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چكیده
باتوجه بهاينكه تاثیرات مختلف پروپیوتیکها ،پرهبیوتیکها و سینبیوتیکها بر میزان تولید و رشد در جوجهههای گوشهتی بیهان شهده
است ،لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر پروبیوتیک ،پرهبیوتیک و مخلوطی از آن دو بر عملكرد ،سطوح آنتیاكسهیدانی و شهاخص
پراكسیداسیون چربی در بلدرچینهای ژاپنی بود .بدينمنظور ،تعداد  192قطعه جوجه يکروزه بلدرچین ژاپنی بهطور تصهادفی بهه 4
گروه با  4تكرار  12قطعهای به صورت مخلوط تقسیم و به مدت  42روز ارزيابی گرديدند .گروه شاهد فقط جیره پايه دريافهت كهرد،
ولی در گروه دوم (گروه پروبیوتیک) مخمر ساكارومايسس سرويزيه فعال بهمیزان يک گرم در كیلهوگرم دان ،در گهروه سهوم (گهروه
پرهبیوتیک) مخمر ساكارومايسس سرويزيه غیرفعال بهمیزان نیم گرم در كیلوگرم دان و در گروه چهارم (گروه سهینبیوتیک) نهیم گهرم
مخمر ساكارومايسس سرويزيه 250+میلیگرم از مخمر ساكارومايسس سرويزيه غیرفعال در كیلوگرم دان به جیره پايه اضهافه گرديهد.
نتايج نشان داد كه میانگین سطح سرمی مالوندیآلدئید ( )MDAفقط در جنس نر بین گروههای مختلف دارای اختالف معنهیدار بهود
( .)p<0/05همچنین گروه چهارم با بیشترين میزان  MDAبا گروه سوم با كمترين میزان  ،MDAدارای اختالف معنیدار بود (.)p<0/05
میانگین سطح ظرفیت آنتیاكسیدانی تام ( )TACدر گروههای مورد مطالعه تفاوت معنیداری نداشت .از طرف ديگهر میهانگین میهزان
مصرف خوراک و میانگین وزن بدن در كل دوره نگهداری در گروههای دوم و سوم نسبت به گروه شاهد افزايش و میزان ضريب تبديل
غذايی نیز در گروههای مذكور نسبت به گروه شاهد و سینبیوتیک كاهش معنیداری داشت .بهترين میزان بهازده الشهه نیهز در گهروه
پرهبیوتیک مشاهده شد .پروبیوتیک و پرهبیوتیک مورد استفاده تنها در عملكرد بلدرچین ژاپنی تاثیر مثبتی داشتند ،ولی تاثیر مشخصی بر
سطح سرمی  MDAو  TACسرم خون بلدرچینهای ژاپنی نشان ندادند.
كلیدواژهها :بلدرچین ژاپنی ،مالونیلدیآلدئید ،ظرفیت آنتیاكسیدانی تام ،پراكسیداسیون ،عملكرد.
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 ،)and Sunde, 2001ب اقیمان دهه ای داروی ی در

