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 چکیده    

بر کیفیت تخم و الشه  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسو پروبیوتیک  آرتمیزیا آنوااسانس گیاه  تأثیراین آزمایش بررسی هدف از 

روزه در قالب طرح کامالً تصادفی  46قطعه بلدرچین تخمگذار  180از تعداد  همین منظور . بههای تخمگذار ژاپنی بود بلدرچین

گروه شاهد  عنوان به( جیره پایه 1: شامل تیمارهای آزمایشی .در هر تکرار( استفاده شد با چهار تیمار و پنج تکرار )نه قطعه جوجه

 250) آرتمیزیا آنوااسانس گیاه  +جیره پایه  (3گرم در کیلوگرم(،  میلی 200تتراسایکلین ) اکسی +( جیره پایه 2)فاقد افزودنی(، 

 .بودند در کیلوگرم جیره( الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس CFU 1011 ×02/4پروبیوتیک ) +( جیره پایه 4گرم در کیلوگرم( و  میلی

دار مجموع وزن تخم و گرم  نتایج نشان داد که استفاده از پروبیوتیک در مقایسه با تیمارهای شاهد و آرتمیزیا سبب افزایش معنی

با اسانس گیاه آرتمیزیا سبب در مقایسه با گروه شاهد، مکمل کردن جیره پایه  چنین هم(. >05/0Pتخم تولیدی روزانه شد )

ها سبب  شد. افزون بر این استفاده از تمامی افزودنی (=06/0P( و وزن کبد )>05/0P) آلدئید زرده تخم کاهش میزان مالون دی

 عنوان به الکتوباسیلوس اسیدوفیلوستوان از  می براساس نتایج این آزمایش،(. >05/0Pشد ) F2و  F3 های افزایش وزن فولیکول

استفاده در تغذیه بلدرچین سالم  تمحصوالبرای تولید از اسانس آرتمیزیا برای افزایش تولید و بیوتیک  جایگزین برای آنتییک 

 .نمود

 

 .آلدئید ، بلدرچین، پروبیوتیک، کیفیت تخم، مالون دیآرتمیزیا آنوا :هاکلیدواژه
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 مقدمه 

منظور  اقتصادی حاکم بر صنعت بههای  امروزه سیاست

دستیابی به حداکثر سود در واحد سطح، صنعت پرورش 

زای مختلفی از جمله افزایش  طیور را با عوامل تنش

ها اعم  تراکم، شرایط نامناسب تهویه، واکسیناسیون، بیماری

از ویروسی، عفونی، باکتریایی، انگلی و غیره مواجه نموده 

متراکم طیور در واحدهای است. یکی از عواقب پرورش 

دلیل برهم زدن  باشد، که به باکتریوزیس می صنعتی دیس

ها  تعادل میکروبی و تغییر آن به سمت کلونیزاسیون پاتوژن

های باکتریایی مختلفی نظیر  ساز بیماری تواند زمینه می

باسیلوزیس، سالمونلوزیس، کمپیلوباکتریوزیس و غیره  کلی

شوند از  هایی می چنین بیماری هایی که درگیر باشد. پرنده

نبوده و  ارسرعت رشد و ضریب تبدیل مناسبی برخورد

تلفات نیز دارند، لذا مرغدار جهت پیشگیری از چنین 

های محرک رشد  بیوتیک خساراتی اقدام به تجویز آنتی

 کند. می

دلیل گسترش  حال بیش از یک دهه است که به بااین

و متعاقب آن انتقال بیوتیک  های مقاوم به آنتی باکتری

خصوص  های بعدی باکتری و به های مقاوم به نسل ژن

افزایش مقاومت به چنین ترکیباتی در انسان، استفاده از 

آنها در خوراک دام و طیور توسط اتحادیه اروپا ممنوع 

. از طرفی هم اعمال ممنوعیت استفاده از [2] شده است

افزایش های محرک رشد، ممکن است موجب  بیوتیک آنتی

 .ها و کاهش تولید در صنعت طیور شود بروز بیماری

در راستای یافتن جایگزین مناسبی  گران پژوهشبنابراین 

کار گرفتند و استفاده  هها تالش خود را ب بیوتیک برای آنتی

ها و  هایی نظیر ترکیباتی گیاهی، پروبیوتیک از جایگزین

 غیره را پیشنهاد دادند.

