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 هچکید
های  لور روده و برخی فراسنجهمنظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر و اسانس حاصل از برگ درخت كندر بر ميكروف به      

تيمارهای آزمایشی شامل تيمار  خونی در بلدرچين ژاپنی، آزمایش در قالب طرح كامالً تصادفی با شش تيمار و سه تكرار انجام شد.

در در كيلوگرم گرم پودر كن 1 : جيره پایه+6بيوتيک باسيتراسين، تيمار  : جيره پایه+ آنتی9: جيره پایه فاقد افزودنی )شاهد(، تيمار 1

گرم اسانس كندر در كيلوگرم جيره و  ميلی 92 : جيره پایه+5گرم پودر كندر در كيلوگرم جيره، تيمار  9: جيره پایه+ 4جيره، تيمار 

در  5گرم اسانس كندر در كيلوگرم جيره بودند. نتایج آزمایش نشان داد كه غلظت گلوكز خون در تيمار  ميلی 42: جيره پایه+ 3تيمار 

های  (. بيشترین غلظت ليپوپروتئين با چگالی باال در خون پرندهP<25/2داری نشان داد ) افزایش معنی 4و  6ایسه با تيمارهای مق

افزایش  4نسبت به تيمارهای شاهد و  3و  5، 6، 9های بيفيدوباكتریوم در تيمارهای  جمعيت گونه (.P<25/2مشاهده شد ) 4تيمار 

 4، 9در مقایسه با تيمارهای شاهد،  3و  6های الكتوباسيلوس در تيمارهای  (. افزایش جمعيت گونهP<25/2داری را نشان داد ) معنی

مشاهده  4های استرپتوكوكوس در مقایسه با تيمار  افزایش جمعيت گونه 3و  6(. همچنين در تيمارهای P<25/2مشاهده شد ) 5و 

 42اده از افزودنی اسانس حاصل از برگ درخت كندر در غلظت (. در مجموع، نتایج آزمایش نشان داد كه استفP<25/2شد )

 گرم در كيلوگرم جيره توانست جمعيت ميكروبی روده را بهبود بخشد. ميلی
 

 .روده ميكروفلورای ،رشد عملكرد خونی، های فراسنجه كندر، ،یژاپن بلدرچين کلیدی: های واژه

 

 مقدمه
 وبیميكر جمعيت مطلوب وضعيت و روده عملكرد كنترل

 عنوان بهی خوراك یافزودن مواد از استفاده با گوارش دستگاه

 تيوضع و یديتول عملكرد بهبودی برا مؤثر راهكار یک
 بيشتر است. شده گرفته نظر در طيور های گلهی بهداشت

 غذایی های مكمل از استفاده به یصنعت ديتول در مرغداران
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 به مقاومت افزایش ای یديتول عملكرد بهبود منظور به
  بيوتيک آنتی از استفاده ممنوعيت .شوند می ترغيب ها بيماری

 گردید باعث سالمت و رشد محرك عنوان به 9223 سال از
 برای مناسبی جایگزین دنبال به همواره محققان تا

 نهیگزمورد  نیا در دارویی گياهان باشند. ها بيوتيک آنتی
 ها اریبيم درمان و پيشگيری در كه طوری هستند، بهی مناسب

 درندا طوالنی ای سابقه غذایی های مكمل عنوان به استفاده و
(Tajkarim et al., 2010.) 

 شناخته آنیی دارو هایاثر كهیی دارو اهانيگ ازی كی
 .باشد می (Boswellia serrata) كندر اهيگ است شده

 و آزاد صورت به كه كندر رزین دهنده تشكيل ماده ترین اصلی
ست اسيدها بوسوليک دارد، وجود دیگر دموا با تركيب در یا
(Raja et al., 2011). بوجم كندر رزین مطالعه، کی در 

 هضم در و روده كل و دههدواز طول دری دار معنی افزایش
 لیتبد بیضر بهبود و خوراك آلی هماد و خشک ماده

 افزایش نيهمچن .شد گوشتی یها جوجه در خوراك
 روده محتویات در اه وسنتروكوكا و الكتوباسيلوس ششمار

 كندری حاو رهيج با شده هیتغذ گوشتی یها جوجه در
 و Borrelli .(Kiczorowska et al., 2016a) شد مشاهده

 ،كندر اهيگ كامل پودر كه دادند نشان زين (9223) همكاران
pH اثر یک و بخشد می بهبود را هضم دهد، می كاهش را 

 از جلوگيری باعث و دارد گوارش دستگاه مخاط بر تروفيک
 در یدار معنی افزایش شود. می خوك و موش در اسهال
ی ها جوجه خون یپالسما در فسفر و كلسيم ،پروتئين غلظت
 شد مشاهده آشاميدنی آب به كندر پودر افزودن با یگوشت

(Hazim et al., 2013). در كندر پودر از استفاده مقابل، در 
 یدار معنی كاهش به منجری گوشتی ها جوجه آشاميدنی آب
 در LDL و VLDL ،گليسيرید تری و كلسترول غلظت در