مقدمه
ب هدلی و ود ود وی گیه ای خ اظ ،ندی ر دوره

بافته ای عی ور ( ،)Burgat, 1991و ع دم تم ادل

پرورش کوتاهتر از دوده گوشتی ،مقاوم ت نس بت ب ه

میکروفلور عبیمی روده م یش ود .بن ابراین اس تفاده از

برخی از بیماریها ،توان رشد در شرایط اقلیمی س تت،

دایگزینهای آنت یبیوتی ک در عی ور در س الیان اخی ر

دثه کوچک ،تولید زی اد تت و و فاه له کوت اه ش رو

افزایش یافته است .از دایگزینهای متتلف میتوان ب ه
رهبیوتیکه

ا (،)Mehdipour et al., 2013

تتوگذاری و همچنین نیاز به خوراک کو ،نیاز به محیط

پ

پرورش کوچک ،کیفیت باالی گوشت و تت و حاه له،

پروبیوتیکه ا ،اس یدهای آل ی ( ;Sarica et al., 2007

امروزه پرورش و استفاده از گوش ت بل درچین اف زایش

،)Mirbabaie et al., 2012; Parizadian et al., 2013

پیدا کرده اس ت ( Yalcin et al., 1995; Asadi et al.,

گیاه ان داروی ی متتل ف ( ;Marcinčák et al., 2008

 .)2010گوش ت بل درچین دارای پ روتئین ب اال و

،)Mehdipour et al., 2013; Kademipur et al., 2014

کلسترول پائین میباشد و بهدلی و عم و مول وا دارای

و ی ا عص ارهها و روغنه ای ف رار حاه له از گیاه ان

عرفداران زیادی است .ع الوه ب ر ای ن ،ب رای درم ان

متتلف اشاره کرد ( Sarica et al., 2007; Kademipur

برخ ی از بیماریه ا ندی ر ن اراحتیه ای روان ی و

.)et al., 2014

بیماریهای اعص اا و ب یخ وابی نی ز م ومر م یباش د

پروبیوتیکها میکرواهای زندهای میباشند ک ه از

( .)Panda and Singh, 1990ام ا گوش ت بل درچین ب ا

عریق بهبود تمادل میکروب ی روده ام رات مفی دی را در

داشتن  3/45تا  10درهد چربی ،مستمد افت کیفیت ب ه

میزبان بروز م یدهن د ( Fuller, 1989; Choudhury et

دلیو اکسیداسیون م یباش د ک ه منبرب ه ک اهش ارزش

 .)al., 1998امرات مفید پروبیوتیکها از راههای متفاوتی

تغذیهای و کاهش کیفیت گوشت میشود ( Genchev et

ندیر تحریک سیس تو ایمن ی ،رقاب ت ب ا میکرواه ای

 ،)al., 2008ب ه هم ین دلی و اس تفاده از ترکیب ات

بیماریزا در روده ،تولید برخ ی آنزیوه ای گوارش ی و

آنتیاکسیدانی در دیره توهیه میش ود ( ŁperňÊkovÊ

تامیر بر عملکرد عیور گزارش شده است ( Coates and

.)et al., 2007

 .)Fuller, 1977; Rolfe, 2000نت ای پ وهشه ا نش ان

استفاده از آنتیبیوتیکها ده ت بهب ود می زان تولی د ب ه

داده که استفاده از پروبیوتی که ا س ب

ک اهش می زان

م یش ود ( Frost and

باکتریهای گوشت بلدرچین تازه میشود ،عالوه بر این

 ،)Woolcock, 1991اما در س اله ای اخی ر اس تفاده از

میزان مالوندیآلدئی د در گوش ت ت ازه ک اهش یافت ه و

آنها در هنمت عیور دنی ا و ای ران ممن و ش ده اس ت

کیفیت گوش ت ع ی م دت نگ هداری حف

م یگ ردد

( .)Garcia et al., 2007ع الوه ب ر ای ن ،اس تفاده از

( .)Nasehi et al., 2014پروبیوتیکه ا امک ان رش د در

آنتیبیوتیکهای محرک رش د باع ا ایب اد حساس یت،

 pHپائین و همچن ین در غلدته ای متتل ف نم ک و

( Sorum

محیطه ای مغ ذی متتل ف را دارن د .پروبیوتیکه ا از

اواخ ر ده ه  1940مرب و

عفونتهای مقاوم ب ه آنتیبیوتیکه ای رای

ب اکتریه ای غیربیم اریزای مق اوم در براب ر مراح و
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متتل ف ف رآوری دان و مق اوم در براب ر نمکه ای

