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چکیده

  

با  مرغتخم کلسترول و میکروبی روده عملکرد، فلور بر خوراك مختلف هايکنندهضدعفونی اثر بررسی منظور به مطالعه ینا

 پنجهاي کامل تصادفی با این آزمایش در قالب طرح بلوك .شد انجام  هفتگی36 تا 24سن گذار ازمتخ مرغ قطعه 108استفاده از 

هاي با یکی از افزودنی شده مکمل پایه جیره و) شاهد(پایه  جیره: هاي آزمایشی عبارت بودند از گروه.  تکرار انجام شدسهتیمار و 

 هیچ. )ppm 5/7(آشامیدنی  آب در نانوسیلور و) ppm 200(فرمالین  ،)ppm 200(فورمایسین  ،)ppm 15(نانوسیلور در خوراك 

مصرف فورمایسین باالترین وزن توده  .نداشت وجود مرغتولید و وزن تخم درصد نظر از آزمایشی هايگروه بین داريمعنی تفاوت

مرغ و وزن ز نظر درصد تولید، وزن تخمداري ا تفاوت معنی،بین دو روش استفاده از نانوسیلور). P>05/0(مرغ را موجب شد تخم

 و شاهد هاي گروه با درمقایسه فرمالین و نانوسیلور ثیرأت تحت سکوم در اسیدالکتیک هايباکتري. مرغ مشاهده نشدتوده تخم

 دادند کاهش را ایلئوم منفی گرم هايباکتري ،شاهد با درمقایسه آزمایش مورد هايافزودنی ههم. )P>01/0( یافت افزایش فورمایسین

)01/0<P.( شد  زرده کلسترول افزایش موجب آب در نانوسیلور و جیره به افزودن فورمایسین)01/0 < P .(نتایج نشان داد که افزودن 

  .شودمی تولید بهبود و گوارش دستگاه میکروبی بار کاهش ، موجبگذارتخم هايمرغ خوراك به نانوسیلور و فرمالین

  

  روده، نانوسیلور فلور میکروبی زرده، ها، کلسترول کنندهضدعفونی: کلیدي کلمات

  

  

  

  ایران–طیور، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران  تولید و آموخته کارشناسی ارشد گروه پرورشدانش -  1

نویسنده مسئول مکاتبات (  ایران–، تهران دانشگاه تربیت مدرسدانشکده کشاورزي،  ،طیور تولید و استادیار گروه پرورش -  2
*

(

 ایران- ه تربیت مدرس، تهران دانشگا، دانشکده کشاورزي، طیور تولید و استاد گروه پرورش -  3
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  مقدمه

