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 چکیده

 و گوشتی مادر هایمرغ عملکرد بر فرمیسلیشنی و سوبتیلیس باسیلوس تأثیر ارزیابی برای پژوهش این

 صورت به تصادفی کامل طرح قالب در آزمایش شد. انجام ها آن نتاج گوارش دستگاه سالمت

 چهار با هفتگی 32 تا 22 سن از (055 )کاب گوشتی مادر مرغ قطعه 336 از استفاده با 2×2 فاکتوریل

 یا بخش سالمت جاندارریز بدون پایه جیرۀ (1 :شامل آزمایشی تیمارهای شد. اجرا تکرار هفت تیمار،

 تلقیح و یار زیست بدون پایه جیرۀ (2 انتریتیدیس؛ سالمونال تلقیح بدون و )پروبیوتیک( یار زیست

 پایۀ جیرۀ (3 ؛35 و 26 هایهفته در انتریتیدیس سالمونال cfu/bird 158×1 و cfu/bird 156×1 دهانی

 4/5 حاوی پایۀ جیرۀ (4 انتریتیدیس؛ سالمونال تلقیح بدون و یار زیست کیلوگرم در گرم 4/5 حاوی

 در انتریتیدیس سالمونال cfu/bird 158×1 و cfu/bird156×1 دهانی تلقیح و یار زیست کیلوگرم در گرم

 و مرغتخم زردۀ نسبی وزن افزایش موجب یار زیست افزودن که داد نشان نتایج بود. 35 و 26 هایهفته

 و بزرگ زرد هایفولیکول شمار انتریتیدیس، نالسالمو تلقیح (.P<50/5) شد کبد نسبی وزن

 کاربرد ی،طورکل به (.P<50/5) داد کاهش کنترل گروه به نسبت را کوچک زرد هایفولیکول

 بخشد. بهبود بودند، شده آلوده سالمونال به که را هاییمرغ عملکرد نتوانست یار، زیست
 

 مادر مرغ عملکرد، ،انتریتیدیس لمونالسا فرمیس،لیشنی و سوبتیلیس باسیلوس :کلیدی هایواژه

 .گوشتی

 

 مقدمه

های اقتصادی مهم در صنعت طیور یکی از فعالیت

بسیاری از کشورهاست. پرورش متراکم پرندگان همراه با 

ها، زا، بیماریهای تنش ها در معرض عاملقرار دادن آن

های و آسیب ونقل حملای، های تغذیه تغییرپذیری

(، که باعث Pinchasov & Noy, 1993محیطی است )

یجه پرنده را درنتشده سامانۀ ایمنی بدن پرنده تضعیف و 

زای دستگاه های بیماریمستعد آلودگی به میکروب

گوارش کند؛ که تهدیدی هم برای سالمت پرندگان و هم 

 O’dea etیی است )های غذا ایمنی محصوالت و فرآورده

al., 2006،سطوح باالی آلودگی  (. افزون بر این

ی آلودگاین  و انتقالگوشتی های سالمونالیی در جوجه

 های طیور سبب شده که،کاربرد فرآورده راه ها ازانسان به

دزی پا های جایگزینصنعت طیور را برای یافتن راه

به زا های بیماری کاهش عامل منظور بهبیوتیک(، )آنتی

-یار )پروبیوتیک( چالش کشیده است، از این میان، زیست

 Nava etهستند ) موردنظرهای جایگزین ازجملهها یکی 

al., 2005; Revolledo et al., 2009 .)هایار زیست ،
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 راهکه از  ای هستندمیکروبی زنده های غذاییمکمل

 بر میزبانتأثیر سودمندی تعادل میکروبی روده بهبود 

 Nurmi & Rantalaکه (. هنگامیFuller, 1989دارند )

 برای راهکار یک عنوان به را رقابتی حذف (1973)

  هایگزارش کردند، پیشنهاد سالمونال عفونت از جلوگیری

 نشان که است شده منتشر لفمخت محققان از متعددی

 بیماریزا عوامل ثیرأت کاهش توانایی یارهادهندزیست می

 طیور گوارش دستگاه در را( سالمونال های گونه مانند)

 Higgins et al., 2007; Vilà et al., 2009; Knap)دارند 

et al., 2011 .)ترین مراحل کنترل سالمونال یکی از مهم

میزان سالمونالی های گوشتی، کاهش در جوجه

(، و Cox et al., 2000شده از مرغ مادر است )منتقل

تولید به سبب ها یار بین استفاده از زیست یندرا

رشد  کردن و محدود کنترل براییدالکتیک اس

تواند برای کاهش می روده در زابیماری هایمیکروب

انتقال آلودگی از مرغ مادر به نتاج مؤثر باشد. بنابراین این 

یار بر عملکرد  ارزیابی تأثیر زیست باهدفپژوهش 

گوارش  های مادر گوشتی و بررسی سالمت دستگاهمرغ

 انجام شد. ها آننتاج 

 