مواد و روشها

هفراوی دستگاه گوارش عی ور ،تولی د م یش وند .ای ن

این موالمه تبربی در دانشگاه آزاد اس المی واح د

ترکیب ات ب ا چس بیدن ب ه باف ت مت ا روده ،فمالی ت

تبریز انبام شد .به مندور انب ام موالم ه حاض ر تم داد

میکروب ی روده را تغیی ر م یدهن د ( ;Ao et al., 2011

 192قومه دوده یکروزه بلدرچین ژاپنی سالو بهع ور

 .)Mirbabaie et al., 2012; Zhang et al., 2012متمر

تصادفی به  4گروه با چهار تکرار  12قوم های متل و

ساکارومایسس سرویزیه دارای امرات پروبیوتیکی بوده و

(نر و ماده) تقسیو گردیدند .عی دوره پرورش به م دت

از عریق تقویت میکروارگانیس وه ای مفی د در دس تگاه

 42روز ،شرایط محیوی و مدیریتی برای تمامی گروهه ا

حف س المتی و بهب ود عملک رد عی ور

یکسان بود .گروه اول به عن وان گ روه ش اهد در ند ر

میگ ردد ( .)Fooks and Gibson, 2002پرهبیوتی که ا

گرفته شد و هرفاً دیره پایه فاقد افزودنیه ای دیگ ر را

و میباش ند ک ه ب ا

س ویه اس تاندارد و

گوارش مود

افزودنیه ای غ ذایی غیرقاب و ه

دریاف ت ک رد .گ روه دوم ،ترکی

تحریک انتتابی رشد یا فمالیت یک یا تم داد مح دودی

هنمتی متمر ساکارومایس س س رویزیه ( )SFO6را ب ه

ش ده و در نتیب ه

عنوان پروبیوتیک بهمیزان  1کیلوگرم در ت ن از روز اول

باع ا بهب ود س المتی میزب ان میش وند ( Glenn and

تا انتهای دوره دریافت کرد .گروه سوم ،ترکی

تپ اکس

 .)Roberfroid, 1995س ینبیوتی که ا نی ز ترکیب ی از

متشکو از س لولهای س ویه الیپس وئید ساکارومایس س

پروبیوتیکها و پرهبیوتی که ا م یباش ند ک ه ب ا بهب ود

سرویزیه (سویه غیرفمال شده) را بهعنوان پرهبیوتی ک از

وضمیت میکرواهای زن ده اف زودهش ده ب ه دی ره در

روز اول تا انتهای دوره ب همی زان  0/5کیل وگرم در ت ن

دس تگاه گ وارش ،منبرب ه بهب ود عملک رد میزب ان،

دریافت کرد .گروه چه ارم ه و از روز اول ت ا انته ای

متصوهاً عیور میشوند (.)Fooks and Gibson, 2002

دوره پرورش ،عالوه بر دیره پایه ترکی

ساکارومایسس

بهندر میرسد که استفاده از پرهبیوتیکها ،پروبیوتیکه ا

س رویزیه را ب ه می زان  0/5کیل وگرم در ت ن و ترکی

و سینبیوتیکها میتواند ب ا بهب ود اکول وژی میکروب ی

تپاکس را به میزان  250گرم در ت ن در دی ره خ ود ب ه

روده ،باع ا ک اهش پراکسیداس یون چرب ی و اف زایش

عن وان س ینبیوتی ک دریاف ت ک رد .در انته ای دوره

ظرفیت آنتی اکسیدانی گردد .از این رو هدف از موالم ه

پارامترهای مرب و ب ه عملک رد (تم داد تلف ات ،می زان

حاضر بررسی تامیر استفاده از ساکارومایس س س رویزیه

وزنگیری بلدرچینه ا ،دان مص رفی و ض ری

تب دیو

فمال (پروبیوتی ک) ،ساکارومایس س س رویزیه غیرفم ال

غذایی) هر یک از گروهها ارزی ابی گردی د .همچن ین 2

آن دو به عنوان سینبیوتی ک ،ب ر

بلدرچین (نر و ماده) از هر یک از گروهه ای چهارگان ه

میزان عملکرد ،شاخص پراکسیداسیون چربی و ظرفی ت

بهعور تصادفی انتتاا و خون گیری از وری د ب الی ب ه

آنتی اکسیدانی تام در بلدرچینهای ژاپنی بود.