 باکتریـایی  و قـارچی  هـاي آلـودگی  احتمـال  بـه  باتوجه

 پرنـدگان،  ایـن  عملکرد و سالمت بر آن ثیرتأ و طیور خوراك

 زیادي اهمیت از مضر يها  میکروارگانیسم و دانآلودگی کنترل

 تهیـه  مخـاطرات  ایـن  علیه دفاع اول خط. باشد می برخوردار

ــا خــوراکی مــواد ــاال کیفیــت ب ــا و ب  از عــاري امکــان حــد ت

 دام پـرورش صـنعت . باشـد می زابیماريهاي میکرواورگانیسم

 هـا  بیوتیـک  آنتیبرايمناسبی جایگزینکهافزودنیموادازباید

ــ. کنــد اســتفاده باشــند مــی  از ممنــوع شــدن اســتفاده   اب

اسـتفاده  امروزهجوامع، برخی در رشد محرك هاي بیوتیک آنتی

 قـرار گرفتـه     توجـه د  ورمـ  ها بیوتیکاز ترکیبات جایگزین آنتی   

 اسیدهايگیاهی، هاي عصارهبیوتیک، پري ها، پروبیوتیک. است

هـا  پاتوژنتجمع کاهشبا که باشند ترکیباتی می فرمالین و آلی

وآنهاتوسطسمی ترکیباتتولیدکاهش باعثروده دیوارهدر

روده و بهبـود هـضم و جـذب و    دیـواره مرفولـوژي درتغییر

  ).7( گردند میدرنهایت افزایش عملکرد

 بـر  کـه  باشـد   می کنندهضدعفونی ترکیب یک نقره نانو

 تغییر به منجر و گذاردمی اثر باکتریایی غشاهاي ترکیبات روي

 و  حساسیت. شودمی هامیکروارگانیسم گمر درنتیجه و ساختار

ــداري عــدم ــاکتري پای ــاي ب ــوالي. ايه ک
1

، اســتافیلوکوکوس 

اورئوس
2
 باسیلوس سوبتیلیس  و 

3
 اسـت  شده ثابت نقره نانو به 

 سیـستم  و تنفـسی  هايآنزیم در اختالل طریق از ماده  این .)4(

 و هـا بـاکتري  سـطح  بـه  چسبیدن با همچنین و الکترون انتقال

 ).22 و 17( شـود می هاباکتري مرگ باعث غشاء ختارسا تغییر

نمایند و از ایـن راه      عمل می  حامل اکسیژن  عنوان به ذرات این

 موجب همچنین و هوازيبی هايمیکروارگانیسم باعث کاهش 

هایی که توانایی زندگی در       جمعیت میکروارگانیسم  در افزایش

ــصوصاً    ــد مخ ــه را دارن ــل یافت ــسیژن تقلی ــشار اک ــضور ف  ح

   .)19  و9( گردندمی ها الکتوباسیل

 پروپیونیک، اسید از که است تجاري ترکیبی فورمایسین

اغلب  و شده ساخته آمونیاك و سدیم بنتونایت فرمالدئید،

                                                            

1 - E. coli

  ثیرأت فرآورده این .بردبین می را ازها میکروارگانیسم

 استرپتوکوکوس، سالمونال، هاي گونه روي قوي کشیمیکروب

 دارد حیوانات خوراك خام مواد در لستریدیومک و کامپیلوباکتر

 در آلی اسیدهاي مکمل از استفاده متعدد تحقیقات در. )2(

 3 (است شده عملکرد افزایش باعث گذارتخم هاي مرغ جیره

،20.(  

 در مهمـی  نقـش  گوارش دستگاه هايمیکرواورگانیسم

سـاز اصـلی    یشکلسترول پ ). 13( دارند بدن در هاچربی هضم

  گـوارش،  دسـتگاه در .باشـد صـفراوي در بـدن مـی   هاينمک

میکروبـی هايآنزیموسیلهبهشدهکونژوگههاي صفراوينمک

تبـدیل مختلـف هـاي  متابولیتبه وگیرندمیقرارحملهمورد

ــی ــوند م ــضور .ش ــسم ح ــاي میکرواورگانی ــی ه ــد خاص  مانن

ــیلوس اســیدوفیلوس  الکتوباس
4

ــذب از روده، در   دوبــاره ج

 دیگـر  سـوي  از. کننـد مـی  جلوگیري راويصف اولیه هاي  نمک

باسـیلوس  ماننـد    هـایی میکرواورگانیـسم  داده شـده کـه     نشان

سوبتیلیس
5

باسیلوس لیکنیفورمیس  و   
6
 آنـزیم  سـاخت  بـه  قادر 

 هـاي   اسـید  توانـد نـوع   می که هستند لیپاز آنزیم درکنار استراز

 جـذب  کاهش باعث درنهایت و روده را تغییر داده    آزاد چرب

 تغییـر ورکلی،طـ  بـه .شـود  پالسـما  به گلیسریدهاريت انتقال و

 ) دکونژوگـه شـدن  عمدتاً(ها صفراوي توسط باکتريهاينمک

 ،شـود و همچنـین  چربـی مـی   طبیعـی  جـذب درسبب کاهش

از راه و نـشده فراوي دکونژوگـه در روده جـذب   صهاينمک

  ). 13(شوند می دفعمدفوع

ر بــر  نانوســیلوppm 6/1 و 8/0ســطوح طــی تحقیقــاتی، 

ـ  عملکرد و خصوصیات الشه جوجه     ثیر أهاي گوشتی را بدون ت

 چگـونگی  از گزارشی تاکنون که آنجا از). 24( گزارش نمودند 

 میــزان بــر کننــده خــوراكضــدعفونی ترکیبــات احتمــالی اثــر

 بـه  اسـت و از طرفـی باتوجـه        نشده منتشر مرغتخم کلسترول

 ذبجـ  و هـضم  بـر  میکروبـی  فلـور  ژرف ثیرأت منابع، بررسی

 هدف با حاضر تحقیق لذا. باشد  می محرز حیوانات در ها  چربی

 هـاي   کننـده بررسی اثر نانوسیلور درمقایسه با سایر ضـدعفونی       

                                                            