 هاروش و مواد

فاکتوریل صورت  به تصادفی کامل طرح قالب در آزمایش

با هفت تکرار و دوازده مشاهده در هر واحد آزمایشی  2×2

یار با دو وضعیت بدون  انجام شد. عامل اول عامل زیست

یار )باسیلوس  زیست گرم در کیلوگرم 7/0یار و  زیست

و  cfu/g 503×6/5به میزان  DSM 5750سوبتیلیس 

 cfu/gبه میزان  DSM 5749فرمیس باسیلوس لیشنی

 تلقیح بود که در دو  دوم عامل  ( بود. عامل6/5×503

شده با باکتری سالمونال نشده و تلقیحتلقیح وضعیت

قطعه  996از راه دهان استفاده شد. شمار  5ریتیدیسانت

قطعه خروس در  22و  100مرغ مادر گوشتی سویۀ کاب 

هفتگی از یک گلۀ تجاری بر پایۀ وزن نزدیک به  22سن 

جایگاه روی بستر پوشال چوب،  22یکسان انتخاب و در 

هفتگی پرورش یافتند. تحریک نوری در  92تا پایان سن 

شد و نور سالن به چهارده ساعت  هفتگی اعمال 22سن 

در روز افزایش و تا پایان دورة آزمایش حفظ شد. پرندگان 

                                                                               
1.Salmonella Enteritidis 

 27تا پایان  22همۀ واحدهای آزمایشی، در سنین 

گذاری را بنا بر پیشنهادهای هفتگی جیرة پیش تخم

دریافت  100راهنمای پرورشی مرغ مادر گوشتی کاب 

وضعیت بررسی  منظور بههفتگی،  27کردند. در سن 

نبود آلودگی به سالمونال انتریتیدیس، از  ازنظرپرندگان 

گیری شد و از فضوالت هر هر تکرار از دو پرنده خون

برداری شد. واحد آزمایشی نیز برای کشت میکروبی نمونه

های خون و روش االیزا برای بررسی نمونه آزموناز 

برای کشت میکروبی  2(RVراپاپورت واسیلیادیس )

های یادشده، شد. با توجه به نتیجۀ آزمایشاستفاده 

پرندگان همۀ واحدهای آزمایشی، از لحاظ سالمونال منفی 

های آزمایشی مربوط به دورة بودند بنابراین جیره

هفتگی در بین واحدهای  21گذاری، از سن تخم

آزمایشی مختلف توزیع شد. جیرة آزمایشی بر پایۀ ذرت و 

کیلوکالری انرژی قابل  2400کنجالۀ سویا فرموله شد که 

درصد پروتئین خام داشت. ترکیب و 5/51متابولیسم و 

نشان داده  5در جدول  مورداستفادهمواد مغذی جیرة 

گذاری و های آزمایشی پیش تخمشده است. جیره

گذاری، بر پایۀ راهنمای پرورشی مرغ مادر گوشتی تخم

9نویسی افزار جیرهتوسط نرم 100کاب 
UFFDA  تنظیم

شدند. میزان مصرف خوراک روزانه در آغاز هر هفتۀ 

( محاسبه شد. 2012) .Reyes et alآزمایش بنا بر مدل 

درجۀ  22±2در طول دورة آزمایش دمای سالن 

درصد بود. در طول  90الی  50سلسیوس و رطوبت آن 

کشی مرغ قابل جوجهمرغ و تخمدورة آزمایش، تولید تخم

ها رش و ثبت شد. مرغهر واحد آزمایشی روزانه شما

ها و وزن زردة مرغکشی و وزن تخمهفتگی وزن صورت به

ثبت  ها آنگیری و میانگین مقادیر مرغ اندازهدو عدد تخم

 شد.

هفتگی( دو قطعه مرغ با  92در پایان آزمایش )سن 

میانگین وزن واحد آزمایشی، انتخاب و پس از کشتار، 

خمدان و وزن وزن کبد، وزن چربی محوطۀ بطنی، وزن ت

شناسی تخمدان نیز گیری شد. ریختبر اندازهمجرای تخم

بندی شد. در پایان ( رتبه1983) .Gilbert et al به روش

آزمایش از ورید بال سه قطعه مرغ از هر واحد آزمایشی 

های چربی در نمونۀ خون گرفته شد و میزان متابولیت

                                                                               
2.Rappaport Vassiliadis 

3.User Friendly Feed Formulation Done Again 
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گرماسنجی -سرم شامل کلسترول )روش آنزیمی

( با روش نورسنجی CHOD–PAPریمتری( ))کال

)با  HDL(، Alpha-Max Autoanalyzer)فتومتریک( 

 صورت به Enzymatic/Precipitation methodروش 

گرماسنجی با روش  -)با روش آنزیمی LDLدستی(، 

و  Alpha- Max Autoanalyzer ،)VLDLنورسنجی 

( GPO-PAPگرماسنجی ) -گلیسرید )با روش آنزیمیتری

( در Alpha-Max Autoanalyzerوش نورسنجی با ر

گیری میزان گیری شدند. برای اندازهآزمایشگاه اندازه

های مرغی، تخمجوجه درآورمرغ و ناباروری تخم

هفتگی،  92شده از هر واحد آزمایشی در سن گردآوری

کشی انتقال داده شدند و میزان ناباروری به دستگاه جوجه

 ل تعیین شد.ی کدرآور جوجهمرغ و تخم

 
ة شد محاسبهی مواد مغذی و مواد خوراک. ترکیب 5جدول 

 مصرفی( صورت بههفتگی ) 92تا  21موجود در جیرة سنین 

Table 1. Ingredient composition and calculated 
nutrient content of the diets from 25 to 32 wk of age 

(as-fed basis) 
Male diet 

(g/kg) 
 Female diet 

(g/kg) 
 

Ingredient 

440.0  367.3  Corn, grain 
108.0  194.0  Soybean meal, 44% CP 
300.0  350.0  Wheat, grain 
114.4      0.0   Wheat bran 
  20.3    18.7   Dicalcium phosphate 
    8.9    61.0  Oyster 
    2.2      1.9  Sodium chloride 
   1.0      1.0  Sodium bicarbonate 
   2.5      2.5  Vitamin premix* 
   2.5      2.5  Mineral premix* 
  0.2      1.1  DL-Methionine 
1000  1000  Total  

Calculated nutrient content 
2749.00  2700.00  AME (kcal/kg) 
12.97  15.10   CP (%) 
0.90  2.82  Ca (%) 
0.45  0.42  Available phosphorous 

(%) 
0.15  0.14  Sodium (%) 
0.49  0.66  Digestible Lys (%) 
0.21  0.32  Digestible Met (%) 
0.43  0.56  Digestible Met+Cys 

(%) 
مقادیر زیر را در هر کیلوگرم خوراک تأمین  معدنی* مکمل ویتامینی و 

المللی واحد بین A ،9100المللی ویتامین واحد بین 52000کرد: 
 K3 ،9گرم ویتامین میلی E ،1گرم ویتامین میلی D3 ،500ویتامین 