عم و آم ده و آن الیز نمون هه ای خ ون ب رای تمی ین

از باکتریهای روده ،سودبتش واق

(پرهبیوتیک) و ترکی

مالوندیآلدئید ( )malondialdehyde; MDAب هعن وان
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شاخص پراکسیداسیون اسیدهای چرا ،با روش دس تی

(دریافتکننده متمر غیرفمال+متمر فمال) ب ا بیش ترین

و نی ز تمی ین ظرفی ت آنتیاکس یدانی ت ام ( total

می زان  MDAب ا گ روه س وم (دریاف تکنن ده متم ر

 )antioxidant capacity; TACب هوس یله دس تگاه

غیرفم ال) ب ا کمت رین می زان  ،MDAدارای اخ تالف

اتوآنالیزر بیوش یمیایی ( ،Technicon RA1000س اخت

ممن یدار ب ود ( .)p<0/05همچن ین در گ روه دوم

کشور آمریکا) در آزمایش گاه عم ومی مرک ز تحقیق ات

(دریافتکننده متم ر ساکارومایس س س رویزیه) می زان

کاربردی دارویی وابسته به دانشگاه علوم پزش کی تبری ز

کاهش  MDAنسبت به گروه ش اهد کمت رین می زان را

به انبام رسید.

دارا بود .در بل درچینه ای م اده نی ز می زان  MDAدر

 -تحلیل آماری دادههها :نت ای ب ا اس تفاده از آزم ون

گروهه ای متتل ف تف اوت ممن یداری نداش تند ،ول ی

آماری تحلیو واریانس یکعرف ه ()one way ANOVA

نسبت به گروه ش اهد بیش ترین می زان اف زایش ف اکتور

و در سوح ممنیداری  p<0/05ب ا اس تفاده از ن رماف زار

مذکور در گروه چهارم و سپس گروه دوم مشاهده ش د.

آماری  )1994( SASمورد واکاوی آماری ق رار گرف ت.

از ع رف دیگ ر می انگین س وح س رمی  TACدر

در هورت ودود اخ تالف آم اری ممن یدار در آزم ون

بلدرچینهای ژاپنی نر و ماده در گروههای مورد موالمه

 ANOVAدهت بررسی بیشتر از آزمون تمقیبی دانک ن

تفاوت ممنیداری را نشان ن داد .ب ا ای ن ود ود می زان

( )Duncanدر سوح   =0/05استفاده شد.

 TACدر بل درچینه ای ن ر در گ روه چه ارم و در
بل درچینه ای م اده در گ روه دوم ب االترین می زان را

يافتهها

داشتند .در ضمن در بلدرچینهای ماده می زان  TACدر

میانگین میزان سرمی MDAو  TACدر گ روهه ای

گروه سوم نسبت به گروه شاهد کاهش قابو ت ودهی را

متتلف آزمایش در ددول  1بیان گردیده است .میانگین

نشان داد ،در حالیک ه در بل درچینه ای ن ر می زان آن

سوح سرمی  MDAاز ند ر آم اری تنه ا در د نس ن ر

افزایش داشت.

دارای اختالف ممنیدار ب ود و هوچن ین گ روه چه ارم
ددول  -1میزان سرمی مالوندیآلدئید و ظرفیت آنتیاکسیدانیتام در دنس نر و ماده گروههای آزمایشی (میانگین  ±خوای استاندارد)
جنس

میانگین میزان سرمی مالوندیآلدئید (میكرومول در لیتر) در تیمارهای مختلف
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

نر

23/048±0/78ab

21/070±1/24ab

8/648±0/34b

31/048±1/34a

ماده

13/75±0/36

17/78±0/91

14/34±0/67

21/34±1/01

جنس

میانگین میزان سرمی ظرفیت آنتیاكسیدانیتام (میلیمول بر لیتر) در تیمارهای مختلف
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