 ای غذایی میکروبی زنده های ها مکمل پروبیوتیک

 طور مفید و مؤثری با بهبود و تعادل باشند که به می

میکروبی روده روی حیوان میزبان اثر گذاشته و برای 

های  جوجه کمک به تجمع میکروفلور طبیعی در روده

گزارش شده است که افزودن . شود شده استفاده می تفریخ

گوشتی های  به جیره جوجه الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

ضمن کاهش تعداد  کلستریدیوم پرفرینجنسیافته با  چالش

های مفید دستگاه  ها و افزایش شمار باکتری پاتوژن

 کلستریدیومباکتریوزیس ناشی از  گوارش، دیس

. [16]را به حالت طبیعی برگردانده است  پرفرینجنس

الکتوباسیلوس گزارش شده است که  چنین هم
های مرتبط با پاسخ ایمنی،  در تنظیم ژن اسیدوفیلوس

تنظیم هورمونی رشد و نمو بافت و هموستاز یونی دخیل 

 .[9]است 

نام علمی گیاهی از خانواده کاسنی و  آرتمیزیا آنووا

جنس درمنه است که در ایران به گندواش، خارگوش، 

درمنه خزری و درمنه شیرین معروف است. گیاهی علفی 

رسد و نوار  فاع آن به دو متر میو یکساله است که ارت

های رشت تا گرگان را به  ساحلی کشور از شهرستان

بیشترین میزان ترکیبات عرض چند کیلومتر پوشانده است. 

 48مربوط به کامفور ) آرتمیزیا آنواموجود در اسانس گیاه 

 98/6درصد( و کامفن ) 39/9سینئول ) -1،8درصد(، 

کروبی، . خواص ضد می[22]باشد  درصد( می

اکسیدانی ترکیبات  آنتیو  کنندگی سیستم ایمنی تقویت

و لذا اسانس مذکور  [20]فوق به اثبات رسیده است 

بیوتیک مدنظر قرار  یک جایگزین آنتی عنوان بهتواند  می

های گیاهی قابلیت  ترکیبات اسانس کهگیرد. ازآنجایی

کمتر ها  آن صمخصو وزنو  انحالل پایینی در آب دارند

این ترکیبات  لذا در صورت تجویز درون آباست،  آباز 

تبخیرشده فرّار بودن دلیل  روی سطح آب شناور شده و به

دلیل فرّار  به شوند. عمالً از دسترس پرنده خارج میو 

بودن ترکیبات مذکور، مخلوط کردن اسانس با جیره نیز 

کارایی آنها  منجر به متصاعد شدن آنها از جیره و کاهش

های  اسانسغلبه بر این مشکالت امروزه برای شود.  می
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در صورت پودر  شیمیایی بههای  گیاهی را به کمک حامل

 آورند. می

امکان جایگزینی بررسی هدف از این تحقیق 

 الکتوباسیلوستتراسایکلین با پروبیوتیک  بیوتیک اُکسی  آنتی

)به شکل  اآرتمیزیا آنوو یا اسانس گیاه  اسیدوفیلوس

آنها روی عملکرد تولیدی، کیفیت  تأثیری و بررس (پودر

 های تخمگذار ژاپنی بود. تخم و الشه بلدرچین

 

 ها مواد و روش

این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایالم در بهار سال 

قطعه بلدرچین  180در این تحقیق از تعداد انجام شد.  1396

روزه در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار  46تخمگذار 

. مار و پنج تکرار )نه قطعه جوجه در هر تکرار( استفاده شدتی

عنوان گروه شاهد  جیره پایه به( 1: شاملتیمارهای آزمایشی 

 200) تتراسایکلین اکسی +( جیره پایه 2، )فاقد افزودنی(

اسانس گیاه  +جیره پایه ( 3 ،گرم در کیلوگرم( میلی

 +( جیره پایه 4گرم در کیلوگرم( و  میلی 250) آرتمیزیاآنوا

 CFU) الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسپروبیوتیک تک سویه 

آرتمیزیا اسانس گیاه . بودند در کیلوگرم جیره( 02/4×  1011

ترکیب و از شرکت گیاه اسانس گرگان خریداری شد.  آنووا

نشان داده شده است.  1پایه در جدول  ای جیرهارزش تغذیه

به ذکر است که در جیره نویسی مقادیر انرژی و  الزم

پروتئین، اسیدهای آمینه قابل هضم و کلسیم و فسفر از منابع 

ای به  گونه به ها پرنده چنین هممختلف استخراج شدند. 