4 -  Lactobacillus acidophilus

5 - Bacillus subtilis  2 -Staphylococcus aureus

6-Bacillus licheniformis   3- Bacillus subtilis
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 میکروبی دستگاه  فلور در بر بروز تغییرات   طیور و دام خوراك

  مـرغ تخـم  کلـسترول  عملکرد و محتواي   بر ثیر آن أگوارش و ت  

  .طراحی و انجام شده است

  

  هاروش و مواد

 نـژاد  گـذار تخـم  مـرغ  قطعـه  108 تعداد آزمایش، این در

پرنـدگان جیـره و     . شد  هفته استفاده  24 با سن    )LSL (همنول

 هفتـه  12آب تیمار شده با ترکیبات افزودنی ذیل را بـه مـدت     

بـا   شده مکمل پایه جیره و) شاهد(پایه   جیره: مصرف نمودند 

ــی  ــی از افزودن ــوراك  یک ــیلور در خ ــاي نانوس  ،)ppm 15(ه

 در نانوسـیلور  و) ppm 200(فرمالین   ،)ppm 200(فورمایسین  

در  انتخاب مقدار مصرف نانوسیلور    .)ppm 5/7(آشامیدنی   آب

نانونــصب (اســاس توصــیه شــرکت ســازنده آب آشــامیدنی بر

بود و مقدار دو برابر آن جهـت مـصرف در دان         ) پارس، تهران 

  .درنظر گرفته شد

 هـر  در شده، تولید هاي مرغتخم وزن متوسط تعیین براي

 آزمایـشی  واحـد  هر متوالی روز دو تولیدي هايمرغتخم هفته

 .شـد  ثبت مرغتخم وزن متوسط عنوان به آن میانگین و توزین

 صـورت  بـه  آزمایـشی  واحـد  هـر  تولیدي هايمرغتخم تعداد

  تعـداد  بـه  باتوجـه  تولیـد  درصـد . شد ثبت و شمارش روزانه

 واحـد  هـر  بـه  مربـوط  هاي رغم تعداد و تولیدي هاي  مرغتخم

 مـرغ تخـم  وزن ضرب متوسط حاصل  از .شد محاسبه آزمایشی

 تـوده  وزن واحـد  همان تولید درصد در آزمایشی واحد هر در

 خوراك مصرفی پرندگان    .مرغ تولیدي روزانه محاسبه شد    تخم

هر واحد آزمایشی به صورت هفتگی از تفاضل کـل دان ارائـه            

. ه در پایان همان هفته تعیـین شـد        شده روزانه و دان باقی ماند     

مرغ براي هر واحد آزمایـشی از       ضریب تبدیل خوراك به تخم    

مـرغ  تقسیم کل خوراك مصرفی در هر هفته بر وزن توده تخم          

. تولیدي در همان هفته محاسبه شد

 هـاي  تخـم  کل زرده، کلسترول میزان گیرياندازه براي

 آوريجمـع  یمتـوال  روز دو در آزمایـشی  واحد هر شده تولید

 از  استفاده با و آنزیمی روش به زرده کلسترول گیرياندازه .شد

 سـه  منظور بدین .انجام شد ) ایران آزمون، پارس (تجاري کیت

 شـد و   اضـافه  )دو درصد (نمک   آب لیترمیلی 27 به زرده گرم

 شـدت  بـه  شـیکر دسـتگاه    توسط ساعت دو مدت به هانمونه

 آب بـا  آمـده  دستهب محلول از لیترمیلی یک. شدند داده تکان

 100  سپس. شد رسانده لیترمیلی 10 حجم به )دو درصد( نمک

 و  آنزیمی معرف لیترمیلی یک ،)درصددو (نمک  آب میکرولیتر

ــدار ــر 10 مق ــول میکرولیت ــه محل ــوب در نمون   5/1 میکروتی

 غلظـت  بـا  کلـسترول  اسـتاندارد . شد مخلوط هم با لیتريمیلی

  بالنـک،  تهیـه  بـراي . شـد  اسـتفاده  ترلیدسی در گرممیلی 200

 استفاده دیونیزه آب میکرولیتر 10 از نمونه یا استاندارد جايبه

 درجـه  37 دمـاي  در دقیقـه  15 مـدت  بـه  هامیکروتیوب. شد