گرم ویتامین میلی B2 ،1گرم ویتامین میلی B1 ،52گرم ویتامین میلی
B6 ،09/0 گرم ویتامین میلیB12 ،10 2گرم نیکوتینیک اسید، میلی 

گرم میلی 5200گرم پنتوتنیک اسید، میلی 59گرم فولیک اسید، میلی
گرم میلی 10گرم روی، میلی 550گرم منگنز، میلی 520کلراید، کولین
 گرم سلنیوم.میلی 9/0گرم ید، میلی 2گرم مس، میلی 50آهن، 

* Vitamin and mineral premixes supplied the following (kilogram of 
feed): vitamin A, 12,000 IU; vitamin D3, 3,500 IU; vitamin E, 100 
IU; vitamin K3, 5 mg; vitamin B1, 3 mg; vitamin B2, 12 mg; vitamin 
B6, 5 mg;  vitamin B12, 0.03 mg; nicotinic acid, 50 mg; folic acid, 2 
mg; pantothenic acid, 13 mg; choline chloride, 1200 mg; manganese, 
120 mg; zinc, 110 mg; iron, 50 mg; copper, 10 mg; iodine, 2 mg; 
selenium, 0.3 mg. 

 RTTCسالمونال انتریکا سروتیپ انتریتیدیس )

شناسی مؤسسۀ تحقیقات ( از بخش میکروب1693

 ایران تهیه شد. در-سازی رازی کرجواکسن و سرم

های ندههفتگی همۀ پر 26چالشی در سن  هایگروه

 از محلول سوسپانسیون لیترمیلی2موجود در هر تکرار، با 

باکتری و  cfu/bird 506×5انتریتیدیس حاوی  سالمونال

 روش به باکتری cfu/bird 502×5در سن سی هفتگی با 

 بررسیمنظور  به شدند. داده چالش دهانی تلقیح

 به بودن آلوده یا و پاکازنظر  پرندگان وضعیت

 حتلقی بار هر ازپس  روزچهارده  انتریتیدیس سالمونال
 از پس و انتخاب مرغ قطعه دو آزمایشی واحد هر از

 شسنج روش با سرم هایونهنم گیری،خون

 با استفاده از 5(ELISA) آنزیمه ب متصل ایمونوسوربنت

 (IDEXX Inc., Westbrook, USA) تجاری کیت

 نتایج وتحلیل یهتجز و آزمون روش شدند. آزمون

 شد. انجام سازنده ۀکارخان ۀتوصی بنا برآمده  دست به

 مدفوع ازانتریتیدیس  سالمونال دفع تعقیب منظور به

 آزمایشی واحد هر بستر متفاوتۀ نقط چهار از ها،ندهپر

 با آن دمای واسیدیته  تعیین از پس و شد گیرینمونه

 برای واسیلیادیس اپاپورتر روش از متر،pH از استفاده

 در (.Kozak et al., 2009)شد  استفاده میکروبی کشت

 سالمونال تهاجم میزان بررسیمنظور  به آزمایش پایان

به ترتیب  ،هاهپرند بدنرونی د هاینداما بهانتریتیدیس 

و رودة کور )سکوم(  تخمدان زرد فولیکول محتوای از

نشده شده و تلقیحهای گروه از پرنده قطعه 22و  1

گیری و سپس با روش راپاپورت واسیلیادیس نمونه

ی آلودگی سالمونالیی بررس منظور بهکشت داده شدند. 

های حاصل، شمار پانزده قطعه جوجه در جوجه

 آزمایشگاه به شده از هر گروه آزمایشی تفریخ

 ساعت 27 اعمال از پس و شد داده انتقال دامپزشکی

 گردنة مهر جابجایی روش به هاجوجه گرسنگی،

رودة کور  و زرده کیسه محتویات از و شدند کشتار

 ازنظر نتاج سالمت وضعیت بررسی برای ها آن

برداری شده و با استفاده از روش نمونه سالمونال،

 .شد داده کشت واسیلیادیس اپاپورتر

 
 

                                                                               
1.Enzyme Linked Immunosorbent Assay 
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 اهدادهوتحلیل  یهتجز

شده پس از اطمینان از توزیع نرمال آوریهای گردداده

SAS (2002 )آماری  افزار نرمداشتن، توسط 

های  ملتفاوت بین میانگین عا. وتحلیل آماری شدند یهتجز

 Lsmeansبا استفاده از گزارة  ها آناصلی و اثر متقابل 

 .در نظر گرفته شد 01/0داری تعیین و سطح معنی

 

 بحث و نتایج

 هایمرغ دهانی تلقیح ویار  کاربرد زیست متقابل اثر

 

 و 26 سنین درانتریتیدیس  سالمونال با گوشتی مادر

 دتولی کلۀ سران بدن، )وزن عملکرد روی هفتگی 90

 کشی،جوجه قابل مرغتخم تولید کلۀ سران مرغ،تخم

 تا 26 سن مرغ(تخمۀ زرد نسبی وزن و مرغتخم وزن

یار  کاربرد زیست (.2 )جدول نبود دارمعنی هفتگی 92

 مادرهای مرغتخم ةزرد نسبی وزن بر داریمعنی تأثیر

 (،P<01/0) داشت هفتگی 92 تا 26 سن در گوشتی

 مادر هایمرغی عملکردهای یژگیدیگر و بر آن اثر اما

  نبود. دارمعنی گوشتی

شده با سالمونال های مادر گوشتی تلقیحفرمیس بر عملکرد مرغیار حاوی باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی . تأثیر زیست2جدول 

 هفتگی( 92تا  26) 5انتریتیدیس
Table 2. Effect of probiotic containing Bacillus subtilis and licheni formis on performance of broiler breeder hens 

inoculated with Salmonella enteritidis1 (26 to 32 wk age) 

Yolk2,3 

(%) 
Egg wt2 

(g) 

hen house total 

hatching egg 

production (N) 

Hen house total 

egg production (N) 

BW 

 32 wk 

(g) 