واحدهای آزمایشی اختصاص داده شدند که در شروع 

های هر واحد آزمایشی تقریباً یکسان  آزمایش وزن پرنده

هایی با ابعاد  داخل قفسها در  پرنده که ینباشد، ضمن ا

 یافتند. متر( پرورش 1×8/0×4/0)

 

 پایه  جیرهشیمیایی ترکیب مواد خوراکی و . 1جدول 
 شده( بهمحاس) ییترکیب شیمیا ماده خوراکی )گرم در کیلوگرم(

 2900 درکیلوگرم(انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری   481 ذرت

 77/23  )درصد( پروتئین خام  329 درصد پروتئین( 44کنجالة سویا )

 28/1 )درصد( هضم قابل لیزین  90 درصد پروتئین( 60گلوتن ذرت )

 6/0 قابل هضم )درصد( متیونین  6/14 روغن گیاهی

 32/0  قابل هضم )درصد( سیستین  5/2 متیونین -ال دی

 92/0  )درصد( متیونین + سیستین  7/3 لیزین -ال

 80/0 )درصد( ترئونین  7/0 ترئونین -ال

 7/2  )درصد( کلسیم  1/7 دی کلسیم فسفات

 35/0  )درصد( فسفر قابل استفاده  62 صدف

 17/0  )درصد( سدیم  4/2 بیکربنات سدیم

 22/0 )درصد( کلر  2 نمک

 226 واالن در کیلوگرم(اکی)میلیکاتیون -تعادل آنیون  5 1معدنی -مخلوط ویتامینی

 17/1  )درصد( اسید لینولئیک  1000 جمع

 5  )درصد( فیبر خام   

المللی،  واحد بین 18ای  المللی، ویتامین واحد بین 2000المللی، ویتامین دی )کوله کلسیفرول(  واحد بین 9000ها در هر کیلوگرم جیره: ویتامین آ  مقدار ویتامین .1

 8/1گرم، تیامین  میلی 1گرم، اسید فولیک  میلی 3گرم، پیریدوکسین  میلی 10گرم، اسید پانتوتنیک  میلی 30گرم، نیاسین  میلی 6/6گرم، ریبوفالوین  میلی 2 ویتامین کا

مقدار مواد معدنی در هر کیلوگرم جیره: سلنیم  گرم. میلی 1/0گرم و اتوکسی کوئین  میلی 500گرم، کولین کلراید  میلی 1/0گرم، بیوتین  میکرو 15گرم، سیانوکباالمین  میلی

 گرم. میلی 100گرم و منگنز  میلی 85گرم، روی  میلی 50گرم، آهن  میلی 10گرم، مس  میلی 1گرم، ید  میلی 2/0
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مدت  دهی به قبل از شروع آزمایش یک دوره عادت

 67نی در سن سه هفته در نظر گرفته شد و بعد از آن یع

ها قرار گرفت  های آزمایشی در اختیار پرنده روزگی جیره

روزگی ادامه  109روز تا سن  42مدت  و آزمایش به

ها در کل دوره پرورش  پرنده داشت. الزم به ذکر است که

صفات عملکردی به آب و خوراک دسترسی آزاد داشتند. 

شامل تعداد تخم، مجموع وزن تخم )میانگین وزن تخم 

در تعداد تخم(، درصد تولید تخم )تعداد تخم  بضر

(، 100در  تولیدی در کل دوره تقسیم بر روز مرغ ضرب

میانگین وزن تخم )مجموع وزن تخم تقسیم بر تعداد 

در  تخم(، گرم تخم تولیدی روزانه )درصد تولید ضرب

میانگین وزن تخم(، خوراک مصرفی روزانه )خوراک 

مصرفی در کل دوره تقسیم بر روز مرغ( و ضریب تبدیل 

خوراک )میانگین خوراک مصرفی روزانه تقسیم بر گرم 

 .گیری شد کل دوره اندازه درتخم تولیدی روزانه( 

 39ها در روزهای  جهت تعیین کیفیت تخم بلدرچین

سپس  ها شد، آوری تخمبه جمعآزمایش ابتدا اقدام  40و 

گذاری شدند و جهت تعیین کیفیت به آزمایشگاه  شماره

منتقل شدند. در آزمایشگاه در مرحله اول از هر واحد 

آزمایشی چهار عدد تخم انتخاب و با استفاده از دستگاه 

-Egg Multi Tester, EMTمرغ ) گیری کیفیت تخم اندازه

5200, Tokyo, Japanه و واحد هاو ( وزن، رنگ زرد

گیری شد. در مرحله بعد از هر واحد آزمایشی چهار  اندازه

گرم  01/0عدد تخم انتخاب و با ترازوی با دقت 

شکستن پوسته  صورت جداگانه توزین شدند. پس از هب

ها صورت جداگانه توزین و پوسته آنها، سفیده و زرده به

نیز پس از خشک شدن در هوای آزاد جداگانه توزین 

ها با استفاده از  بلدرچین سپس ضخامت پوسته تخم .شدند

متر )ساخت شرکت میلی 001/0میکرومتر با دقت 

 گیری شد. میتوتویو ژاپن( اندازه

های خام اولیه، در مرحله آخر با استفاده از از داده

هایی نظیر شاخص شکل تخم، شاخص سفیده،  فرآسنجه

وزن مخصوص تخم، مساحت سطح تخم و نسبت واحد 

جهت  چنین هم[. 1وزن به سطح پوسته محاسبه شد ]