 ،مـدت  این از پس و گرفتند قرار گرم آب حمام در سلیسیوس

ــذب ــور ج ــول در ن ــوج ط ــانومتر 546 م ــر در ن ــک براب   بالن

مقادیر جذب نور ثبت شده با استفاده از        ). 16(شد   گیرياندازه

استاندارد کلسترول به غلظـت کلـسترول در واحـد وزن زرده            

  . تبدیل شد

 آزمایـشی  واحـد  هـر  از ) هفتگی 36(آزمایش   پایان در

 محتویات از گرم یک  و انتخاب تصادفی طوربه مرغ قطعه یک

 ريس. شد در شرایط بدون آلودگی برداشته     آنها سکوم و ایلئوم

هـاي  شـمارش بـاکتري    و تهیـه  PBS بـافر  از اسـتفاده  با رقت

 شـرح  به مناسب کشت هاي  محیط و اي  قطره منتخب به روش  

 .آر .ام کشت محیط در الکتیک اسید هاي باکتري. شد انجام زیر

آگار .اس
1
کـشت   محـیط  در اي  روده منفـی  گرم هاي  باکتري و 

مک کانکی آگار  
2

 از پس دهش ظاهر هاي  پرگنه. کشت گردیدند  

 دمـاي  در گـذاري خانـه گرم ساعت 72 الی 24
oC

 شـمارش  37

  ).20(شدند 

 هـاي کامـل   هاي آزمایشی با استفاده طـرح بلـوك       یافته

 SASافـزار   تیمـار و سـه تکـرار و توسـط نـرم      پنج با   تصادفی

از آزمـون  . مورد تجزیه واریـانس قـرار گرفتنـد   )9.1.3نسخه (

  .ده شدها استفادانکن براي مقایسه میانگین

  

  نتایج

 نظـر  از آزمایـشی  هـاي گـروه  بین داريمعنی تفاوت هیچ

نـوع  ). 1 جـدول  (نداشت وجود مرغتولید و وزن تخم    درصد

. داري داشـت  مرغ تولیدي اثر معنـی    افزودنی بر وزن توده تخم    

                                                            

2

1 - MRS agar, Merck, Germany

!-Mac Conkey agar, Merck, Germany
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مرغ که استفاده از فورمایسین باالترین مقدار توده تخم       طوريبه

کننـده   که با گروه دریافت    ) گرم در روز   54/59(را موجب شد    

اخــتالف )  گــرم در روز72/56 (نانوســیلور در آب آشــامیدنی

بــین دو روش اســتفاده از  ). P> 05/0( داري داشــتمعنــی

ــی،نانوســیلور ــاوت معن ــد، وزن تف   داري از نظــر درصــد تولی

  .مرغ مشاهده نشدمرغ و وزن توده تخمتخم

 با تیمار    درمقایسه  به جیره  افزودن نانوسیلور و فرمالین   

 ) P  > 01/0 (شددار مصرف خوراك شاهد موجب کاهش معنی

رمـالین و   کننـده ف   دریافـت  هـاي مصرف خوراك گروه  و میزان   

دار  معنـی  گروه شاهد تفـاوت   با  ) در آب و خوراك   (نانوسیلور  

بـین دو شـیوه کـاربرد نانوسـیلور در آب           . )P > 01/0( داشت

ك مـشاهده  آشامیدنی و خوراك تفاوتی از نظر مـصرف خـورا         

هـاي   ضـریب تبـدیل غـذایی مربـوط بـه گـروه            کمترین .نشد

کننده نانوسیلور در خوراك و فورمایـسین بـود کـه بـا             دریافت

  .)P > 01/0( دار داشتها تفاوت معنیسایر گروه

  

  هاي مختلفدر تیمار مرغ، خوراك مصرفی و ضریب تبدیل غذاییتخم توده وزن مرغ، تخم وزن تولید، درصد میانگین - 1 جدول

  

تیمار

مرغتولید تخم

)درصد(

  مرغوزن تخم

  )گرم(

  

 مرغتخم توده وزن

  )روز/گرم(

خوراك مصرفی

  )روز/گرم(

  