ی شیآزما در .(Hazim et al., 2013) دیگرد خون یپالسما
 لكردعم در دار معنی بهبود سبب كندر پودر از استفاده گرید

 كل ،هموگلوبين غلظت ،قرمز گلبول) هماتولوژی ،رشد
 عليه یباد آنتی )تيتر ایمنی پاسخ و گلوبولين( پروتئين،
  شدی گوشتی ها جوجه در مرغی( النزایآنفو ویروس

(Al-Yasiry et al., 2016.) در هعمطال یک در همچنين 

 در كندر گياه رزین از استفاده گوشتی، یها جوجه
 افزایش موجب جيره درصد 5/9 و 9 ،5/1 یها غلظت

 كوچک روده در ها انتروكوكوس و ها الكتوباسيل جمعيت
 یمتعدد مطالعات .(Kiczorowska et al., 2016a) گردید
 كه (boswellic acids) کيولئسبو یدهاياس كه اند داده نشان
 یدارا هستند، كندر نیرز دهنده ليتشك مواد نیتر یاصل
 و یدانياكس یآنت ،یسرطان ضد ،یالتهاب ضد یها تيفعال

 (.Kiczorowska et al., 2020) هستند یكبد كننده محافظت

 شده گزارش فيتوژنيک مواد سودمند یهااثر به توجه با
 به طيور صنعت حركت و مختلف حيوانات و انسان برای

 با همچنين و رشد محركی ها کيوتيب یآنت حذف سمت
 هایاثر زمينه در تحقيقی گونه هيچ تاكنون اینكه به توجه
 اغلبرو  ازاین ؛است نشده انجام ژاپنی بلدرچين روی كندر

 طيور جيره در كندر گياه از استفادهمورد  در ها آزمایش
 یا پودر از استفاده به معطوف گوشتی یها جوجه ویژه هب

 شده استفاده آن اسانس از كمتر و است بوده گياه این رزین
 اسانس و پودر اثر بررسی تحقيق نیا هدف نیابنابر است.
 ،خونی ميوشيبی ها فراسنجه رشد، عملكرد بر كندر گياه

 بلدرچين در رودهی كروبيم تيمعج و یاكسيدان آنتی وضعيت
 .بود ژاپنی

 

 ها روش و مواد
 دانشكده پژوهشی -آموزشی مزرعه در آزمایش این

 به آزاد صورت هب ها پرنده شد. انجام اراك دانشگاه كشاورزی
  صورت به نوردهی برنامه .داشتند دسترسی خوراك و آب
 ید.گرد اجرا تاریكی ساعت یک و روشنایی ساعت 96

 گراد سانتی درجه 8/9 سن افزایش با هفته هر نسال دمای
 داروی گل شركت از كندر پژوهش این در یافت. كاهش
 دارویی گياهان آزمایشگاه در گيری اسانس شد. تهيه اصفهان
 ستميس در گياه خشک توده .گردید انجام اراك دانشگاه

 آب اه،يگ وزن برابر سه و شد ختهیر كلونجر دستگاه با مشابه
  مدت به اهيگ در موجود اسانس د.یگرد افهاض آن به
 ارفرّ دليل به .شد استخراج آب با ريتقط صورت به ساعت 5

 اسانس آشاميدنی، آب در آن تثبيت و اسانس بودن
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 عامل یک عنوان به) 82 سوربات پلی با آمده بدست
 Sefidkon) گردید مخلوط 9 به 1 نسبت به (كننده امولسيون

& Rahimi Bidgoli, 2001). قطعه 452 تعداد با آزمایش 
  با تصادفی كامالً طرح قالب در ژاپنی بلدرچين جوجه

 49 مدت به تكرار( هر در جوجه 15) تكرار 5 و تيمار 3
 .باشند می زیر شرح به تيمارها وانجام شد  روز

  شاهد تيمار از: بودند عبارتی شیآزمای تيمارها

 + هیپا رهي)ج 9 تيمار (،یافزودن هرگونه فاقد پایه )جيره
 در گرم 1 + هیپا رهي)ج 6 تيمار باسيتراسين(، بيوتيک آنتی

 در گرم 9 + هیپا رهي)ج 4 تيمار كندر(، پودر لوگرميك
 در گرم ميلی 92 + هیپا رهي)ج 5 تيمار كندر(، پودر لوگرميك
 گرم ميلی 42 + هیپا رهي)ج 3 تيمار و كندر( اسانس لوگرميك

 كندر(. اسانس لوگرميك در

 

 یشیآزمای ها رهیج دهنده لیتشك بیترک -1 جدول

 58/54 )%( ذرت

 88/63 )%( سویا كنجاله

 52/4 )%( ذرت گلوتن كنجاله

 84/2 )%( ایسو روغن

 89/2 )%( فسفات ميكلس ید

 66/1 )%( ميكلس كربنات

 64/2 )%( نمک

 95/2 )%( یمعدن مكمل

 95/2 )%( ینيتامیو مكمل

L- 19/2 دیدروكلرايه نیزیال 

DL 23/2 متيونين 

L-24/2 نيترئون 

  شده محاسبه تركيب

 9222 (kcal/kg) متابوليسم قابل انرژی

 94 (%) پروتئين

 82/2 (%) كلسيم

 62/2 (%) دسترس قابل فسفر

 13/2 (%) میسد

 62/1 (%) نیزیال

 85/2 (%) نيستئيس + نيونيمت

 29/1 (%) نيترئون

 (1) دی و (9/2) سلنيوم (،12) مس ،(85) روی (،122) منگنز (،52) آهن جيره(: كيلوگرم در گرم )ميلی معدنی مكمل توسط شده تأمين معدنی مواد -1