 عنوان به( زرده تخم MDA) آلدئید دی مالونتعیین میزان 

آزمایش  42شاخصی از اکسیداسیون لیپیدهای آن، در روز 

مدت  بهاز هر واحد آزمایشی چهار عدد تخم انتخاب و 

نگهداری شدند. پس از آن زرده  روز در داخل یخچال 20

صورت دو به دو  هبه هر واحد آزمایشی بهای مربوط  تخم

آلدئید آنها تعیین و  دی با هم مخلوط شدند و میزان مالون 

 [.7در هر گرم زرده گزارش شد ]براساس نانومول 

در روز پایانی آزمایش از هر پن تعداد سه قطعه 

های مختلف  بلدرچین انتخاب و کشتار شد، سپس اندام

. وزن نسبی سینه، گیری شد اندازهاجزای الشه وزن جدا و 

معده، سنگدان، تخمدان و  ران، قلب، کبد، طحال، پیش

وزن و  وزن زنده صورت نسبتی از بهدستگاه تناسلی 

وزن دستگاه تناسلی  صورت نسبتی از نیز بهها  فولیکول

سازی به درون  هایی که آماده رها . فولیکولمحاسبه شد

متر بود  میلی 22 تا 15شیپور فالوپ بودند و قطر آنها بین 

F115تا  10های زردی که قطر آنها بین  ، فولیکول 

های زردی که قطر آنها کمتر از  و فولیکول F2متر بود  میلی

 [.21گذاری شدند ]نامF3 متر بود  میلی 10

ترتیب با  به ها داده  واریانس همگنینرمال بودن و 

اسمیرنوف و لیون  -های کولموگروف استفاده از تست

 SAS افزار ها با استفاده از نرم داده سپس. ی شدندبررس

 1برای مدل ( و رویه مدل خطی عمومی، 1/9)نسخه 

ای دانکن  ها با استفاده از آزمون چنددامنه تجزیه و میانگین

 در سطح پنج درصد مقایسه شدند. 

Yij                                (1رابطه  =  μ + Ti + 𝑒𝑖𝑗 

ام در تکرار iتیمار مشاهده ، مقدار Yij: رابطهدر این 

j ام؛μ ، جامعه؛میانگین Ti ، اثر تیمارi و امeij ، اثر خطای

 میباشد.ام jام در تکرار iمربوط به تیمار آزمایش 
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 نتایج و بحث

ها اعم از تعداد  نتایج مربوط به صفات عملکردی بلدرچین

تخم، مجموع وزن تخم، درصد تولید تخم، میانگین وزن 

رم تخم تولیدی روزانه، خوراک مصرفی روزانه و تخم، گ

آمده است.  2ضریب تبدیل خوراک در کل دوره در جدول 

با تیمارهای شاهد و  در جیره مقایسه استفاده از پروبیوتیک

آرتمیزیا سبب افزایش مجموع وزن تخم و گرم تخم تولیدی 

اثر تیمارهای آزمایشی بر (. >05/0Pها شد ) روزانه بلدرچین

 .نبوددار  معنیعملکردی صفات  سایر

یید نتایج فوق گزارش شده است که استفاده از أدر ت

های تخمگذار سبب بهبود وزن  پروبیوتیک در جیره مرغ

و  3مرغ تولیدی روزانه شده است ]مرغ و گرم تخمتخم

گزارش شده است که افزودن  ،[. افزون بر این25

های  کیلوگرم در تن( به جیره بلدرچین 5/0پروبیوتیک )

 چنین هم. [12]شود  می ممادر سبب افزایش تولید تخ

های حاوی  گزارش شده است که افزودن پروبیوتیک

و  [13]انتروکوکوسفاسیوم و  سوبتیلیسس باسیلو

های  به جیره مرغ[ 15]فورمیس  لیشنی باسیلوس چنین هم

شود. در این راستا،  مادر سبب بهبود عملکرد تولید می

نشان داده شده است که استفاده از پروبیوتیک حاوی 

واحد کلنی در هر کیلوگرم  3/2×105) سوبتیلیسس باسیلو

های تخمگذار عالوه بر بهبود  خوراک( در جیره مرغ

مورفولوژی روده و تنظیم جمعیت میکروفلورای روده سبب 

در تحقیق  چنین هم. [4]شود  مرغ نیز میتخمافزایش تولید 

دیگری گزارش شده است که استفاده از پروبیوتیک حاوی 

  .[24]شود  مرغ میسبب بهبود تولید تخم سوبتیلیسس باسیلو

طور افزایش علت افزایش مجموع وزن تخم و همین

الکتوباسیلوس گرم تخم تولیدی روزانه توسط 
تواند ناشی از افزایش توأم صفات تعداد  می اسیدوفیلوس