نر

0/725±0/09

0/920±0/11

0/855±0/12

0/980±0/09

ماده

0/650±0/08

0/485±0/63

0/695±0/92

0/725±0/12

 :abحروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده ودود تفاوت آماری ممنیدار میباشد (.)p<0/05
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د دول  ،2می انگین مص رف خ وراک و

چه ارم) ب هه ورت ممن یداری ک اهش یافت ه ب ود

میانگین وزن بدن در گروههای پروبیوتیک (گ روه دوم)

( .)p=0/016همچنین می زان ب ازده الش ه نی ز در گ روه

و پرهبیوتیک (گروه سوم) نسبت به گروه ش اهد (گ روه

شاهد نسبت به سه گروه دیگر ب هع ور ممن یداری ک و

اول) اف زایش ممن یداری را داش ت ( .)p=0/021می زان

شده بود ،بهعوریکه بهترین میزان بازده الش ه در گ روه

ضری

تبدیو غذایی نیز در گروههای  2و  3نسبت ب ه

پرهبیوتیک (گروه سوم) مشاهده شد.

گروه شاهد (گ روه اول) و گ روه س ینبیوتی ک (گ روه
ددول  -2میانگین ±خوای استاندارد پارامترهای عملکردی در گروههای آزمایشی( گله متلو )
تیمارها

مصرف خوراک

وزن بدن (گرم)

ضريب تبديل غذايی

بازده الشه (درصد)

تلفات (درصد)

گروه اول

697±7*b

222±6 b

3/14±0/10 b

70/1±2 b

هفر

گروه دوم

706±4a

232±7 a

3/04±0/11 a

74/9±2 a

هفر

گروه سوم

703±3 a

232±4 a

3/03±0/08 a

76/2±3 a

هفر

700±3

222±4

3/15±0/07

73/7±1

هفر

گروه چهارم

(گرم/پرنده)

ab

b

b

a

 :abحروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده ودود تفاوت ممنیدار میباشد (.)p<0/05

بحث و نتیجهگیری
درسالهای گذشته آنتیبیوتیکها بهعور وسیمی در
دان عیور برای کنترل بیماریها و تحریک رشد و بهب ود

