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چکیده
هدف اين تحقيق بررسی اثرافزودن باکتری اسيد دوست دستگاه گوارش گونه سبزقبا و پروبيوتيک تجاری بر کيفيت تخم بلدرچين
ژاپنی بود .برای اين منظور تعداد  983جوجه يک روزه بطور تصادفی در  93پن با  7تيمار و  3تکرار در قالب طرح کامال تصادفی توزيع
شد .تيمارهای آزمايشی شامل :شاهد ،پروبيوتيک تجاری بصورت اسپری ،پروبيوتيک تجاری به صورت آشاميدنی ،پروبيوتيک تجاری به
صورت آشاميدنی و اسپری ،باکتری اسيد دوست دستگاه گوارش گونه سبزقبا بصورت اسپری ،باکتری اسيد دوست گونه سبزقبا به
صورت آشاميدنی ،باکتری اسيد دوست دستگاه گوارش گونه سبز قبا بصورت آشاميدنی و اسپری بودند .تجزيه دادها نشان داد که
افزودن باکتری اسيد دوست دستگاه گوارش گونه سبز قبا و پروبيوتيک تجاری بر شکل تخم ،مقاومت پوسته  ،درصد وزنی پوسته
تأثير معنی داری در مقايسه با شاهد نداشت( . )P>5/53ضخامت پوسته در تيمارهای دريافت کننده پروبيوتيک تجاری و باکتری اسيد
دوست گونه سبزقبا باالتر از شاهد و اختالف بين اسپری اسيدوست با شاهد معنی دار بود( .)P<5/53درصد زرده ،سفيده و رنگ زرده
تفاوت معنی داری با شاهد نشان نداد ( .).P> 5/53واحد هاو و شاخص زرده نيز در تيمار دريافت کننده اسپری باکتری اسيد دوست
باالتر بود بنابراين می توان اينگونه نتيجه گيری کرد که اسپری نمودن باکتری اسيد دوست مجرای گوارشی گونه سبزقبا باعث بهبود
کيفيت سفيده و زرده تخم بلدرچين میگردد.
واژههای کلیدی :پروبيوتيک،باکتری اسيد دوست،کيفيت تخم  ،بلدرچين ژاپنی