  تبدیل ضریب

یغذای

  شاهد

 

91/96 ± 21/037/59 ± 04/154/57 ± 44/0
ab

37/116 ± 84/0
a

02/2 ± 08/0
a

24/97  فرمالین ± 01/099/58 ± 04/135/57 ± 44/0
ab

10/113 ± 84/0
b97/1 ± 01/0

ab

  فورمایسین

 

74/96 ± 01/052/61 ± 82/154/59 ± 00/2
a

10/115 ± 70/1
ab93/1 ± 04/0

c

  در آب نانوسیلور

  

13/97 ± 00/040/58 ± 70/072/56 ± 77/0
b

17/111 ± 71/0
b

97/1 ± 02/0
ab

09/97  خوراك در نانوسیلو ± 01/034/59 ± 55/061/57 ± 31/0
ab

99/110 ± 36/0
b92/1 ± 01/0

c

****  *nsnsداريمعنی

a-c
 :P > 01/0(است  اردمعنیستونهردرغیرمشابهحروفباهايمیانگینتفاوت - 

**

،  05/0 < P: 
*

 ، 05/0 P > :
ns

.(

 موجـب  درمقایـسه بـا شـاهد      هـا کنندهضدعفونی همه

 در ایلئـوم   اسیدالکتیک هاي  ي باکتر تعداد داري در معنی کاهش

هـاي  اد بـاکتري  کمترین تعد . )2 جدول( )P > 01/0 (گردیدند

رمایسین مـشاهده   کننده فو اسیدالکتیک ایلئوم در گروه دریافت    

  داري داشــتهـاي دیگــر تفــاوت معنــی شـد کــه بــا افزودنــی 

)01/0 < P .( هـاي اسـیدالکتیک سـکوم در کلیـه       تعداد باکتري

البته ایـن   ،  )P >01/0(هاي مورد استفاده افزایش یافت        افزودنی

 ههمـ . دار نبـود    فورمایسن معنی کننده  افزایش در گروه دریافت   

ــی ــاي افزودن ــورد ه ــایش م ــسه آزم ــا درمقای ــاهد ب ــداد ش  تع

 >01/0(دادند   کاهش را ایلئوم محتویات منفی گرم هاي  باکتري

P(.ــیچ ــدام ه ــیک ــ از افزودن ــا ت ــیأه ــر ثیر معن ــدادداري ب   تع

 کمتـرین  حـال  بـا ایـن  ،  ندهاي گرم منفی سکوم نداشـت     باکتري

 مربوط به گروه نانوسـیلور در آب        منفیهاي گرم   تعداد باکتري 

در مقایسه دو روش استفاده از نانوسیلور تفاوت . آشامیدنی بود

اسـیدالکتیک و گـرم منفـی    هـاي   باکتريفراوانیداري در    معنی

  .در محتویات ایلئوم و سکوم مشاهده نشداي روده

هاي مورد اسـتفاده درمقایـسه بـا        گرچه تمامی افزودنی  

ند، اما این    در محتوي کلسترول زرده شد     شاهد موجب افزایش  

ورمایـسین و نانوسـیلور در آب       هـاي ف  افزایش تنهـا در گـروه     

متـرین میـزان کلـسترول در زرده     ک).P >01/0(دار بـود معنی

و بیشترین مقـدار آن     ) mg/g 08/11(هاي گروه شاهد    مرغتخم

بـا وجـودي    . مشاهده شد ) mg/g 66/14(در گروه فورمایسین    

نوســیلور در آب آشــامیدنی یــا خــوراك بــر میــزان کــه اثــر نا

دار نبـود، بـا ایـن حـال کمتـرین میـزان             کلسترول زرده معنـی   

کلسترول در هر گرم زرده مربوط به روش استفاده نانوسـیلور           

  .در خوراك بود
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  مرغ جمعیت باکتریایی در سکوم و ایلئوم و مقدارکلسترول زرده تخم- 2 جدول

  

  گوارش تگاهدس میکروبی بار

(log CFU/g)  

  ايي رودههامنفی گرم  الکتیک اسید هايباکتري

  