لذا سمی در بهبود سالمتی میزبان دارن د ( Gibson and

 .)Roberfroid, 1995در واق
غ ذایی غیرقاب و ه

پرهبیوتیکه ا ترکیب ات

و و قاب و تتمی ر ب وده و بیش تر

تبدیو غذایی استفاده میشد ،ولی اخیراً اس تفاده

پرهبیوتیکها ترکیبات دارای هیدراتهای کربن میباشند

از آنتیبیوتیکه ا در دان عی ور ممن و ش ده اس ت

(2001

اکاریدها

( .)Casewell et al., 2003نگرانی عمومی در رابو ه ب ا

( )mannan oligosaccharide; MOSاز دی واره متم ر

اف زایش خو ر عوام و بیم اریزای مق اوم در براب ر

ساکارومایسس سرویزیه مشتق ش دهاند ک ه در متوق ف

آنتیبیوتیکه ا ه نمت عی ور را مبب ور ب ه ی افتن

کردن عوامو بیماریزای رودهای ،تمدیو پاسخ ایمن ی و

دایگزینهای مناس تر نموده اس ت .ای ن دایگزینه ا

بهبود سالمت متا

روده عیور مؤمر میباشند ( Spring

شامو اسیدیفایرها ،پرهبیوتیکها ،پروبیوتیکها ،آنزیوها

.)et al., 2000

ضری

 .)Duval-Iflah,مان

ان اولیگوس

و محصوالت گیاهی غیرقابو ه می هستند که ب هع ور

موالمه حاض ر نش ان داد ک ه اس تفاده از ترکیب ات

مومری با تحریک انتتابی رشد و با فمالیت یک یا تمداد

پروبیوتیک و پرهبیوتیک در دی ره بل درچینهای ژاپن ی

مح دودی از گون ههای باکتری ایی ک ه از قب و در روده

ت أمیر ممن یداری از ند ر آم اری ب ر س وح س رمی

بزرگ مستقر بودند ،حیوان را تحت تأمیر قرار میدهند و

مالوندیآلدئید خون بلدرچینهای ژاپنی در مقایس ه ب ا
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گروه شاهد نداشت ،اگرچه اختالف ممن یداری از ند ر

از پروبیوتی ک و پرهبیوتی ک در عی ور گوش تی ت أمیری

آماری بین دنس نر و دنس ماده بلدرچینهای ژاپنی از

روی می زان مص رف دان ن دارد ( Homma and

ند ر مق دار س رمی مالوندیآلدئی د ود ود داش ت .در

;Shinohara, 2004; Chichlowski et al., 2007
Khosravi et al., 2008; Talebi et al., 2008; Yalçin
 .)et al., 2008; Taherpour et al., 2009نت ای