BW 

 26 wk 

(g) 
Treatment* 

      Probiotic (g/kg) 
27.39b 55.37 31.62 35.37 3683.07 3423.07 p- 
27.93a 55.71 31.20 34.43 3687.50 3445.21 p+ 

0.16 0.21 0.94 0.84 43.53 33.68 SEM 
      

Salmonella enteritidis 
27.86 55.39 31.64 35.58 3665.36 3401.28 s- 
27.46 55.70 31.18 34.21 3705.21 3467.00 s+ 
0.16 0.21 0.94 0.84 42.53 33.68 SEM 

----------------------------------- Probability -----------------------------------  

0.03 0.27 0.75 0.44 0.94 0.65 Probiotic 

0.10 0.30 0.73 0.26 0.52 0.18 Salmonella enteritidis 

0.79 0.43 0.34 0.71 0.24 0.09 Probiotic × Salmonella enteritidis 

a,b. در هر ستون، میانگین تیمارهایی که حروف همسان ندارند تفاوت معنی( 01/0دار دارند>P.) 

 سالمونال انتریتیدیس انجام شد. cfu/bird 502×5و  cfu/bird 506×5هفتگی، به ترتیب، تلقیح دهانی پرندگان با  90و  26در سنین  .5

 هفتگی( است. 92تا  26) ها، میانگین هفت هفتهداده .2

 مرغ تعیین شد.درصدی از وزن کل تخم صورت بهمرغ درصد زردة تخم .9

 *s-نشده، : تلقیحs+شده، : تلقیحp-یار،  : بدون زیستp+یار. : با زیست 

a,b. Treatment means within same column with different superscripts are significantly different (P <0.05). 

1. Hens were inoculated orally with 1×106 cfu/bird and 1×108 cfu/bird of Salmonella enteritidis, respectively, at 26 and 30 wk of age. 

2. The data is an average of 7 weeks (26 to 32 wk). 
3 Yolk Percent was determined as a percentage of the total egg weight. 

*. s-: not inoculated; s+: inoculated; p-: without probiotic; p+: with probiotic. 
 

 

های دیگر های این پژوهش با نتایج آزمایشیافته

های دار در عملکرد مرغمبنی بر نبود اختالف معنی

( و Hajati & Hassanabadi, 2014مادر گوشتی )

شده با ( تغذیهMahdavi et al., 2005گذار )تخم

حال بررسی دیگری روی  ینباا. دارد تطابقیار  زیست

 سازیمکمل، با نشان داد که گوشتی های مادرمرغ

یافتند  بهبود مرغتخم وزن و مرغتولید تخم، یار زیست

(Sultan & Abdul-Rahman, 2011). این پژوهشگران 

 خاطر به است ممکن بهبود این که گرفتند نتیجه

5 یژهو به هورمونی، وضعیت بهبود
FSH باعث که 

LH و فولیکول رشد افزایش
 نرخ افزایش باعث که 2

 گزارش همچنین ن. آناد باشدشوگذاری میتخمک

 و روده )اکوسیستم( سازگان بهبود بوم که دادند

 هضم و مانند )وسازی )متابولیک سوخت هایفعالیت

                                                                               
1.Follicle Stimulating Hormone 

2.Luteinizing Hormone 
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 ها کمکپرنده شدن عملکرد مغذی در بهتر مواد جذب

های در آزمایش شده مشاهدهکند. نتایج متفاوت می

سن پرنده، تنوع در نژاد،  علتبه  تواندمیمختلف 

شرایط پرورش مرغ ، نوع کشت میکروبیکیب جیره، تر

 ةرود (میکروفلور)میکروبی  جمعیت مادر و یا وضعیت

نبود تفاوت  .(Bozkurt et al., 2011باشد )پرندگان 

نشده و دار در وزن بدن پرندگان تیمارهای تلقیحمعنی

بود تأثیر چالش سالمونال بر وزن شده بیانگر نتلقیح

نیز چالش با  شده انجامهای . در دیگر پژوهشاستبدن 

ها بدون تأثیر بود که در سالمونال بر وزن بدن پرنده

 Grimes et)باشد  می حاضر آزمایش نتیجه با توافق

al., 2008; Vicente et al., 2008.) 

 
های مادر تخمدان مرغ شناسیفرمیس بر وزن اجزاء الشه و ریختیار حاوی باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی . تأثیر زیست9جدول 

 5شده با سالمونال انتریتیدیسگوشتی تلقیح
Table 3. Effect of probiotic containing Bacillus subtilis and licheni formis on organ weights of carcass and ovarian 

morphology of broiler breeder hens inoculated with Salmonella enteritidis1 

White follicle   
(2 to 5 mm) 

SYF3 
(2 to 8 mm) 

LYF2 
(>8 mm) 

Relative organ weight (% of BW) 
Treatment* 

Oviduct Ovary Liver Abdominal fat 
       Probiotic (g/kg) 

12.54 5.96 6.39 1.65 1.59 1.34b 2.74 p- 
13.21 5.25 6.15 1.61 1.52 1.49a 2.63 p+ 

1.14 1.15 0.25 0.06 0.05 0.03 0.17 SEM 
       Salmonella enteritidis 

11.89 9.46a 6.69a 1.65 1.60 1.40 2.57 s- 
13.86 1.75b 5.86b 1.61 1.51 1.44 2.80 s+ 
1.14 1.15 0.25 0.59 0.05 0.03 0.17 SEM 

----------------------------------- Probability -----------------------------------  

0.74 0.2100 0.50 0.34 0.98 0.006 0.67 Probiotic 

0.13 0.0001 0.02 0.21 0.95 0.460 0.37 Salmonella enteritidis 
0.89 0.6400 0.18 0.11 0.29 0.780 0.55 Probiotic × Salmonella enteritidis 

a,b. در هر ستون، میانگین تیمارهایی که حروف همسان ندارند تفاوت معنی( 01/0دار دارند>P .) 

