

 توسط شده آزاد هایژنآنتی کهاین دوم و شوندمی هاپاتوژن

 ایمنی سیستم تحریک باعث و شده جذب مرده هایمیکروارگانیسم

 تحریک در هاپروبیوتیک سودمندی میزان و رتأثی .(15) شودمی

 نحوه و پادتن نوع به بادیآنتی پاسخ تقویت و بدن، ایمنی سیستم

 مؤثر دوز و هاپروبیوتیک در موجود هایباکتری تعداد ایمنی، ایجاد

 (.16) دارد بستگی میزبان ژنتیکی زمینه و استفاده مورد پروبیوتیک

 مناسب تعداد از استفاده بر عالوه مطلوب عملکرد یک به رسیدن برای

 هایمیکروارگانیسم این است الزم ای،روده هایسویه شده پیشنهاد و

 در تنها باشند، داشته نیز را روده محیط در تکثیر و بقا توانایی زنده

 کارگیریبه از ناشی بدن ایمنی سیستم تحریک که است صورت این

 کردند گزارش محققین .(17) دبو خواهد طوالنی و مستمر ها،هسوی این

 پروبیوتیک هایمیکروارگانیسم توسط هاپاتوژن مهار مکانیسم که

 مورد 
 (مترسانتی)

 †های آزمایشیجیره

SEM 

 ‡داریسطح معنی
 خوراک كرامبل  خوراک مش

F P F×P 0% 
 پروبیوتیك

1% 
 پروبیوتیك

2% 
 پروبیوتیك

 
0% 

 پروبیوتیك
1% 

 پروبیوتیك
2% 

 پروبیوتیك
 ab53/4 ab31/4 ab61/4  b09/4 a18/5 ab33/4 237/0 675/0 285/0 033/0 دئودنوم
 568/0 361/0 344/0 574/0 28/9 21/9 77/8  41/9 10/8 38/8 ژژنوم
 716/0 131/0 976/0 615/0 91/8 07/9 26/8  76/8 61/9 81/7 ایلئوم
 a02/3 ab49/2 ab49/2  b16/2 a11/3 a86/2 217/0 799/0 628/0 007/0 سکوم

مورد 
(مایکرومتر)  

 جیرههای آزمایشی†

SEM 

 سطح معنیداری‡
 خوراک كرامبل  خوراک مش

F P F×P 0% 
 پروبیوتیك

پروبیوتیك 1%  
2% 

 پروبیوتیك
 

0% 
 پروبیوتیك

1% 
 پروبیوتیك

2% 
 پروبیوتیك

ab75/437 b25/407 a75/581  ab50/463 ab00/485 a00/554 095/45 طول پرز  719/0  017/0  456/0  
bc25/70 c25/67 c75/62  a75/106 b50/84 bc25/71 521/5 عرض پرز  0001/0>  006/0  036/0  

b25/52 b00/53 a50/63  b75/53 b75/52 a00/59 841/1 عمق كریپت  471/0  0001/0>  247/0  
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 میکروبی ضد ترکیبات و شرایط ایجاد مغذی، مواد برای رقابت شامل

 هایمحل ایبر رقابت ،(باکتریوسین و پایین pH فرار، چرب اسیدهای)