های مذکور از  و وزن تخم تولیدی باشد، چرا که فراسنجه

شوند. اگرچه صفات مذکور  روی این صفات محاسبه می

دار پروبیوتیک قرار  معنی تأثیرهر یک به تنهایی تحت 

شده با تیمار  های تغذیه نگرفتند، اما از لحاظ عددی پرنده

ن دو صفت باالترین مقدار را داشتند. فوق از نظر ای

بنابراین ممکن است اثرات توأم افزایش تعداد و وزن تخم 

دار شدن مجموع وزن تخم و گرم  تولیدی، سبب معنی

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس تخم تولیدی روزانه توسط 

 شده باشد.

نتایج مربوط به تأثیر تیمارهای مختلف روی 

 4و  3 های جدولها در  نهای کیفی تخم بلدرچی فراسنجه

آلدئید زرده تخم  میزان مالون دی گزارش شده است.

تغذیه شدند  اسانس آرتمیزیاپرندگانی که با جیره حاوی 

. اثر تیمارهای آزمایشی (>05/0P) کمتر از سایر تیمارها بود

 .نبوددار  معنیکیفی تخم بلدرچین سایر صفات  بر

 
 های عملکرد طی دوره آزمایش . تأثیر تیمارهای مختلف بر شاخص2جدول 

 ضریب تبدیل 
 خوراک

 خوراک مصرفی 
 روزانه )گرم(

 گرم تخم تولیدی 
 روزانه )گرم(

 میانگین وزن 
 )گرم( تخم

 تولید تخم
 )درصد(

 مجموع وزن 
 )گرم( تخم

 تعداد 
 تخم

 تیمار

09/5  78/41  26/8 b 01/11  06/75  3069b 80/278  شاهد 

52/4  36/42  41/9 a 23/11  80/83  3505a 00/312  پروبیوتیک 
94/4  40/41  42/8 b 98/10  70/76  3158b 60/287  اسانس آرتمیزیا 

66/4  44/41  90/8 ab 03/11  72/80  3313ab 40/300  بیوتیک آنتی 

206/0  627/0  296/0  065/0  75/2  5/108  30/10  SEM
 

22/0  68/0  05/0  06/0  14/0  05/0  15/0  P-value
 

:a-b استدار  حروف غیرمشابه در هر ستون معنیها با   تفاوت میانگین (05/0P<.) 
SEMها. : خطای استاندارد میانگین 
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 های تخمگذار های تخمگذار بلدرچین . تأثیر تیمارهای مختلف بر کیفیت تخم بلدرچین3جدول 

 نسبت 

 پوسته به تخم 

 )درصد(

 نسبت 

 سفیده به تخم 

 )درصد(

 نسبت 

 زرده به تخم 

 )درصد(

 وزن 

 پوسته

 (گرم)

 وزن 

 سفیده

 (گرم)

 وزن 

 زرده

 (گرم)

 وزن 

 تخم

 (گرم)

 تیمار

 شاهد 63/11 60/3 49/6 61/1 95/29 51/56 52/13

 پروبیوتیک 03/12 65/3 67/6 70/1 41/30 44/54 14/14

 اسانس آرتمیزیا 92/11 71/3 51/6 68/1 19/31 62/54 18/14

 بیوتیک آنتی 65/11 52/3 47/6 65/1 13/30 59/55 28/14

452/0 851/0 675/0 054/0 160/0 113/0 271/0 SEM
 

64/0 49/0 59/0 68/0 80/0 66/0 67/0 P-value
 

SEMها. : خطای استاندارد میانگین 

 

 های تخمگذار های مربوط به کیفیت تخم در بلدرچین فراسنجه بر. تأثیر تیمارهای مختلف 4جدول 

 آلدئید دیمالون

 نانومول )

 (بر گرم

 رنگ 

 زرده

 ضخامت 

 پوسته

 متر( میلی)

 نسبت واحد 

 وزن به سطح 

 گرم بر )پوسته 

 (متر مکعب سانتی

 مساحت 

 سطح تخم 

 (متر مکعب سانتی)

  وزن مخصوص

  تخم

 (گرم)