 سالمونال انتریتیدیس انجام شد. cfu/bird 502×5و  cfu/bird 506×5هفتگی، به ترتیب، تلقیح دهانی پرندگان با  90و  26در سنین  .5

 متر(. میلی 2تر از های زرد بزرگ )دارای قطر بزرگشمار فولیکول .2

 متر(. میلی 2تا  2های زرد کوچک )دارای قطر بین شمار فولیکول .9

 *s-نشده، : تلقیحs+شده، : تلقیحp-یار،  : بدون زیستp+یار. : با زیست 

a,b. Treatment means within same column with different superscripts are significantly different (P <0.05). 

1. Hens were inoculated orally with 1×106 cfu/bird and 1×108 cfu/bird of Salmonella enteritidis, respectively, at 26 and 30 wk of age.  

2. Number of large yellow follicles (greater than 8 mm in diameter). 

3. Number of small yellow follicles (between 2 and 8 mm in diameter). 

* s-: not inoculated; s+: inoculated; p-: without probiotic; p+: with probiotic. 

 

 سالمونال دهانی تلقیح ویار  کاربرد زیست متقابل اثر

 نسبی وزن بر هفتگی 90 و 26 سنین درانتریتیدیس 

 و برتخم مجرای و تخمدان کبد، بطنی، چربی

 دارمعنی گوشتی مادر هایمرغ تخمدان شناسیریخت

 در داریمعنی افزایش آزمایشاین  در (.9 )جدول نبود

 دریار  زیست نندةکدریافت گروه کبد نسبی وزن

ۀ نتیج (.P<01/0) شد مشاهده شاهد گروه با مقایسه

 ةجیر دریار  زیست از استفاده نتایج با پژوهش این

 و (Davis & Anderson, 2002) گذارتخم هایمرغ

همخوانی  (Awad et al., 2009) گوشتی هایجوجه

( هایمیکروارگانسیمکه ریزجانداران ) ییازآنجا دارد.

 آزمایش این در مورداستفادهیار  زیست دةدهنتشکیل

 در هاباکتری این استقرار دارد، تعلق هاباسیلوس به

 هاینمکۀ تجزی سبب تواندمی پرنده گوارش دستگاه

 بنابراین .شود ها آن مدفوعی دفع افزایش و صفراوی

 ساخت سبب صفراوی هاینمک جایگزینی به نیاز

 توسط )کلسترول( ها آن سازپیش از هانمک این بیشتر

شود می آنة انداز افزایش موجبیجه درنت و شده کبد

(Gilliland et al., 1985.) با شدهتلقیح هایپرنده در 

 از هفتگی، 90 و 26 سنین درانتریتیدیس  سالمونال

 تخمدان، شناسیریخت و الشه مختلف صفات میان

شمار  و بزرگ زرد هایفولیکولشمار  تنها

(. P<01/0دار بود )کوچک معنی زرد هایفولیکول

 سالمونال باکتری اینکه مورد اطالعات اندکی در

ی مستقر دمثلیتول اندام قسمت کدام درانتریتیدیس 

 ازجمله میزبانیهای  عامل با چطور اینکه وشود می
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 دارد. وجود کندمی برقرار تعامل پرنده ایمنی سیستم

 هایلفولیکو در گسترده رشد دلیل بهها باکتری این

 تحلیل به منجر یادز احتمال به مغذی مواد از غنی

 در کاهش آنۀ نتیج که شده یتخمدان هایفولیکول

 ,.Gantois et al) است پرنده تولیدی( سیکلچرخۀ )

 به نیاز و است یزبرانگ بحث مورد این ،هرحال به (.2009

 از استفاده با بزرگ مقیاس در بررسی یک

 اطالعات ۀارائمنظور  به سالمونال مختلف هایسروتیپ

 در هاسروتیپ استقرارة نحو یموردبررس در بیشتر

 دارد.ها  آن ماندگاری و تخمدان

 
شده قیحهای مادر گوشتی تلمرغ 5های سرم خونفرمیس بر متابولیتیار حاوی باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی تأثیر زیست. 7جدول 

 2با سالمونال انتریتیدیس
Table 4. Effect of probiotic containing Bacillus subtilis and licheni formis on blood serum metabolites of broiler 

breeder hens inoculated with Salmonella enteritidis1 
VLDL1 
(mg/dL) 

LDL1 
(mg/dL) 

HDL1 
(mg/dL) 

TC1 
(mg/dL) 

TG1 
(mg/dL) Treatment* 

     Probiotic (g/kg) 
337.12 6.24 5.96 198.45 1685.63 p- 
338.44 6.05 6.81 190.72 1692.21 p+ 
12.08 0.39 0.62 5.86 60.40 SEM 

     Salmonella enteritidis 
335.45 6.08 5.59 188.03 1677.29 s- 
340.10 6.21 7.18 201.14 1700.54 s+ 
12.08 0.39 0.65 5.86 60.40 SEM 

----------------------------------- Probability -----------------------------------  
0.93 0.74 0.34 0.36 0.94 Probiotic 
0.78 0.82 0.08 0.13 0.79 Salmonella enteritidis 
0.31 0.92 0.10 0.23 0.31 Probiotic × Salmonella enteritidis 

5. TGگلیسرید؛ : تریTC : کلسترول کل؛HDL :باال؛ چگالی با لیپوپروتئین LDL :پایین؛ چگالی با لیپوپروتئین VLDL :پایین بسیار چگالی با لیپوپروتئین. 
 جام شد.سالمونال انتریتیدیس ان cfu/bird 502×5و  cfu/bird 506×5هفتگی، به ترتیب، تلقیح دهانی پرندگان با  90و  26در سنین  .2

* s-نشده، : تلقیحs+شده، : تلقیحp-یار،  : بدون زیستp+یار. : با زیست 
1. TG = triglyceride; TC = total cholesterol; HDL = high-density lipoprotein; LDL = low-density lipoprotein; VLDL = very low-density lipoprotein. 
2. Hens were inoculated orally with 1×106 cfu/bird and 1×108 cfu/bird of Salmonella enteritidis, respectively, at 26 and 30 wk of age. 
*. s-: not inoculated; s+: inoculated; p-: without probiotic; p+: with probiotic. 