مقدمه
امروزه در بيشتر کشورها استفاده از آنتی بيوتيکها در جيره غذايی طيور به علت نگرانی در مورد ايجاد مقاومت در برابر
عوامل بيماريزا ،مورد منع قرار گرفته است (  2و  .)9از اين رو محققين به دنبال جايگزين های مناسب برای آنتی بيوتيک
ها بوده اند که بتوانند عملکردی مشابه و يا حتی بهتر از آنها داشته باشد .پروبيوتيکها ،يکی از جايگزينهای توصيه شده
هستند .پروبيوتيکها مکملهای ميکروبی زنده هستند که از طريق بهبود تعادل ميکروبی روده ميزبان اثرات مفيدی اعمال
می کنند و باکتريهای اسيدالکتيکی مانند الکتوباسيلها متداولترين ميکرواگانيسمهايی مورد استفاده در تهيه
پروبيوتيکها میباشند ( .)1پروبيوتيکها ايجاد تعادل ميکروبی را از طريق حذف رقابتی باکتريهای بيماريزا انجام میدهند
( .)4افزودن پروبيوتيک الکتوباسيلوس فرمنتوم به جيره بلدرچين تخمگذار باعث افزايش درصد توليد تخم و کاهش
کلسترول تخم بلدرجين میگردد ولی تأثيری بر صفات کيفی تخم بلدرچين شامل واحد هاو ،وزن تخم ،درصد سفيده و
زرده نداشت( .)3بنابراين هدف از اين مطالعه ،بررسی اثرافزودن باکتری اسيد دوست دستگاه گوارش گونه سبزقبا و
پروبيوتيک تجاری بر کيفيت تخم بلدرچين ژاپنی بود.
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مواد و روش ها
به منظور انجام اين آزمايش ،تعداد  983قطعه جوجه بلدرچين ژاپنی يک روزه تهيه و بهطور تصادفی در  93واحد آزمايشی
(44قطعه جوجه در هر واحد آزمايشی )توزيع شد که شامل  7تيمار و  3تکرار بود .اين آزمايش در قالب طرح کامالً
تصادفی شامل شاهد و دو نوع باکتری (پروبيوتيک تجاری و باکتری اسيد دوست دستگاه گوارش سبزقبا) و پروبيوتيک
تجاری به صورت اسپری ،پروبيوتيک تجاری به صورت آشاميدنی ،پروبيوتيک تجاری هم بصورت اسپری و هم بصورت
آشاميدنی و باکتری اسيد دوست هم به سه روش قبل در تيمارهای جداگانه در اختيار جوجه ها قرار گرفت .جيرهها به
گونهای تنظيم شدند که دارای سطح مشابه انرژی ،پروتئين و مواد مغذی باشند .آب و خوراک به صورت نامحدود در اختيار
جوجهها قرار گرفت .از هر پن دو عدد تخم بلدرچين در  13روزگی ،انتخاب و وزن آنها ثبت و جهت بررسی آزمايشات
کيفی به ازمايشگاه انتقال داده شد .در آزمايشگاه ،شاخص های کيفيت پوسته شامل درصد وزن پوسته ،ضخامت و مقاومت
پوسته تعيين گرديد .فراسنجههای کيفيت تخم نيز شامل ارتفاع و رنگ زرده ،شکل تخم ،واحد هاو ،درصد وزنی سفيده و
زرده بررسی شد.
برای تهيه محيط کشت باکتری اسيد دوست ابتدا بر اساس راهنمای شرکت سازنده محيط کشت 33 ،گرم از محيط
کشت MRSدر يک ليتر آب و روی شعله قرار گرفت و همزمان همزده شد تا زمانی که کل محيط کشت در آب مقطر حل
شد و محلول شفاف شد  ،حدود  2دقيقه جوشانديده شدودر ارلن با قرار دادن پنبه مسدود گرديد .ارلن در دمای 424
درجه سانتيگراد در اتوکال به مدت  43دقيقه قرار گرفت و پس از سرد شدن (رسيدن به دمای اتاق) محيط کشت روی
پليت ريخته شد .سپس با استفاده از لوپ محتويات روده گونه سبزقبا روی پليت ها کشيده شد .پليت ها در شرايط بی
هوازی در دمای  97سانتيگراد قرار گرفتند.پس از اينکه باکتری رشد کرد جداسازی و به همين روش تکثير يافت و در
اختيار جوجه ها قرار گرفت.
داده های بدست آمده از آزمايش در نرم افزار Excelوارد و دسته بندی شد .پس از آن داده ها برای تجزيه آماری به نرم
افزار  SASمنتقل و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .آناليز آماری مشاهداتی که يک بار در طول دوره آزمايش اندازه
گيری شدند با استفاده از رويه مدل خطی عمومی ( )GLMانجام ش د و ميانگين های بدست آمده توسط آزمون چند
دامنه ای توکی با با سطح احتمال  %3مورد مقايسه قرار گرفت .دادههای درصدی و نسبی نيز پس از تبديل آرکسينوس
مورد تجزيه آماری قرار گرفتند.تلفات و مصرف خوراک و وزن کشی دقيق ثبت شد .مقايسه ميانگين با آزمون توکی در
سطح احتمال ( )<P 5/53انجام گرديد.

نتایج و بحث
نتيجه تأثير استفاده جوجه ها از پروبيوتيک تجاری و باکتری اسيد دوست دستگاه گوارش گونه سبزقبا به دو روش
آشاميدنی و اسپری و همچنين استفاده همزمان اين دو روش (هر باکتری جداگانه استفاده شد) بر کيفيت تخم بلدرچين
ژاپنی در جدول  4ارائه شد .شکل ،مقاومت پوسته ودرصد پوسته اختالف معنی داری با تيمار شاهد نداشتند (.).P>5/53
ضخامت پوسته در تمام تيمارها باالتر از شاهد بود .ضخامت پوسته در تيماری که باکتری اسيد دوست را به دو صورت
اسپری و آشاميدنی دريافت کردند بيشتر بود .هم چنين درصد زرده ،سفيده  ،رنگ زرده تفاوت معنی داری با شاهد نداشت.
واحد هاو و شاخص زرده در تيمار شاهد کمترين درصد را نشان داد.
نتیجهگیری
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يافتههای پژوهش حاضر نشان می د هد افزودن باکتری اسيد دوست دستگاه گوارش گونه سبز قبا و پربيوتيک
تجاری از نظر شکل ،ضخامت پوسته و مقاومت پوسته تخم تاثير چندانی روی تخم بلدرچين نداشت  .ولی بر روی
واحد هاوا و شاخص زرده تاثير گذار بود.