 منادیون ،(255/2) كلسيفرول كوله (،62) استات توكوفرول آلفا (،88/6) رتينول جيره(: كيلوگرم هر در گرم )ميلی یویتامين مكمل توسط شده مينأت های ویتامين -9

  (1) نيفوالس و (952) كولين (،1/2) بيوتين (،12) پانتوتنيک اسيد (،62) نياسين (،3/3) ریبوفالوین ،B12 (215/2) ویتامين (،8/1) تيامين (،6/2) پيریدوكسين ،(9)
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روز در شرایط استاندارد توصيه  49ها به مدت  پرنده
ها تا پایان  (. همه جوجه1شده پرورش قرار گرفتند )جدول 

صورت آزادانه به آب و خوراك دسترسی  پرورش، به دوره
داشتند. شرایط محيطی از نظر دما، رطوبت، نور و تهویه نيز 

 یكسان بود.
 ميانگين مصرف بدن، زنده وزن مقادیر دوره، هر پایان در

شد.  گيری اندازه پن در هر خوراك ضریب تبدیل خوراك و
مانی، برای محاسبه افزایش وزن هر واحد در هر دوره ز

اختالف وزن انتها و ابتدای دوره پرورش تعيين شد. قبل از 
ساعت قطع شد تا از  6توزین، خوراك پرندگان به مدت 

 لحاظ وضعيت دستگاه گوارش یكسان باشند. 
طور  آزمایش دو قطعه جوجه از هر تكرار به 49در روز 

های  تصادفی انتخاب، كشتار و نمونه خون به داخل لوله
منظور جداسازی سرم خون، برای  ه ضد انعقاد بهعاری از ماد

های شيميایی سرم خون شامل  گيری مقادیر متابوليت اندازه
آلدئيد، گلوكز، كلسترول، اسيد اوریک، كراتينين،  دی مالون
آميناز و  ترانس های كبدی آسپارتات اكسيدان تام، آنزیم آنتی

( HDLال )ترانسفراز و ليپوپروتئين با چگالی با آمينو آالنين
منتقل شد و بعد سانتریفيوژ شده و سرم بدست آمده تا شروع 

 داری گردید. درجه نگه -92آزمایش در دمای 
 ،دازياكس گلوكز یمیآنز روش به گلوكز گيری اندازه
 ،دازياكس كلسترول یمیآنز روش به HDL و كلسترول
 روش به اوریک اسيد ،(Jaffe) ژافه روش به كراتينين

 با کیمتریكالر روش به خون یها میآنز و زكایاور یمیآنز
 كيت توسط و (Alcyon 300, USA) اسپكتروفتومتر دستگاه
 كل تيظرف شد. انجام ایران( )تهران، آزمون پارس شركت

 Randox) راندكس شركت تيك كمک بای دانياكس یآنت

Labs, crumlin, UK) همچنين .گرفت قرار سنجش مورد 
 استفاده زیر روش از آلدئيد دی لونما آنزیم گيری اندازه برای
 فسفوریک اسيد ليتر ميلی 6 به خون سرم از ليتر ميلی نيم شد.

 و 3/2% (TBA) اسيد تيوباربيتوریک ليتر ميلی 1 و 1%
 متانول در %92 بوتيره تولون هيدروكسی از ليتر ميلی 15/2
 جوشيده آب در دادن حرارت از پس و گردید اضافه 25%
 .شد اضافه بوتانول ليتر ميلی 4 و شده سرد دقيقه 45 مدت به

 در جذب ميزان شد. جدا سانتریفوژ با بوتانول فاز سپس
 دستگاه از استفاده با نانومتر 569 موج طول

 استاندارد منحنی با جذب ميزان مقایسه و اسپكتروفتومتری
  گردید. تعيين

 پس و انتخاب تكرار هر از پرنده کی ،شیآزما 49 روز در
 بالفاصله سكوم و كوچک روده گوارشی اتیمحتو اركشت از

 روده،ی كروبيم فلور شمارش و جداسازی برای شد. آوری جمع
 و استریل كامالً شرایط در لئومیا در گوارشی تازه نمونه گرم 1
 ADS :Anaerobic dilution) هوازی بی قيرق محلول با

solution) شرایط در 12 به 1 نسبت در CO2 شد. مخلوط 
 انجام هوازی بی یها باكتری شمارش برای ADS در بيشتر ترقّ