 

 تأثیریار  کاربرد زیست که داد نشان بررسی نتایج

 کل، کلسترول ،گلیسریدتری بر داریمعنی

 و کم چگالی با لیپوپروتئین زیاد، چگالی با لیپوپروتئین

 گوشتی مادر هایمرغ کم بسیار چگالی با لیپوپروتئین

 سالمونال با شدهتلقیح هایپرنده در (.7 )جدول نداشت

 میان از هفتگی، 90 و 26 سنین درانتریتیدیس 

 کلسترول میزان تنها مختلف، خونی هایفراسنجه

 این متقابل اثر نبود. دارمعنی اما داشت افزایش خون

 هایمرغ مختلف خونی هایفراسنجه بر نیز عامل دو

 نشان مختلف تحقیقات نبود. دارمعنی گوشتی مادر

 کلسترول میزان توانندمی هایار زیست که است داده

 ;Kurtoglu et al., 2004) دهند کاهش را طیور خون

Mahdavi et al., 2005; Rahimi & Khaksefidi,. 

2006; Aghaii et al., 2010.) دهندةکاهش فعالیت 

 سه بهیدالکتیک اس هایباکتری توسط کلسترول

 (2 کلسترول،( سنتزساخت ) مهارۀ واسط به (5 :روش

ۀ آبکافت واسط به (9 و روده در آن جذب مهار

 Smet) گیردمی صورت صفراوی هاینمک( هیدرولیز)

et al., 1995). دهانی تلقیح ویار  کاربرد زیست 

 درانتریتیدیس  سالمونال با گوشتی مادر هایمرغ

 ها آن متقابل اثر همچنین و هفتگی 90 و 26 سنین

 بستر دمای و اسیدیته میزان روی داریمعنی تأثیر نیز

 نداشت هفتگی 92 و 22 سنین در شدهگیریاندازه

 اطالعات حاضر حال در اینکه دلیل به (.1 )جدول

 میزان بر یارهازیست تغذیه ثیرأت مورد در اندکی

 دارد وجود طیور پرورش بستر یدما و اسیدیته

 این در حاضر آزمایش در که هایییافته بنابراین

 جزئیات با بررسی قابلیت اندآمده دستبه خصوص

 دهدمی نشان محققین دستاوردهای. ندارد را بیشتر

 جیره در سوبتیلیس باسیلوس مکمل از استفاده که

 و هاآنزیم فعالیت بهبود با گوشتی، هایجوجه غذایی

  است همراه فضوالت در آمونیاک محتوای کاهش

(Zhang & Kim, 2013.) کاهشرسد که به نظر می 

 کوچکة رود آزاوره فعالیت وبستر  آمونیاک تولید

 سالمت بهبود برای تواندمییار  زیست کشت واسطۀبه

 .باشدسودمند  رشد افزایش و حیوان
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شده با سالمونال های مادر گوشتی تلقیحفرمیس بر کیفیت بستر مرغیار حاوی باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی . تأثیر زیست1جدول 

 5انتریتیدیس
Table 5. Effect of probiotic containing Bacillus subtilis and licheni formis on litter quality of broiler breeder hens 

inoculated with Salmonella enteritidis1 
Age (wk)  

Treatment* 32  28  

Temperature (°C)  pH  Temperature (°C)  pH  

        Probiotic (g/kg) 
28.92  7.83  28.91  7.93  p- 
28.66  7.73  28.72  7.98  p+ 

0.29  0.06  0.29  0.08  SEM 
        Salmonella enteritidis 

28.95  7.80  28.77  8.04  s- 
28.62  7.76  28.86  7.87  s+ 
0.29  0.06  0.29  0.08  SEM 

----------------------------------- Probability ------------------------------  

0.54  0.31  0.65  0.66  Probiotic 

0.43  0.70  0.84  0.19  Salmonella enteritidis 

0.58  0.84  0.28  0.68  Probiotic × Salmonella enteritidis 

 سالمونال انتریتیدیس انجام شد. cfu/bird 502×5و  cfu/bird 506×5هفتگی، به ترتیب، تلقیح دهانی پرندگان با  90و  26. در سنین 5

* s-نشده، : تلقیحs+شده، : تلقیحp-یار، : بدون زیست p+یار. : با زیست 

1. Hens were inoculated orally with 1×106 cfu/bird and 1×108 cfu/bird of Salmonella enteritidis, respectively, at 26 and 30 wk of age. 

* s-: not inoculated; s+: inoculated; p-: without probiotic; p+: with probiotic. 

 

یار و  دهد که کاربرد زیستنشان می 6نتایج جدول 

های مادر گوشتی با سالمونال تلقیح دهانی مرغ

داری هفتگی تأثیر معنی 90و  26انتریتیدیس در سنین 

نداشت. اثر  ها آندرآوری بر میزان ناباروری و جوجه 

یار و تلقیح دهانی سالمونال  متقابل کاربرد زیست

داری یهفتگی تأثیر معن 90و  26انتریتیدیس در سنین 

( P<01/0های مادر گوشتی داشت )درآوری مرغ  بر جوجه

استفاده از دار نبود. معنی ها آنمرغ ولی روی ناباروری تخم

درصد در جیرة  5/0پروتکسین در سطح  یار زیست مکمل

و به  ی داشتسودمند تأثیراگرچه  های مادر گوشتیمرغ

و کاهش  درآوری جوجهسبب بهبود عددی لحاظ 

ۀ پوستداخل مرده در های جنینو  هامرغی تخمنابارور

مرغ شد، اما این تفاوت در مقایسه با تیمار شاهد تخم

(. افزون بر Hajati & Hassanabadi, 2014دار نبود )معنی

 دو درآوری )در هردر میزان جوجه قابل توجهاین، بهبود 

به های مادر گوشتی بارور( مرغ مرغتخم و غمرتخم کل

یار در مقایسه با گروه  های زیستکاربرد فرآورده هنگام

کنترل مشاهده شد، ولی میزان باروری تحت تأثیر قرار 

ی پرشمارهای  عامل (.Bozkurt et al., 2011نگرفت )

های  . عاملدارند ثیرأدرآوری ت جوجهدر که  هستند

دهند می ثیر قرارأتحت ترا درآوری مادری که جوجه

و اندازة وزن ، تغذیه ،سالمتوضعیت  سن، عبارتند از

 ضخامت پوستهشرایط نگهداری )انکوباسیون(،  .مرغتخم

ثر ؤهای م عامل تریناز مهمنیز مرغ و شاخص شکل تخم

 ,King’oriآیند )یبه شمار ممرغ درآوری تخم بر جوجه

2011.) 