، 17) است ایمنی سیستم تحریک و روده تلیوماپی روی شدن باند

 پروبیوتیک از استفاده با هالوکوسیت فاگوسیتی فعالیت شد مشخص .(18

Lactobacillus fermentum AD1 آزمایش مورد ژاپنی هایبلدرچین در 

 هایجوجه در .(19) داشت افزایش داریمعنی طوربه کنترل با قایسهم در

 مقایسه در هالنفوسیت به هاهتروفیل نسبت کرامبل جیره با شده تغذیه

 دارمعنی اکسترود و پلت آردی، هایجیره با شده تغذیه هایجوجه با

 هالنفوسیت ها،هتروفیل با رابطه در ما مطالعه نتایج با که (20) نبود

 نشان را داریمعنی اختالف خوراک نوع تأثیر تحت که هابازوفیل و

 مغایرت هامونوسیت در آمده دستبه نتایج با اما است، مشابه ندادند

 باشدمی ایرویه سطح افزایش معنای به ها،ویلی ارتفاع افزایش .دارد

 هایافزودنی خوراندن. دارد را دسترس در مغذی مواد جذب توان که

 نتیجه که دهدمی افزایش را هاویلی رویه سطح رشد، برای پروبیوتیکی

 شکل و ذره اندازه کههنگامی .باشدمی مغذی مواد تربیش جذب آن

 ویلی ارتفاع ها،ویلی تعداد روی را( پلت مقابل در آردی) جیره فیزیکی

قرار گرفت،  بررسی مورد گوشتی هایجوجه دئودنوم در کریپت عمق و

 عمق و ویلی تعداد کردند دریافت پلت جیره که شد، پرندگانی مشخص

 آردی جیره با شده تغذیه پرندگان با مقایسه در تریبیش کریپت

 شکل از نظرصرف جیره ذرات اندازه در افزایش چنینهم. داشتند

 تربیش تعداد و تربیش عمق با هایکریپت به منجر خوراک فیزیکی

 پرز ارتفاع و کریپت عمقاخیر  نتایج در اگرچه (.21) شودمی ویلی

 در کرامبل خوراک در ویلی عرض اما نبود، خوراک نوع تأثیر تحت

 با ویلی عرض در افزایشی اثر این که بود تربیش آردی با مقایسه

 درصد 1/0 از استفاده. گرفت قرار تأثیر تحت نیز روبیوتیکپ افزودن

 در را( ایلئوم و ژژنوم دئودنوم،) ویلی ارتفاع پروتکسین، پروبیوتیک

 در داریمعنی طوربه روزگی 42 و 21 سن در گوشتی هایجوجه

 هایگزارش شده است که جوجه. (22) داد افزایش کنترل با مقایسه

 صفر، سطوح در Bacillus subtilis پروبیوتیک با شده تغذیه گوشتی

 و درصد 2/0 سطح در دئودنوم در ویلی ارتفاع درصد، 1 و 5/0 ،2/0

 در روزگی 28 در داریمعنی طوربه درصد 1 سطح در ایلئوم در

 نشان داد که ، Santin چنینهم .(23) یافت افزایش کنترل با مقایسه

 2/0 و 1/0 سطح در سرویسیا ساکارومایسز با شده تغذیه هایجوجه

 کنترل با مقایسه در ایلئوم و ژژنوم در تریبیش ویلی ارتفاع درصد

 ما نتایج با مطالعه با این از حاصل نتایج (،24) داشتند روزگی 7 در

 دلیلبه احتماالً نتایج این .است مشابه پروبیوتیک درصد 2 سطح در

 پروبیوتیک با شده تحریک زنجیر کوتاه چرب اسیدهای تشکیل در افزایش

پروبیوتیک بایومین  از استفاده کردند گزارش ،همکاران و Smirnov .است

طور های گوشتی بهدرصد در جوجه 025/0و  05/0لیمبو در سطح 

را در مقایسه با کنترل افزایش داد و  داری )عرض و طول پرزمعنی

ترین عمق را در مقایسه با سایر تیمارها درصد بیش 025/0سطح 

در سطح  داریطور معنیهای کریپت بهسلول (. عرضP<01/0) داشت

درصد پروبیوتیک در مقایسه با کنترل افزایش  025/0و  05/0 ،1/0

پرز مشابه  مورد عرض و طول که با نتایج ما در(52) (P<01/0) داشت

 2است، هرچند در نتایج ما باالترین سطح استفاده از پروبیوتیک )

 سلولی دیواره اجزای کریپت را نشان داد. ترین عمقدرصد( بیش

 هایباکتری کنشبرهم در مهمی نقش هاپروبیوتیک و هاباکتری

 هایساکاریدلیپوپلی و هایکانپپتیدوگال شامل اجزا این. دارد ترعالی

 ایمنی سیستم قوی کنندهفعال مولکول نوع دو هر .باشندمی هاباکتری

 و منفی و مثبت گرم هایباکتری دو هر در هاپپتیدوگالیکان .هستند

 این. دارند وجود منفی گرم هایباکتری در فقط ساکاریدهالیپوپلی

 شوندمی رها سلولی مرگ و تکثیر حین در مداوم طوربه هامولکول

 و بورس وزن پادتن، میزان چنین گزارش شده است که. هم(26)