 محلول دری ا مرحله صورت به ADS در اوليه یها غلظت شد.
 شد. رقيق هوازی یها باكتری شمارش برای نمكی فسفات بافر
 ،12-5ی ها ترقّی ساز آماده تا 12 ترقّ بیضر با یساز قيرق
 ,.Jin et al) افتی ادامه لئومیای ها نمونه برای 12-2 و 8-12

 سطحی رو تكرار 9 در ترقّ هر از نمونه ليتر ميلی 1/2 .(1998
 كل تيجمع شمارشی برا .افتی گسترش آگار كشت طيمح

-Wilkins) چالجرن -ویلكينز آگار از هوازی بی یها باكتری

Chalgren، W1761، Sigma)، از هوازی باكترهای كل برای 
 برای ،(Nutrient، Merck، Germany) نوترینت آگار

 ،MRS (Man-Rogosa-Sharpe agar آگار از ها لالكتوباسي
Merck، Germany) كانكی مک آگار از ها فرم كلیی برا و 

(MacConkey، Merck، Germany)، ها ومیدوباكتريفيبی برا 
ی برا ،BSM (Bifidus Selective Medium) آگار از

ی برا وEMB (Eosin methylene blue ) آگار ازی اكليشیاشر
 شد. استفادهKF (Kenner Fecal ) آگار از ها استرپتوكوكوس

 ،هوازی بی یها باكتری با مرتبط آگارهای های كشت محيط
 در ها استرپتوكوكوس و ها ومیدوباكتريفيب ،ها الكتوباسيل

 در آگارها بقيه و (%5 )حاوی دار CO2 هوازی یب انكوباتور
 تمام برای انكوباسيون دمای شدند. داده قرار هوازی انكوباتور

 نيز انكوباسيون زمان مدت شد. تنظيم C°68 ها كشت محيط
 باكتریایی شمارش بود. ساعت 89 تا 48 آگارها تمام برای

 نمونه گرم هر در (CFU) كلنی دهنده تشكيل واحدهای عنوان به
 شد. بيان
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 با SAS (9.2) آماری افزار نرم وسيله به ها داده تجزیه
 با ها ميانگين مقایسه .گردید انجام GLM هروی از استفاده
 .شد انجام% 5 احتمال سطح در LSMIN آزمون از استفاده
 مدل شد. استفاده تصادفی كامالً طرح از تحقيق این در
 .بود زیر صورت به آزمایش این در استفاده مورد آماری

Yij = μ + Ai + eij 

Yij =مشاهده هر مقدار 
μ =مشاهدات ميانگين 

Ai= تيمار اثر 
eijk =آزمایشی( )اشتباه ماندهباقي اثر 

 

  جینتا
 (9 )جدول داد نشان نتایجانجام شده،  آزمایش نتایج طبق

 رشد عملكردی ها فراسنجه بری شیآزمای مارهايت كه
 بیضر وی مصرف خوراك نيانگيم وزن، شیافزا نيانگي)م

 تا 1 و 49 تا 99 ،91 تا 1ی ها دورهی ط در (ییغذا لیتبد
 (.P>25/2) ندنداشتبا هم  یدار معنی تفاوتی زگرو 49

آلدئياد،   دهد كه در مقادیر ماالون دی  نشان می 6جدول 
كلسترول، كراتينين، آسپارتات ترانس آميناز، ظرفيات كال   

اكسيدانی، اسيد اوریک و ليپوپروتئين با چگالی باال در  آنتی
داری  های ژاپنای تفااوت معنای    سرم خون جوجه بلدرچين

(. در مقابل P>25/2رهای آزمایشی مشاهده نشد )بين تيما
گارم   ميلای  92)حاوی  5غلظت گلوكز سرم خون در تيمار 

در كيلوگرم اسانس كندر( باالترین مقدار بود كاه فقاط باا    
گرم در كيلوگرم پودر كندر( تفااوت   ميلی 1)سطح  6تيمار 
 (.P<25/2داری نشان داد ) معنی

 

 در و اسانس کندر بر عملكرد رشد در بلدرچینپو بیوتیک، آنتی هایاثر -2جدول 

 تیمارها
 

P-Value SEM 1 گروه 2 گروه 3 گروه 4 گروه 5 گروه 6 گروه 

 افزایش وزن بدن )گرم(        

 یروزگ 21 تا 1 98/126 83/23 38/129 35/129 54/22 42/129 26/6 368/2

 یروزگ 42 تا 22 42/149 23/146 32/168 68/163 88/162 24/141 61/9 618/2

 یروزگ 42 تا 1 83/945 26/962 98/942 68/962 41/962 56/946 91/6 392/2

 میانگین خوراك مصرفی )گرم(        

 یروزگ 21 تا 1 32/992 22/918 45/912 82/918 82/966 68/962 13/6 988/2

 یروزگ 42 تا 22 83/929 24/544 26/539 94/548 22/934 28/581 82/19 164/2

 یروزگ 42 تا 1 63/899 24/831 84/881 24/835 82/828 44/811 14/13 124/2

 لیتبد بیضر        

 یروزگ 21 تا 1 99/9 94/9 13/9 19/9 65/9 95/9 221/2 528/2

 یروزگ 42 تا 22 88/5 69/5 38/5 39/5 11/5 85/5 149/2 992/2

 یوزگر 42 تا 1 65/6 18/6 93/6 92/6 64/6 66/6 233/2 698/2

 گرم در كيلوگرم پودر كندر،  ميلی 9: 4گرم در كيلوگرم پودر كندر، گروه  ميلی 1: 6بيوتيک باسيتراسين، گروه  : آنتی9: شاهد، گروه 1گروه 