 شاخص 

 شکل 

 تخم

 شاخص 

 سفیده

 واحد 

 هاو
 تیمار

a 74/3 60/6 225/0 474/0 02/25 35/1 16/78 11/15 42/115 شاهد 

ab 25/3 33/6 218/0 466/0 71/25 37/1 53/77 57/15 09/117 پروبیوتیک 
b 01/3 16/6 241/0 468/0 53/25 37/1 34/79 14/15 73/116 اسانس آرتمیزیا 

ab 49/3 49/6 235/0 464/0 11/25 38/1 95/78 43/15 10/116 بیوتیک آنتی 

153/0 245/0 007/0 006/0 442/0 013/0 563/0 472/0 523/0 SEM
 

03/0 61/0 14/0 74/0 64/0 63/0 14/0 87/0 16/0 P-value
 

a-bاستدار  حروف غیرمشابه در هر ستون معنیها با   : تفاوت میانگین (05/0P<.) 

SEMها. : خطای استاندارد میانگین 

 

پروبیوتیک قرار  تأثیردر این تحقیق کیفیت تخم تحت 

باشد  پیشین می گران پژوهشنگرفت که در تطابق با نتایج 

. همچنین گزارش شده است که پروبیوتیک [25و  11]

مرغ از قبیل داری بر پارامترهای کیفیت تخم معنی تأثیر

واحد هاو، درصد سفیده، درصد زرده، شاخص سفیده، 

 15، 12]شاخص زرده ضخامت پوسته و رنگ زرده ندارد 

اند که  حال برخی از محققین گزارش کرده . بااین[16و 

های تخمگذار سبب بهبود  افزودن پروبیوتیک به جیره مرغ

 تأثیر. در ارتباط با [15و  13]مرغ شده است کیفیت تخم

پروبیوتیک روی کیفیت تخم نتایج ضد و نقیضی وجود 

های پرورش  تواند با نوع سیستم دارد، که این موضوع می

یا قفس(، نوع باکتری پروبیوتیکی و شرایط  )بستر

دلیل اینکه  در این تحقیق بهبهداشتی گله در ارتباط باشد. 

نوعی ارتباط  ها در سیستم قفس پرورش یافتند و به پرنده
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 ممکن استبسیار کمی با فضوالت داشتند، لذا این عامل 

های پاتوژن در دستگاه  مانع از کلونیزاسیون باکتری

متعاقب آن یک شرایط نسبتاً بهداشتی  گوارش شود و

شود که مانع از بروز اختالف در کیفیت تخم در بین  ایجاد 

 .تیمارهای آزمایشی شود

اسانس آرتمیزیا سبب کاهش  های حاوی تغذیه جیره

آلدئید زرده تخم در مقایسه با گروه شاهد  دی میزان مالون

میزان عنوان شاخصی از  آلدئید به دی شد. میزان مالون

گیرد. در حقیقت  مدنظر قرار میپراکسیداسیون لیپیدها 

لیپیدهای موجود در زرده تخم باالخص اسیدهای چرب 

غیر اشباع با چند باند دوگانه در صورت کاهش توان 

اکسیدانی  واسطه کاهش ترکیبات آنتی هاکسیدانی زرده ب آنتی

آن، مستعد پراکسیداسیون قرار گرفته و تولید 

گلوتاتیون کاهش در واقع  کنند. لدئید میآ دی مالون

های فعال  احیاشده موجود در زرده منجر به تجمع گونه

واسطه تولید مقادیر باالیی  شود که این عامل به اکسیژن می

کنندگان را  تواند سالمت مصرف میآلدئید  دی مالوناز 

. این ترکیب از طریق صدمه رساندن [14] خطر بیاندازد به

تواند با ایجاد تغییر در نوکلئوتیدهای  ها می سلول DNAبه 

و  Eهای  ویتامین چنین همآنها منجر به ایجاد سرطان شود. 