دادند ،مشاهده ش د ک ه اس تفاده از پروبیوتی ک (متم ر

موالمات نشان داده است که استفاده از ترکیب ات متم ر

ساکارومایسس سرویزیه) در دیره عیور گوشتی نر تامیر

ساکارومایس سرویزیه ب ه می زان  0/3دره د در دی ره

ممنیداری ب ر س وح س رمی م الوندیآلدئی د در تم ام

بلدرچینهای ژاپنی سب

افزایش مصرف دان شده است

گروههای تیمار در مقایس ه ب ا گ روه کنت رل داش ته ک ه

که بیانگر آن است که در موالمه حاض ر ک ه اس تفاده از

بیانگر آن است که نتیبه موالمه حاضر با یافته پ وهش

ترکیب ات پروبیوتی ک و پرهبیوتی ک س ب

اف زایش دان

فوق هوخوانی دارد (.)Aluwong et al., 2013

مصرفی بلدرچینهای ژاپنی شده ،با نتیبه پ وهش ف وق

موالمهای که آلوونگ و همک اران در س ال  2013انب ام

هوچنین موالمه حاض ر نش ان داد ک ه اس تفاده از
ترکی

پروبیوتی ک ،پرهبیوتی ک و س ینبیوتی ک ت أمیر

هوخ وانی دارد ( Yildiz et al., 2004; Zhang et al.,

.)2005

ممنیداری بر ظرفیت آنتیاکسیدان تام سرم در مقایسه با

از عرف دیگر نتیبه بررسی حاض ر نش ان داد ک ه

گروه کنترل نداشت .موالمه بر روی عیور گوش تی م اده

استفاده از ترکی

پرهبیوتی ک در

ب ا اس تفاده از دو پروبیوتی ک الکتوباس یو فرمنت وم و

مقایسه با گروه کنت رل و گ روه س ینبیوتی ک از لح ا

انتروکوک و

پروبیوتی ک و ترکی

فاس یوم نش ان داد ک ه اس تفاده از

آم اری تف اوت ممن یداری در م ورد وزن نه ایی

پروبیوتیکها سوح پالس مایی آنتیاکس یدانی ت ام را در

بلدرچینهای ژاپنی داشت .این در حالی است ک ه ب ین

گروههای تیمار به عور ممنیداری افزایش میده د ول ی

گروه سینبیوتیک و گروه کنترل از لحا آماری تف اوت

اختالف ممن یداری در م ورد س وو کلس ترول ،ت ری

ممن یداری در م ورد وزن نه ایی بل درچینها ود ود

گلیسیرید ،پ روتئین ت ام و گل وکز س رم مش اهده نش د

نداش ت .پ وهش گران دریافتن د ک ه وزن نه ایی

(.)Capcarova et al., 2010

بلدرچینهایی که مانان اولیگوس اکارید را ب ه می زان –1

هوچنین در موالمه حاضر مشاهده شد ک ه ترکی

 0/5کیل وگرم در ت ن دریاف ت ک رده بودن د ،ب هع ور

پروبیوتیک و پرهبیوتیک در دی ره بل درچینهای ژاپن ی

ممنیداری باالتر از گروه شاهد و گ روه دریاف تکنن ده

میانگین مصرف خوراک را در مقایسه با گ روه کنت رل و

پروبیوتی ک ب ود ( Bonos et al., 2010; Aluwong et

نیز گروه دریافتکننده س ینبیوتی ک ب ه لح ا آم اری

 .)al., 2013استفاده از دیرههایی که از ترکیب ات متم ر

بههورت ممنیداری افزایش داد .اگرچه میانگین مصرف

ساکارومایسس سرویزیه به میزان  0/3دره د ب ه آنه ا

خوراک در گروه سینبیوتیک در مقایسه با گ روه ش اهد

اضافه شده ب ود ،باع ا گردی د ک ه وزن نه ایی عی ور

از ندر آماری اختالف ممنیداری را نشان ن داد .ای ن در

گوشتی بهبود یاب د ( .)Zhang et al., 2005ب ا اینح ال

حالی است که سایر محققان گزارش کردند ک ه اس تفاده
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سینبیوتی ک در دی ره