باشند  دارای حرف مشابه نمیهای هر ردیف برای هر صفت كه  گرم در كيلوگرم اسانس كندر. ميانگين ميلی 42: 3گرم در كيلوگرم اسانس كندر، گروه  ميلی 92: 5گروه 

 : ميانگين خطای استانداردSEM(. P<25/2داری هستند ) دارای اختالف آماری معنی
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شاهد و  ماريباال در ت یبا چگال نيپوپروتئيمقدار ل نیشتريب
گرم در كيلوگرم پودر كندر مشاهده  ميلی 9 كننده افتیدر تيمار

به استثناء ا نسبت به سایر تيماره یدار معنی شیشد كه افزا
نشان گرم در كيلوگرم اسانس كندر  ميلی 42كننده  تيمار دریافت

تمایل به افزایش فعاليت آنزیم آالنين آمينو  (.P<25/2) داد
گرم در  ميلی 42كننده  ترانسفراز سرم خون در گروه دریافت

كيلوگرم اسانس كندر در مقایسه با سایر تيمارها مشاهده شد 
(28/2=P .)در  ديآلدئ ید مالون كاهشیل به تما نيهمچن
 (.P=28/2مشاهده شد ) 3و  5، 4 مارهایيت

 ازی شیآزمای مارهايت نيب كه داد نشان 4 جدول نتایج
 و فرم كلی هوازی، بی هوازی، یها باكتری تيجمع نظر

 در (.P>25/2) نداشت وجود یدار معنی تفاوت اشرشياكلی
 یها گونه تيجمع در یدار معنی افزایش مقابل،

 در گرم ميلی 42 كننده دریافت تيمارهای در الكتوباسيلوس
 كندر پودر لوگرميك در گرم ميلی کی و كندر اسانس لوگرميك

 5 تيمار استثنای بای شیآزمای مارهايت ریسا با سهیمقا در
 شد مشاهده كندر( اسانس كيلوگرم در گرم ميلی 92 )حاوی

(25/2>P.) در تریومبيفيدوباكی ها یباكتر تيجمع نيهمچن 
 اسانس لوگرميك در گرم ميلی 42 كننده دریافت تيمارهای

 تيمار به نسبت كندر پودر لوگرميك در گرم ميلی کی و كندر
 افتی افزایش كندر پودر لوگرميك در گرم ميلی 9 و شاهد

(25/2>P.) و شاهد تيمار در نيز ها استرپتوكوكوس تيجمع 
 اسانس لوگرميك در گرم ميلی 42 كننده دریافت تيمارهای

 تيمار با سهیمقا در كندر پودر لوگرميك در گرم ميلی 1 و كندر
 نشان یدار معنی افزایش كندر پودر لوگرميك در گرم ميلی 9

 (.P<25/2) داد

 

 ژاپنی های بلدرچین در خون سرم بیوشیمیایی های فراسنجه برخی بر کندر اسانس و پودر بیوتیک، آنتی رهایاث -3 جدول

P-Value SEM 
 تیمارها

 موارد
 1گروه  2گروه  3گروه  4گروه  5گروه  6گروه 

29/2 45/18 928 ab 691 a 946 ab 33/996  b 66/989 ab 66/984 ab ( گلوکزmg/dl) 
18/2 14/18 981 33/965  (mg/dlکلسترول ) 66/963 66/929 955 33/958 

25/2 18/16 38/84 ab 38/54 bc 66/28 a 66/65 c 66/55 b 38/83 a 
یپوپروتئین چگالی باال ل

(mg/dl) 
48/2 22/2 96/2  46/2  48/2  68/2  66/2  62/2  (mg/dlکراتینین ) 
91/2 24/6 43/19  83/16  63/19  56/12  83/94  23/15  (mg/dlاسید اوریک ) 

11/2 63/46 689 33/465  66/696  66/989  66//926  66/648  
آسپارتات ترانس آمیناز 

(U/Liter) 

28/2 21/6 33/12  66/2  22/8  81/3  19//11  66/2  
 آالنین آمینو ترانسفراز

(U/Liter) 

91/2 1 48/6  46/4  86/6  69/6  88/4  98/4  
 اکسیدانی ظرفیت کل آنتی

)mg/dl( 

28/2 92/2 83/1  86/1  86/1  33/9  13/9  26/9  
آلدئید  دی مالون

(nmol/lLiter) 

 گرم در كيلوگرم پودر كندر،  ميلی 9: 4گرم در كيلوگرم پودر كندر، گروه  ميلی 1: 6بيوتيک باسيتراسين، گروه  : آنتی9: شاهد، گروه 1گروه 