 حضور یا عدم حضوریار بر  تأثیر کاربرد زیست

بادی ایجادشده علیه سالمونال انتریتیدیس در آنتی

ارائه شده  4چهارده روز پس از هر بار تلقیح در جدول 

ته با است. جدا نشدن سالمونال از گروه چالش نیاف

توجه به چالش نداشتن این پرندگان با سالمونال 

آمیز اصول  یتموفقانتریتیدیس، حکایت از رعایت 

های آزمایشی چالش یافته و بدون قرنطینه بین گروه

-های دریافتچالش را دارد. در این آزمایش، در گروه

شدة سه نمونه سالمونال مثبت یار و تلقیح کنندة زیست

یار توانست میزان  رصد( و زیستد 72/25گزارش شد )

 شده کاهش دهد. بههای تلقیحبروز سالمونال را در مرغ

 به باسیلوس اسپورهای اصلی رسد که عملمی نظر

 روده در هوازیبی محیط یک ایجاد برایها  آن توانایی

مرتبط  اکسیژن سریع مصرف زنی، به علتجوانه از پس

جعیت  افزایش و رشد نفع که این عمل به باشد

 از راه تولید توانندمی که است، مفیدبومی  میکروبی

 زابیماری هایرقابتی میکروب حذف به یدالکتیکاس

 (.Jeong & Kim, 2014شود ) روده منجر در
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یار حاوی باسیلوس سوبتیلیس و  . تأثیر زیست6جدول 

مرغ درآوری و ناباروری تخموجه فرمیس بر میزان جلیشنی

 5شده با سالمونال انتریتیدیسهای مادر گوشتی تلقیحمرغ
Table 6. Effect of probiotic containing Bacillus 

subtilis and licheni formis on hatchability and 

infertility of eggs in broiler breeder hens inoculated 

with Salmonella enteritidis1 
Hatchability 

(%) 
Egg  

infertility (%) Treatment* 
  Probiotic (g/kg) 

68.43 13.52 p- 
59.96 12.72 p+ 

5.45 4.49 SEM 
  Salmonella enteritidis 

65.17 13.46 s- 
63.22 12.78 s+ 
5.45 4.49 SEM 

  Probiotic × Salmonella enteritidis 

80.63a 10.32 p-s- 
56.23ab 16.72 p-s+ 
49.72b 16.59 p+s- 

70.21ab 8.84 p+s+ 

7.71 6.35 SEM 
----------Probability--------  

0.30 0.90 Probiotic 

0.81 0.92 Salmonella enteritidis 

0.02 0.28 Probiotic × Salmonella enteritidis 

a, b. ن ندارند تفاوت در هر ستون، میانگین تیمارهایی که حروف همسا

 (.P<01/0دار دارند )معنی

هفتگی، به ترتیب، تلقیح دهانی پرندگان با  90و  26در سنین  .5

cfu/bird 506×5  وcfu/bird 502×5 .سالمونال انتریتیدیس انجام شد 

* s-نشده، : تلقیحs+شده، : تلقیحp-یار،  : بدون زیستp+یار. : با زیست 

a, b. Treatment means within same column with different 

superscripts are significantly different (P <0.05). 

1. Hens were inoculated orally with 1×106 cfu/bird and 1×108 cfu/bird of 

Salmonella enteritidis, respectively, at 26 and 30 wk of age. 

* s-: not inoculated; s+: inoculated; p-: without probiotic; p+: with 

probiotic.  