استفاده از پروبیوتیک پروتکسین در دیره عیور گوش تی

حالی است که استفاده از ترکی

امرات قابو ت ودهی ب ر وزن ب دن در س ن  42روزگ ی

بلدرچینهای ژاپنی در مورد ض ری

نداشت ( .)Khosravi et al., 2008اگرچه نت ای ح اکی

مقایس ه ب ا گ روه کنت رل از لح ا آم اری اخ تالف

از آن بود ک ه پرن دگانی ک ه دی ره ح اوی پروتکس ین

ممنیداری را نشان نداد .برخی پ وهشگران نی ز ک اهش

تب دیو غ ذایی در

تب دیو غ ذایی را در ام ر اف زودن مان ان

داشتند ،بهعور نسبی وزن ب االتری در مقایس ه ب ا دی ره

میزان ض ری

کنترل داشت .ی الچین کای ا و همک اران در س ال 2008

اولیگوساکارید ب ه دی ره گ زارش نم ودهان د ( Guclu,

گ زارش کردن د ک ه وزن ب دن ب ا اض افه ک ردن مان ان

.)2003; Parlat et al., 2003; Ghosh et al., 2007

اولیگوس اکاریدها ک ه از دی واره س لول متم ر

هوچنین استفاده از ترکی

س ینبیوتیک ،پروبیوتی ک و

ساکارومایسس س رویزیه مش تق ش ده بودن د ،ب هع ور

پرهبیوتیک در مورد درهد تلف ات بل درچینهای ژاپن ی

ممنیداری تح ت ت أمیر ق رار نگرف ت ( Yalçin et al.,

در مقایس ه ب ا گ روه کنت رل از لح ا آم اری اخ تالف

 .)2008عیور گوش تی ک ه س ینبیوتی ک ب ایومینایمب و

ممنیداری را نشان نداد .نتیبه موالمات پیشین نیز نشان

( )Biomin® IMBOرا دریاف ت ک رده بودن د ،وزن

داده است که استفاده از این ترکیبات ت امیری ب ر تلف ات

باالتری در مقایسه با گروه کنترل داش تند در ح الی ک ه

نداشته است (.)Taherpour et al., 2009

وزن بدن در گ روه پروبیوتی ک اخ تالف ممن یداری ب ا

از عرف دیگر در موالمه حاضر مشتص شد که از

گروه کنت رل نداش ت ( .)Awad et al., 2009هوچن ین

ند ر می انگین ب ازده الش ه بل درچینهای ژاپن ی ب ین

نتای موالمه پ وهشگران نش ان داده اس ت ک ه اف زودن

گروههای دریافتکننده پروبیوتیک و گروه پرهبیوتیک با

افزایش وزن ب دن در 14

گروه کنترل و گروه س ینبیوتی ک اخ تالف ممن یداری

روزگی و  42روزگی در مقایسه ب ا گ روه ش اهد ش ده

ودود دارد .گوش و همک اران در س ال  2008گ زارش

اس ت ( .)Bonos et al., 2010همچن ین پ وهش گران

کردن د ک ه مص رف مان ان اولیگوس اکارید و متم ر

متتلف نیز افزایش ممنیدار وزن در دود ههایی ک ه از

ساکارومایس س س رویزیه زن ده فم ال ب ه وس یله

مانان اولیگوساکاریدها استفاده ک رده بودن د را گ زارش

بلدرچینهای ژاپنی باعا افزایش ب ازده الش ه میش ود

نمودهان د ( Parlat et al., 2003; Guclu, 2003; Oguz

( ،)Ghosh et al., 2007که یافتههای پ وهش حاضر نیز

 ،)and Parlat, 2004ای ن در ح الی اس ت ک ه برخ ی

موافق با نتیبه ف وق میباش د .نتیب هگیری کل ی اینک ه

پ وهشگران نیز این مسئله را رد مینماین د ( Ghosh et

اس تفاده از ترکی

پروبیوتی ک و پرهبیوتی ک عملک رد

.)al., 2007; Sarica et al., 2009

بلدرچینهای ژاپنی را بهبود میبتشد .این یافته با نتیبه

مانان اولیگوساکاریدها مود

هوچنین بررسی نتای پ وهش حاض ر بی انگر آن
است که اس تفاده از پروبیوتی ک و پرهبیوتی ک می انگین
ضری

موالم ه پان دا و همک اران در س ال  2006نی ز مواف ق
میباش د ک ه عن وان ک ردهان د ک ه اس تفاده از ترکی

تبدیو غذایی در مقایس ه ب ا گ روه ش اهد را ب ه

پرهبیوتیک عملک رد عی ور گوش تی را بهب ود میبتش د

لحا آماری به عور ممنیداری بهبود میبتشد .ای ن در

( .)Panda et al., 2006همچنین ک اکیر و همک اران در
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نشان داد اس تفاده از پرهبیوتی ک و پروبیوتی ک ب هع ور

 نتیبه گرفتند که اضافه ک ردن س ینبیوتی ک2008 سال

ممنیداری میزان وزن و بازده الش ه را اف زایش و می زان

ب ایومینایمب و و س ایر افزودنیه ا ب ه چی ره پای ه

.تبدیو غذایی را کاهش میدهد

ضری

بلدرچینهای ژاپنی امرات قابو تودهی بر عملکرد پرنده
.)Cakir et al., 2008( ندارد

سپاسگزاری

 موالم ه حاض ر نش ان داد ک ه اس تفاده از،در ک و

نویس ندگان از همک اری کارشناس ان آزمایش گاه

ترکیبات پروبیوتیک در دیره بلدرچینهای ژاپن ی ت أمیر

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اس المی واح د تبری ز

ممن یداری ب ر س وح س رمی م الوندیآلدئی د خ ون

.کمال تشکر را دارند

.بلدرچینهای ژاپنی در مقایس ه ب ا گ روه ش اهد ن دارد

تعارض منافع

همچنین نتای بررسی حاض ر نش ان داد ک ه اس تفاده از

نویس ندگان اع الم میدارن د ک ه در ای ن موالم ه
.هیچگونه ت اد منافمی ندارند

پروبیوتیک (متمر ساکارومایس س س رویزیه) و

ترکی

پرهبیوتی ک (تپ اکس) عملک رد بل درچینهای ژاپن ی را
 در واق نتای حاهله از موالمه حاض ر.بهبود میبتشد
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