باشند  های هر ردیف برای هر صفت كه دارای حرف مشابه نمی گرم در كيلوگرم اسانس كندر. ميانگين ميلی 42: 3گرم در كيلوگرم اسانس كندر، گروه  ميلی 92: 5گروه 

 : ميانگين خطای استانداردSEM(. P<25/2داری هستند ) دارای اختالف آماری معنی
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 های ژاپنی های ایلئوم در بلدرچین پودر و اسانس کندر بر جمعیت برخی باکتری بیوتیک، آنتی هایاثر -4جدول 

P-Value SEM 

 ها فراسنجه تیمارها

 کلنی دهنده تشكیل واحد )لگاریتم

 گرم( در
 1گروه  2گروه  3گروه  4گروه  5گروه  6گروه 

 کل هوازی 38/8 32/8 32/8 32/8 32/8 32/8 26/2 22/2

 هوازی کل بی 55/8 52/8 54/8 54/8 48/8 54/8 26/2 55/2

 فرم کلی 54/8 52/8 53/8 56/8 52/8 53/8 29/2 62/2

 اشرشیاکلی 18/8 28/3 28/8 18/8 29/8 24/8 22/2 32/2

25/2 29/2 a94/5 ab18/5 b14/5 a94/5 ab18/5 a12/5 استرپتوکوکوس 

2224/2 12/2 a49/5 31/4 b32/4 a68/5 b25/4 b82/4 الکتوباسیلوس 

24/2 13/2 a63/5 ab83/4 b84/4 a68/5 ab86/4 b84/4 بیفیدوباکتریوم 

گرم در  ميلی 92: 5پودر كندر، گروه گرم در كيلوگرم  ميلی 9: 4گرم در كيلوگرم پودر كندر، گروه  ميلی 1: 6بيوتيک باسيتراسين، گروه  : آنتی9: شاهد، گروه 1گروه 

 گرم در كيلوگرم اسانس كندر.  ميلی 42: 3كيلوگرم اسانس كندر، گروه 

 : ميانگين خطای استانداردSEM(. P<25/2داری هستند ) باشند دارای اختالف آماری معنی های هر ردیف برای هر صفت كه دارای حرف مشابه نمی ميانگين

 

 بحث
 در كندر گياه دارویی هایاثر شدن شناخته وجود با

 Kiczorowska et؛ Raja et al., 2011) گذشته مطالعات

al., 2016b ؛Kiczorowska et al., 2020،) در اطالعات 
 مانند آن های وردهآفر یا كندر دارویی گياه از استفاده مورد

 غذایی جيره در غذایی مكمل یک نعنوا به اسانس و عصاره
این  در است. محدود ژاپنی های بلدرچينویژه  به طيور

 رشد، عملكرد بر كندر اسانس و پودر تأثير آزمایش،
 روده ميكروبی جمعيت و خون بيوشيمی های فراسنجه

 كل در گرفت. قرار ارزیابی مورد ژاپنی بلدرچين باریک
 از یدار معنی هایاثر ،روزگی( 49 تا 1) آزمایش دوره

 وزن، افزایش ينميانگ بر آن اسانس یا كندر پودر افزودن
 مشاهده ها پرنده غذایی تبدیل ضریب و مصرفی خوراك

 در سراتا نايبوسول نیرز از استفاده هایاثر مورد در نشد.
 در نقيضی و ضد نتایج رشد عملكرد بر غذایی جيره

 مثال،عنوان  به دارد. وجود نامحقق سایر مطالعات
Kiczorowska همكاران و (a9213) دهاستفا كه دادند نشان 

 غذایی جيره %5/9 و %9 سطح در سراتا نايبوسول رزین از

 بدون خوراك مصرف كاهش باعث گوشتی یها جوجه برای
 در ،شد رشد دوره طول در وزن شیافزا نيانگيم بر اثر

 اقتصادی عملكرد شاخص و خوراك تبدیل ضریب نتيجه
 نايبوسول رزین% 5/9 و %9 سطوح در ها مكمل یافت. بهبود
 كرد. كمک آلی ماده و خشک ماده هضم فزایشا به سراتا

Borrelli مكمل كه دادند نشان نيز (9223) همكاران و 
 و دهد می كاهش را كوچک روده PH ،سراتا نايبوسول غذایی

بازدهی  بر مفيدی اثر هضمی فرایندهای بهبود طریق از
  آزمایش در اما .دارد رشدميزان  و خوراك مصرف

Al-Yasiry زنده وزن كه دادند نشان (9213) همكاران و 
 قرار سراتا نايبوسول نیرز تأثير تحت گوشتی یها جوجه

 در سراتا نايبوسول نیرز افزودن دیگر، آزمایش در نگرفت.
 افزایش روی جيره كيلوگرم در گرم ميلی 422 و 922 سطوح

 یها جوجه در ماندگاری و خوراك تبدیل ضریب وزن،
 (.Al-Yasiry et al., 2017) نداشت داری معنی تأثير گوشتی