 
آمده از کشت دست، همۀ نتایج به2بنابر جدول 

از کود و پوشال بستر،  آمده دست بههای میکروبی نمونه

های مادر گوشتی محتوای فولیکول زرد و رودة کور مرغ

منفی بودند. همچنین آلودگی سالمونال انتریتیدیس  ازنظر

از کشت میکروبی کیسۀ زرده و رودة  آمدهدستنتایج به

آلودگی سالمونال  ازنظرشده های تفریخکور جوجه

شده توسط در بررسی انجاممنفی بودند. انتریتیدیس 

Morshed & Peighambari (2010بیشترین گونه ) های

که  یدرحالشد، های گوشتی جدا جنس سالمونال از گله

گذار میزان جداسازی سالمونال، کمترین های تخمدر گله

میزان بود. نویسندگان دلیل احتمالی این امر را کاهش 

میزان کلونی شدن و دفع سالمونال در مدفوع دو هفته 

های پس از عفونت گزارش کردند. با توجه به اینکه در گله

نکه سالمونال یباوجوداگذار سن گله باالست و مادر و تخم

سالمونال مثبت  ازنظردر روده و احشاء وجود دارد و گله 

آسانی جدا  بهها سالمونال شود، از مدفوع پرندهتلقی می

 ازجملههای ماکیان شود. بدین ترتیب بسیاری از گلهنمی

های بالینی و دفع های مادر گوشتی، بدون بروز نشانهگله

سالمونال هستند که  باکتری، مبتال به عفونت تحت بالینی

احتمال یافتن باکتری و جداسازی آن در کشت باکتریایی 

منتشرشده، های داده باوجودحال  ینباادهد. را کاهش می

ها در رابطه با یار عمل زیست ةدرک درست از نحو

کاهش عفونت سالمونال،  ویژهبهسالمتی،  هایسودمندی

ها یار یستز هایگذاریبسیار محدود است. بسیاری از اثر

 راهاز  یژهو ایمنی، به سیستمحذف رقابتی و تنظیم  راهاز 

 Higgins et) استهای طبیعی بادیافزایش سطح آنتی

al., 2010از استفاده در جدید های(. پیشرفت 

 به سمت ایجاد تغییر جهت دادن حال در یارها، زیست

 از باالتر سطوح ارائۀ و روده فیزیولوژی درتوجه  قابل

 در عملکرد هایفراسنجه افزایش همچنین و تسالم

 که نتیجۀ نهایی و اثربخشی یدرحال .طیور است

 مانند هایی بستگی به عامل در جیرة طیور هایار زیست

مدیریت، تغذیه و وضعیت آلودگی گله به سالمونال دارد؛ 

 با است ممکنمزارع مختلف  مربوط بهنتایج  رو ینازا

 .باشند داشته تفاوت یکدیگر

 
شده علیه سالمونال بادی ایجادآنتی حضور یا عدم حضورفرمیس بر یار حاوی باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی تأثیر زیست .4جدول 

 5شده با سالمونال انتریتیدیسهای مادر گوشتی تلقیحانتریتیدیس در سرم خون مرغ

Table 7. Effect of probiotic containing Bacillus subtilis and licheni formis on presence or absence of antibody against 
Salmonella enteritidis in blood serum of broiler breeder hens inoculated with Salmonella enteritidis1 

Result of testing 14 days after inoculation N (%)     
Treatment* Salmonella enteritidis Sample 

(-)  
(+) 

14 (100)  
- s- First inoculation Serum 

14 (100)  - s+   

14 (100)  
- s- Second inoculation  

11 (78.58)  
3 (21.42) s+   

 سالمونال انتریتیدیس انجام شد. cfu/bird 502×5و  cfu/bird 506×5هفتگی، به ترتیب، تلقیح دهانی پرندگان با  90و  26. در سنین 5
* s-نشده، : تلقیحs+شده.: تلقیح 

1. Hens were inoculated orally with 1×106 cfu/bird and 1×108 cfu/bird of Salmonella enteritidis, respectively, at 26 and 30 wk of age. 
s- : not inoculated; s+: inoculated. 
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میزان تهاجم سالمونال انتریتیدیس به محتوای فولیکول فرمیس بر یار حاوی باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی تأثیر زیست. 2جدول 

 5زرد و رودة کور و میزان دفع آن در فضوالت مرغ مادر گوشتی

Table 8. Effect of probiotic containing Bacillus subtilis and licheni formis on the invasion of Salmonella enteritidis on 

content of yellow follicle, cecum and fecal shedding of broiler breeder hens inoculated with Salmonella enteritidis1 
Result of testing 14 days after inoculation N (%) 

Treatment* Salmonella enteritidis Sample 
(-)  

(+) 

14 (100)  - s- First inoculation Fecal and litter Hen  
14 (100)  

- s+  
14 (100)  

- s- Second inoculation 
14 (100)  

- s+  

5 (100)  

- s-  Content of yellow follicle 

5 (100)  

- s+  

28 (100)  

- p-s-  Cecum 

25 (100)  

- p+s+**  

3 (100)  

- p-s+***  

30 (100)  

- p±s±  Yolk sac and cecum Chicken  

 سالمونال انتریتیدیس انجام شد. cfu/bird 502×5و  cfu/bird 506×5هفتگی، به ترتیب، تلقیح دهانی پرندگان با  90و  26در سنین  .5

* s-نشده، : تلقیحs+شده، : تلقیحp-یار،  : بدون زیستp+یار. : با زیست 

 نمونه به لحاظ کلیفرمی بررسی شدند. 21 **

 ( بررسی شدند.Protousپروتئوس )نمونه به لحاظ  9 ***
1. Hens were inoculated orally with 1×106 cfu/bird and 1×108 cfu/bird of Salmonella enteritidis, respectively, at 26 and 30 wk of age. 
*. s-: not inoculated; s+: inoculated; p-: without probiotic; p+: with probiotic. 

**. 25 samples were analyzed in terms of Coli form.  

***. 3 samples were analyzed in terms of Protous. 

 

 گیرینتیجه

 هاییمرغ عملکرد نتوانست ،یار یجه، کاربرد زیستدرنت

 بخشد. بهبود بودند، شده آلوده سالمونال به که را

 

 ازآمده دستبه هایجوجه که شد مشاهده نهایتدر

رودة  و زردهۀ کیس میکروبی کشت در مارهاتیهمۀ 

 .کور بدون آلودگی سالمونال بودند
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ABSTRACT 
This study was conducted to investigate the effect of Bacillus subtilis and Licheni formis on broiler 

breeder performance and gastrointestinal health of their progenies. A total of 336 broiler breeder hens 

(Cobb 500) from 22 to 32 weeks of age were used in a completely randomized design of 2 × 2 factorial 

arrangement with four treatments, each with seven replicates. Dietary treatments included: 1) basal diet 

without probiotic and without Salmonella enteritidis inclusion; 2) basal diet without probiotic and oral 

inclusion of 1×10
6
 cfu/bird and 1×10

8
 cfu/bird Salmonella enteritidis in 26 and 30 weeks of ege, 

respectively; 3) basal diet containing 0.4 gr/kg probiotic and without Salmonella enteritidis inclusion; 4) 

basal diet containing 0.4 gr/kg probiotic and oral inclusion of 1×10
6
 cfu/bird and 1×10

8
 cfu/bird  

Salmonella enteritidis in 26 and 30 weeks of ege, respectively. The results showed that adding probiotic 

was increased fractional weight of yolk and liver (P<0.05). The number of large and small yellow 

follicles were decreased significantly in response to the challenge with Salmonella compared with the 

control. The results of this study did not show any benefit of adding probiotic on performance of broiler 

breeder hens contaminated with Salmonella enteritidis.  
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