C های مهمی هستند که در زرده  اکسیدان و کاروتن از آنتی

 و در یک سیستم سالم سبب  [19] تخم وجود دارند

حال در  . بااین[2]شوند  های آزاد می خنثی شدن رادیکال

های طبیعی سرعت  اکسیدان این آنتیکاهش صورت 

افزایش آلدئید  دی مالونپراکسیداسیون لیپیدی و تولید 

 یابد. می

در گروه آلدئید  دی مالونبنابراین علت کاهش میزان 

تواند مربوط به خواص  شده با اسانس آرتمیزیا می تغذیه

 عنوان بهکه  ای گونه ثره آن باشد، بهؤاکسیدانی مواد م آنتی

اکسیدانی زرده را تقویت  عامل کمکی سیستم آنتییک 

نموده و مانع از اکسیداسیون لیپیدهای زرده و متعاقب آن 

شده است. بیشترین مقدار ترکیبات آلدئید  دی مالونتولید 

 48مربوط به کامفور ) آرتمیزیا آنواموجود در اسانس گیاه 

 98/6درصد( و کامفن ) 39/9سینئول ) -1،8درصد(، 

اکسیدانی ترکیبات فوق  . خواص آنتی[22]باشد  درصد( می

 .[20و  17، 14]به اثبات رسیده است 

سینئول اثرات  -1،8گزارش شده است که 

اکسیدانی،  فاماکولوژیکی مختلفی نظیر خواص آنتی

کنندگی عضالت صاف، ضدالتهاب و کاهنده فشار  شل

این ترکیب با کاهش تولید مواد  چنین هم. [10]خون دارد 

دهنده با تیوباربیتوریک اسید، سبب افزایش سطح  واکنش

های  گلوتاتیون احیاشده و افزایش فعالیت آنزیم

سوپراکسید دیسموتاز، کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز در 

. مشخص [8]های سفید آزمایشگاهی شده است  کبد موش

گرهای قوی  سینئول القا -1،8شده است که گیاهان حاوی 

های  طریق از آسیب به اینزدا هستند و  های سم آنزیم

گزارش شده  چنین هم. [17]کنند  اکسیداتیو پیشگیری می

ها از  سینئول و برخی دیگر از مونوترپن -1،8است که 

های اکسیداتیو  های باکتری و انسان در برابرآسیب سلول

-1،8. گزارش شده است که [23و  18]کنند  محافظت می

آسکوربیک و بوتیلیتد  سینئول در مقایسه با اسید

تری را در  اکسیدانی قوی هیدروکسی تولوئن توان آنتی

پیکریل هیدرازیالز خود نشان  -1-دی فنیل -2،2تست 

. این محقق گزارش کرد که فعالیت باالی [14] داده است

سینئول  -1،8اکسیدانی اسانس گیاه رزماری مربوط به  آنتی

امفور سبب کاهش . افزون بر این ک[14] باشد و کامفن می

های سفید  در کبد موشآلدئید  دی مالونغلظت 

 .[20]آزمایشگاهی نر چالش یافته با آترازین شده است 

های  بر کیفیت الشه بلدرچینآزمایشی تیمارهای  اثر

تغذیه حال این . با(5جدول دار نبود ) معنیتخمگذار 

نسبی کبد وزن اسانس آرتمیزیا های حاوی  جیره

(06/0P=) را کاهش داد. 
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یید این نتایج گزارش شده است که استفاده از أدر ت

داری بر خصوصیات الشه  ی معنیتأثیرپروبیوتیک 

نیز  هاییگزارشحال [. بااین19های گوشتی ندارد ] جوجه

مبنی بر بهبود درصد الشه، کاهش اوزان قلب، کبد و 

افزایش وزن چربی محوطه شکمی در نتیجه استفاده از 

دلیل تفاوت نتایج ما با این  .[6]دارد تیک وجود پروبیو

ممکن است مربوط به شرایط بهداشتی  گران پژوهش

که گزارش شده طوریبه پرورش در آزمایش حاضر باشد.

بیوتیک بر های جایگزین آنتیمفید مکمل تأثیر ،است که

عملکرد و صفات الشه در شرایط محیطی نامناسب و 

گزارش شده . [5]تر است حزا واضوجود عوامل بیماری

سینئول از نظر کمیت دومین ترکیب موجود  -1،8است که 

در اسانس آرتمیزیا بوده و دارای اثرات فارماکولوژیکی 

اکسیدانی و ضدالتهابی است  مختلفی نظیر خواص آنتی

شده . بنابراین علت کاهش وزن کبد در گروه تغذیه[10]

های بیولوژیکی  فعالیتتواند ناشی از  با اسانس آرتمیزیا می

 مونوترپن فوق باشد.

اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی تخمدان و 

دار نبود  معنی F1های  فولیکولدستگاه تناسلی و 

پرندگانی  در F3و  F2های  فولیکول(. وزن نسبی 6)جدول

های حاوی پروبیوتیک و یا آرتمیزیا تغذیه  که با جیره

 (.>05/0P)ود شدند، بیشتر از پرندگان شاهد ب

 

 های تخمگذار )بر اساس وزن زنده( . تأثیر تیمارهای مختلف بر کیفیت الشه بلدرچین5جدول 
 سنگدان
 )درصد(