 مرتبط احتماالً گوناگون مطالعات در نقيض و ضد نتایج این
 نوع آن، های وردهآفر یا كندر دارویی گياه مقدار و نوع با

 عوامل و ای تغذیه شرایط پرنده، سن و گونه پایه، جيره
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  باشد. محيطی

 همكاران و Al-Yasiry نتایج با آزمایش این نتایج
 خون سرم تام كلسترول سطح كه كردند رشگزا كه (9213)

 گروه با مقایسه دری دار معنی افزایش شاهد گروه در
 داشت آشاميدنی آب در بوسوليک گرم ميلی 6 كننده دریافت

 و Pandey نتایج با آزمایش این نتایج .نبود تطابق در
 عصاره مكمل آن در كه بود تضاد در زين (9225) همكاران

 گرم 122ی ازا به گرم ميلی 15 سطح در سراتا بوسوليا رزین
 كلسترول سطح كاهش به منجر روز 22 طی در بدن وزن
ی شیآزما در .شد موش در HDL سطح افزایش و سرم

 كه كردند مشاهده (9216) همكاران و Hazim گر،ید
 كلسترول، سطوح سراتا نايبوسول كننده افتیدری ها پرنده
 كاهشی دار نیمع طور به را خون LDL و گليسيرید تری
 عملكرد سراتا بوسوليا مكمل كه دهد یم نشان جینتا .دادند
 انسولين ونماید  می باز انسولين ترشح برای را بتا های سلول

 كند. می كمک سرم ليپيدی های پروفایل كاهش به
 كه كردند اشاره (9224) همكاران و Altmann ،براین عالوه
 بتا های سلول روی بر مستقيم محافظتی اثر است ممكن كندر

 شیافزا شیآزمااین  در باشد. داشته ها اكسيدان آنتی طریق از
 با شده هیتغذی ها نيبلدرچ در خون سرم HDL مقدار در
 رهيج لوگرميك در كندر پودر گرم ميلی 9ی حاو رهيج

 سرمی سطح كاهش روی بر دركن هایاثر شد. مشاهده
 احتماالً مختلف های دانسيته با ليپوپروتئين و كلسترول

 .باشد می ليپيد متابوليسم روی بر كندر هایاثر به مربوط
 مكمل هایاثر با رابطه در متفاوت جینتا وجودی كل طور به

 ریسا با شیآزمااین  در خون سرمی دهايپيل سطح بر كندر
 استفاده، مورد پرنده ای وانيح گونه با مرتبط احتماالً جینتا

 ش،یآزما مدت طول ه،استفاد مورد كندر مكمل سطح و نوع
 این نتایج باشد. شیآزمای طيمح عوامل و هیپا رهيج نوع

 بود (9213) همكاران و Al-Yasiry نتایج با مشابه آزمایش
  كننده دریافت گروه در خون گلوكز سطح شیافزا آن در كه
 .شد مشاهده مكمل فاقد گروه با سهیمقا در وسوليکب گرم 6

 كه كردند گزارش (9216) همكاران و Hazim مقابل، در
 یها جوجه آشاميدنی آب در كندر پودر مكمل افزودن

 موجب ليتر در گرم 1 و 85/2 ،5/2 سطوح در گوشتی
البته  .دیگرد خونی پالسما گلوكز غلظت دار معنی كاهش

 گرم ميلی 92ی حاو ماريت در خون گلوكز غلظت بودن باال
 های تركيب دليل به تواند می رهيج لوگرميك در كندر اسانس
 Singhو  Rastogi نتایج طبق كه باشد كندر در موجود

 اسيد ایندوز، فروكتوز، گاالكتوز، گلوكز، آرابينوز، (،9221)
 و Hazim دارد. وجود كندر در بتاسيتوسترول و گاالكتونيک

 كندر پودر افزودن با كه كردند گزارش زين (9216) همكاران
 در كهدیده شد  خون گلوكز سطح كاهش آشاميدنی آب به

 بود. آزمایش این نتایج با تضاد
 گرم ميلی 42ی حاو غذایی جيره هیتغذ قيتحق نیا در

  لوگرميك در گرم ميلی 1 ای و كندر اسانس لوگرميك در
ی ها باكتری  كلنی رشد تحریک به منجر كندر پودر

 روده در بيفيدوباكتریوم و الكتوباسيلوس استرپتوكوكوس،
 تسهيل باعث شرایطی چنين .است شده ژاپنی بلدرچين

 شامل كندر كه آنجا از شود. می الكتوباسيلوس سویه رشد
 استيل ان ستات،امانند  باكتریایی ضد های تركيب از برخی
 و ترپن دی ،مونوترپن نيهمچن و اكتانول-ان و استات

 مسئول كه باشد می( Sesquiterpenoid) سيسكوترپن
 فعاليت .(Mathe et al., 2007) هستند ییاضدباكتریاثرهای 

 .باشد می بوسوليک اسيدهای علت به بوسوليک ضدالتهابی
 تركيب ترین فعال (AKBA) اسيد بوسوليک بتا كتو استيل