جدول :4تاثير باکتری اسيد دوست و پروبيوتيک تجاری بر شاخص شکل تخم و ويژگی های( ضخامت پوسته ،مقاومت
ودرصد پوسته )تخم بلدرچين ژاپنی
شاخص شکل

ضخامت پوسته

مقاومت پوسته

b

درصد پوسته

باکتری اسید دوست آشامیدنی

78/31
73/75
85/33

5/49
5/43a
5/48a

5/44
5/41
5/42

43/63
49/83
49/43

باکتری اسید دوست آشامیدنی و

78/81

5/24a

5/49

41/84

تیمارشاهد
اسپری باکتری اسید دوست

اسپری
اسپری پروبیوتیک تجاری
پروبیوبیک تجاری اشامیدنی
اسپری و اشامیدنی پروبیوتیک
تجاری
SEM
P value

82/58
76/71
78/43
2/757
5/875

a

5/43
5/47ab
5/24a

5/44
5/44
5/491

5/5437
5/5421

49/37
41/39
41/71
5/333
5/665

5/5494
5/774

 :a،bوجود حروف نامشابه روی ميانگينهای هر ستون ،نشان دهنده اختالف معنیدار بين آنها میباشد (.)P>5/53
 SEMاشتباه معيار ميانگين

جدول  :2تاثير باکتری اسيد دوست گونه سبز قبا و پروبيوتيک تجاری بر کيفيت تخم بلدرچين ژاپنی
درصد زرده

درصدسفيده

رنگ زرده

واحد هاو

شاخص زرده

تیمارشاهد

27/37

36/93

1/8

89/83b

13/9b

اسپری باکتری اسید دوست

23/28

36/82

1/8

35/31a

35/71a

باکتری اسید دوست آشامیدنی

28/56

38/73

3/2

88/63ab

35ab

باکتری اسید دوست آشامیدنی و

95/15

31/78

1/ 6

88ab

17/73ab

اسپری
اسپری پروبیوتیک تجاری

28/24

37/32

3

86/86ab

13/38ab

پروبیوبیک تجاری آشامیدنی

95/62

31/81

3

87/46ab

18/94ab

اسپری و اشامیدنی پروبیوتیک

23/33

33/66

3

ab

ab

35/44

35/98

تجاری
SEM
P value

4/193
5/7333

4/621
5/3893

5/2
5/171

2/537
5/9241

4/943
5/6333

 :a،bوجود حروف نامشابه روی ميانگينهای هر ستون ،نشان دهنده اختالف معنیدار بين آنها میباشد (.)P>5/53
 SEMاشتباه معيار ميانگين
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Effect of acidophilus bacterial isolates from intestine of Coracias Garrulus and commercial
probiotic on egg quality of Japanese quail
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of acidophilus bacterial isolates from
intestine of Coracias Garrulus on performance and carcass characteristics parameters of Japanese
quail. A total of 385 chicks were arranged into 35 experimental units with 7 treatments in a
completely randomized design. The treatments were included control, spraying, drinking and
sprying+ drinking of the acidophilus bacterial isolates, and spraying, drinking and sprying+
drinking of commercial probiotic. The data were analyzed by SAS software. The results were
revealed that addition of acidophilus bacterial isolates and commercial probiotic did not affect
eggshell relative weight, shell intensity and egg shape index. Shell thickness was increased when
quail received the probiotic or acidophilus bacteria. The relative weight of yolk and white and yolk
color index were not affected by treatments. The haugh unit and yolk index were higher when quail
received acidophilus bacteria with spraying. It is concluded that supplementation of acidophilus
bacterial isolates or commercial probiotic may be improved the yolk and white quality.
Key words: Acidophilus bacterial isolates, Egg quality, Commercial probiotic, Quail
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