 پیش معده
 )درصد(

 طحال
 )درصد(

 کبد
 )درصد(

 قلب
 )درصد(

 چربی بطنی
 )درصد(

 ران
 )درصد(

 سینه
 )درصد(

 تیمار

79/1 330/0 06/0 19/4 a 70/0 20/1 54/14 62/20 شاهد 

54/1 346/0 12/0 63/3 ab 74/0 36/1 27/12 07/22 پروبیوتیک 

67/1 332/0 16/0 95/2 b 71/0 26/1 99/11 31/21 اسانس آرتمیزیا 

37/1 312/0 09/0 20/3 ab 63/0 08/1 69/13 47/20 بیوتیک آنتی 

124/0 024/0 026/0 319/0  062/0 253/0 92/1 68/1 SEM
 

14/0 80/0 10/0 06/0  65/0 79/0 76/0 90/0 P-value
 

a-bاست.دار  حروف غیرمشابه در هر ستون معنیها با   : تفاوت میانگین 
SEMها. : خطای استاندارد میانگین 

 
ها )بر اساس  وزن نسبی فولیکول و وزن نسبی تخمدان و دستگاه تناسلی )بر اساس وزن زنده( بر. تأثیر تیمارهای مختلف 6جدول 

 های تخمگذار وزن دستگاه تناسلی( در بلدرچین
 F1فولیکول 

 )درصد(

 F2فولیکول 
 )درصد(

 F3فولیکول 
 )درصد(

 دستگاه تناسلی
 )درصد(

 تخمدان
 )درصد(

 تیمار

74/56 95/12 c 91/8 b 82/1 53/0 شاهد 

91/43 30/30 a 25/13 a 95/1 46/0 پروبیوتیک 

48/58 52/20 b 90/13 a 78/1 41/0 اسانس آرتمیزیا 

85/47 97/25 ab 65/12 a 72/1 43/0 بیوتیک آنتی 

07/9 281/2 098/1 158/0 047/0 SEM
 

62/0 001/0 024/0 76/0 33/0 P-value
 

a-bاستدار  حروف غیر مشابه در هر ستون معنیها با  : تفاوت میانگین (05/0P<.) 
SEMها.: خطای استاندارد میانگین 
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ها  اگرچه در این آزمایش متاسفانه تعداد فولیکول 

مورد شمارش قرار نگرفت، اما این افزایش وزن ممکن 

باشد که به نوعی با  آنها است ناشی از افزایش تعداد

صفات افزایش تعداد تخم و درصد تخمگذاری در ارتباط 

 آزمایش در این تحقیق،مورد های  افزودنی احتماالًهستند. 

روی عملکرد دستگاه تولیدمثلی پرنده در مراحل ابتدایی 

گذارند و سبب  می تأثیر( F2و  F3ها ) تشکیل فولیکول

 شود. ها و تسریع در بلوغ آنها می افزایش وزن فولیکل

اگر هدف از  براساس نتایج حاصل از این تحقیق،

اسیلوس الکتوبتوان از  می باشد،پرورش افزایش تولید 
بیوتیک استفاده کرد، که  عنوان جایگزین آنتی به اسیدوفیلوس

بیوتیک  رغم نداشتن عواقب مربوط به استفاده از آنتیعلی

های تخمگذار نیز  سبب افزایش عملکرد تولید بلدرچین

که هدف سالم بودن محصول درصورتی چنین همشود.  می

آرتمیزیا استفاده توان از اسانس  تولیدی برای انسان باشد می

ای غیر از نداشتن عواقب مربوط به استفاده از  گونهکرد به

بیوتیک سبب کاهش اکسیداسیون لیپیدهای زرده تخم و  آنتی

 شود. افزایش ماندگاری این محصول می
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Abstract  
The aim of this study was to examine the effects of Artemisia annua L. essential oil (AAEO) and probiotic 

(Lactobacillus acidophilus) on egg and carcass quality of laying Japanese quails. A total of 180 46-d-old female 

Japanese quail were randomly allocated to 4 dietary treatments in a completely randomized design with five 

replicates and nine birds per each. The experimental diets were: 1) basal diet as control group (without additive), 2) 

basal diet plus oxytetracycline (200 mg/kg), 3) basal diet plus AAEO (250 mg/kg) and 4) basal diet plus probiotic 

(4. 02 × 1011 CFU Lactobacillus acidophilus per kg diet). Results showed that the use of probiotic caused to an 

increase in the cumulative egg weight and daily egg mass, when compared with control and AAEO treatments 

(P<0.05). In comparison to control group, supplementing the basal diet with AAEO resulted in decreases on MDA 

level of egg yolk (P<0.05) and liver weight (P=0.06). In addition, the F3 and F2 follicles weights were increased 

when the basal diet supplemented with each of the feed additives (P <0.05). It can be concluded that, Lactobacillus 

acidophilus can be used as an alternative to antibiotics for increasing the egg production, and AAEO can be used to 

produce healthy products in feeding laying Japanese quails. 
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