 گرم باكتریایی های پاتوژن عليه كه است بوسوليک اسيدی
 ترشح تحریک موجب گياهی های اسانس .كند می عمل مثبت
 در و روده كروبیمي اكوسيستم تعادل هضمی، های آنزیم
 نتایج با ما نتایج .شوند می ها جوجه در عملكرد بهبود نتيجه

Kiczorowska همكاران و (a9213) طوری ، بهبود منطبق 
 كامل پودر% 5/9ی حاو غذایی جيره هیتغذ دادند نشان كه
 گوشتی یها جوجه دررا  روده یها باكتری تعداد كندر اهيگ
 .دهد می افزایش كوسانتروكو و الكتوباسيلوس ویژه به

 تواند می گوارش دستگاه در ها باكتری این تعداد شیافزا
 اثر كه شده رودهی هضم اتیمحتو pH كاهش به منجر
 .دارد ونالمسالی ها سویه مقابل در قوی باكتری آنتی

 كه است كندر در فعال های تركيب از یكی باسوليک اسيد
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 .باشد می فنوليک حاوی باكتریایی ضد های تركيب دارای
 بردن بين از برای آلی اسيد یک باسوليک اسيد همچنين

ی ها یباكتر توليدمثل و بوده باكتریایی سلولی دیواره
 دهد می قرار تأثير تحت DNA انداختن كار از با را زا یماريب
(Ramzi et al., 2011). ضد و باكتری ضد های فعاليت 

 شده هداد نشان ها شیآزما ریسا در كندر اسانس قارچی
 ها گزارش ریسا .(Abdelwahab et al., 1987) است

 لكوترین ضد فعاليت و سازی ایمنی التهابی، ضداثرهای 
 دادند نشان را بوسوليک اسيد مشتقات در آن اصلی اجزای

(Ammon et al., 1991؛ Gupta et al., 1997 ؛Gupta et 

al., 1998؛ Sharma et al., 1996 ؛Sharma & Singh, 

 (.Singh & Atal, 1986 ؛1998

این  در ها جوجه روده محتویات در pH مقادیر كاهش
 های باكتری جمعيت افزایش حدودی تا تواند می نيز مطالعه
 در گرم ميلی 42 از استفاده با را الكتيک اسيد كنندهتوليد

 كندر پودر لوگرميك در گرم ميلی 1 ای و كندر اسانس لوگرميك
 (9219) همكاران و Bushra .كند توجيه غذایی جيره در

 كوچک روده مختلف های بخش در pH تر پایين مقادیر
 جيره در كندر مكمل مصرف اثر در را گوشتی یها جوجه
 از تر پایين حوسط دیگر، سوی از .كردند گزارش غذایی
 های باكتری از باالتر سطح و زا بيماری یها باكتری

 تواند می pH كاهش به توجه با الكتيک اسيد توليدكننده
 سيستم و گوارش دستگاه سالمتی وضعيت بهبود به منجر
 بنابراین (.Kiczorowska et al., 2016b) گردد روده ایمنی

 سطح تا كندر دارویی گياه پودر از استفاده كه گفت توان می
 جيره كيلوگرم در گرم ميلی 42 سطح در آن اسانس یا و 1%

 سازی كلنی تحریک با ژاپنی های بلدرچين غذایی
 و بهتر ميكروبی اكولوژی به گوارش دستگاه مفيد یها باكتری

 كند. می كمک گوارش دستگاه سالمت نتيجه در
 در كندر اسانس از استفاده كه داد نشان نتایجی كل طور هب

 تيجمع در بهبود سبب رهيج لوگرميك در گرم ميلی 42 سطح
ی ها فراسنجه و رشد عملكرد بر اماشد  رودهی كروبيم
 نداشت.ی دار معنی اثر خونی ميوشيب
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Abstract 
    To investigate the effects of different levels of powder and essential oil of Boswellia sacra 

(BS) leaves on the intestinal microflora and some blood parameters in Japanese quail chicks, 

an experiment was conducted in a completely randomized design with six treatments and 

three replications. The experimental treatments included T1: base diet without additives 

(control), T2: base diet+ antibiotic bacitracin, T3: base diet+ 1 g of BS powder per kg of diet, 

T4: base diet+ 2 g of BS powder per kg of diet, T5: base diet+ 20 mg of BS essential oil per kg 

of diet, and T6: base diet+ 40 mg of BS essential oil per kg of diet. The results showed that the 

blood glucose concentration in T5 was significantly higher than T3 and T4 (p<0.05). The 

highest concentration of high-density lipoproteins was observed in the blood of birds in  

T4 (p<0.05). The population of Bifidobacterium spp. showed a significant increase (p<0.05) in 

T2, T3, T5, and T6 compared to the control and T4. Treatments T3 and T6 exhibited a higher 

population of Lactobacillus spp. compared to the control, T2, T4, and T5 (p<0.05). A higher 

population of Streptococcus spp. was also observed in T3 and T6 compared to T4 (p<0.05). 

Overall, the results showed that the use of additive essential oil extracted from BS leaves in 

the concentration of 40 mg per kg of diet could improve the intestinal microbial population. 
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