شاهد افزایش  با مقایسه در را پروبیوتیک مصرف از ناشی طحال

 ها،پروبیوتیک در موجود هایباکتری از برخی. (14) یافته است

 تحریک را بدن ایمنی سیستم هستند قادر ها،کهکتوباسیلال خصوصاً

 شده تکثیر روده دیواره طول در زنده هایسلول صورتبه ،(27) کنند

 الکتوباسیلوس از استفاده .کنندمی پیدا توسعه وسیعی محدوده در و

( سنگدان بورس، حال،ط کبد،) گوارشی هایاندام وزن بر داریمعنی اثر

 و طول .کندمی تائید را آن حاضر مطالعه نتایج که (28) است داشته

 را مغذی مواد جذب میزان تواندمی روده مورفولوژیک هایویژگی

 عوامل برابر در سد یک عنوانبه و (30، 29) دهد قرار تأثیر تحت

 وجود آمده عملبه هایبررسی نماید. عمل شیمیایی عوامل و پاتوژن

 و پروبیوتیکی هایفرآورده در موجود هایباکتری میان متقابل اثر

 استفاده که طوری(، به25) دهندمی نشان را روده پوششی هایسلول

 بیولوژیک سد یک عنوانبه پوششی استحکام تقویت به یوتیکپروب از

 روده طول محققین هایپژهش نتایج براساس .نمایدمی کمک نیز

 افزودن با .نماید تغییر ایتغذیه فاکتورهای تأثیر تحت تواندمی

( سرویسیه ساکرومیسیس همراهبه سوبتیلیس باسیلوس) پروبیوتیک

 مصرف تأثیر تحت دهرو پرز مساحت و طول کریپت، عمق

 هایگزارش اساس بر (31) نگرفت قرار آزمایش دوره طول در پروبیوتیک

 مورفولوژی و اپیتلیال هایسلول روی پروبیوتیک تأثیرگذاری موجود

 تواندمی پروبیوتیک نوع و مصرف زمان به بسته روده مختلف هایبخش

 سیمبیوتیک و پروبیوتیک تأثیرات روی که یامطالعه طی .باشد متفاوت

 هایجوجه در تیموس و طحال وزن صورت گرفت، مشخص شد

 سیمبیوتیک کنندهمصرف گروه به نسبت پروبیوتیک کنندهمصرف

 تغییری فابرسیوس بورس وزن ولی یافت،می افزایش روزگی 35 در

 هایدامان رشد روی نیز اولیه سنین در توانندمی هاپروبیوتیک. نکرد
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 براساس هاآن تأثیر میزان ولی باشند، داشته تأثیر ایمنی سیستم

 بررسی این در. باشد متفاوت تواندمی پرنده سن و باکتریایی سویه

 به مربوط هایاندام رشد روی تأثیری هاپروبیوتیک روزگی 3 سن در

 هالنفوسیت میزان ها،افتهبا توجه به ی .(32) نداشتند ایمنی سیستم

 نیز و پروتکسین پروبیوتیک متفاوت سطوح تأثیر تحت هامونوسیت و

 پروبیوتیک افزودنی از استفاده که رسدمی نظربه .گرفت قرار خوراک نوع

 از استفاده .شودمی هاجوجه ایمنی وضعیت بهبود باعث پروتکسین

 روده پرز عرض و طول خطی کاهش باعث پروبیوتیک مختلف سطوح

 عمق خطی افزایش به منجر اما گردید، بلدرچین هایجوجه کوچک

 کوچک روده پرز عرض بر تنها خوراک نوع دیگر طرف از. شد کریپت

 عرض و پرز طول افزایش باعث کرامبل خوراک مصرف. داشت تأثیر

 سبب کرامبل خوراک مصرف که دهدمی نشان نتایج این. گردید پرز

 پروبیوتیک شودمی مغذی مواد بهتر بجذ و هضم شدن مطلوب

 کبد، هایاندام نسبی وزن بر آزمایش این در استفاده مورد پروتکسین

 نتیجه توانمی بنابراین ،است داشته تأثیر فابرسیوس بورس و طحال

 هایاندام و سلولی ایمنی سیستم تحریک در هاپروبیوتیک که گرفت

 پرورش حساسیت و اهمیت هب توجه با. اندبوده ترفعال آن پشتیبان

 پروبیوتیک از استفاده که دهدمی نشان پژوهش این نتایج بلدرچین،

 رشد و کوچک روده هایبخش خصوصیات از برخی تواندمی پروتکسین

 .دهد قرار تأثیر تحت را ایمنی سیستم هایاندام
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