رتیما

  سکومایلئومسکومایلئوم

  زرده کلسترول

)mg/g(  

a  شاهد
04/0±96/6  

c
52/0±66/4  

a
90/0±96/672/0±69/5

c
59/0±08/11

  فرمالین
b

66/0±90/5  
a

59/1±29/6  
b

35/3±60/538/1±27/6
bc

06/1±75/12  

c  فورمایسین
52/2±53/4  

bc
30/1±39/5  

c
31/2±37/4  68/0±10/6

a
36/0±66/14  

  نانوسیلور در آب
b

68/0±75/5  
ab

47/0±51/5  
cb

67/0±16/5  43/0±45/5
ab

76/0±72/13  

  خوراك نانوسیلور در
b

44/0±78/5  
a

43/0±35/6  
b

23/0±63/548/0±75/5
bc

50/0±79/12  

  **ns******داريمعنی

a-c
 :P > 01/0(است  دارمعنیستونهردرمشابهغیرحروفباهايمیانگینتفاوت - 

**

، 05/0 < P: 
*

 ،05/0 P >:ns.(  

  

   بحث

ثیر افزودن اسیدهاي آلـی بـر       أدر مطالعات مختلف عدم ت    

در همچنـین   .)23(مرغ تولیدي مشاهده شـده اسـت     وزن تخم 

ر هاي مختلـف از نظـ  داري بین گروه تفاوت معنی ،این آزمایش 

کننده فورمایسین  مرغ وجود نداشت، اما گروه مصرف     وزن تخم 

ثیر أدر ایــن آزمــایش، تــ. مــرغ بـود داراي بیـشترین وزن تخــم 

 که خود تـابع     مرغوزن توده تخم  هاي مورد بررسی بر       افزودنی

وزن . دار شـده اسـت     معنی ،مرغ است درصد تولید و وزن تخم    

هـا را بیـشتر     ودنـی ثیر افز أ ت ،مرغ درمقایسه با درصد تولید    تخم

مرغ در مقایسه  وزن تخم،به عبارت دیگر. )1جدول  (داد  نشان  

گذار قادر  مرغ تخم . تري است با درصد تولید شاخص حساس    

مـرغ  است انرژي و مواد مغذي را بـین دو هـدف تولیـد تخـم         

مـرغ، مـدیریت و   و افـزایش وزن تخـم    ) حفظ درصـد تولیـد    (

. دهـد    به درصد تولید می    تقسیم نماید و در این بین اولویت را       

چنانچه دریافت مواد مغذي فراتر از نیاز براي تولید باشـد، در            

هاي تولیدي خـواهیم    مرغاین صورت شاهد افزایش وزن تخم     

 هکننـد دریافـت  گـروه  در مـرغ افزایش وزن توده تخم).6(بود 

  فراهمی مواد مغذي بیشتر به خاطرتواند به دلیل فورمایسین می

 در دستگاه گوارش باشد     هداکشی قوي این م   خاصیت میکروب 

زا و همچنـین کـاهش       هـاي بیمـاري   که باعث کـاهش بـاکتري     

ي موجـود در  ها باکتريکل رقابت در مواد مغذي بین میزبان و      

هاي محتویات   نتایج شمارش باکتري   .گرددمی دستگاه گوارش 

 الزم ).2 جدول(نماید  دستگاه گوارش این موضوع را تأیید می      

 بـه   ، اسیدهاي آلی  دیگرهاي    آزمایش  اغلب ر است که در   به ذک 

 ،نـد اه شـد  آزمـایش بـدون ترکیبـات همـراه       صورت خالص و    

که در مطالعه حاضر از فورمایسین که عالوه بـر اسـید            درحالی

باشـد اسـتفاده گردیـد، لـذا         مینیز  آلی، داراي بنتونایت سدیم     

دلیـل  توانـد بـه   مرغ مـی بخشی از افزایش وزن و کل توده تخم       

ویژه در مطالعات مختلف گزارش شده      هب. وجود این ماده باشد   

است که بنتونایت سدیم باعث استفاده بهتر از انرژي و پروتئین 

و افزایش مـدت زمـان عبـور خـوراك از دسـتگاه گـوارش و                

 نقـش  ،همچنین. )18 (شود جه بهبود هضم مواد مغذي می   یدرنت

هـا نیـز    وکـسین بنتونایت سدیم در کاهش اثرات سـمی مایکوت       

رسد حداقل بخشی از اثرات     به نظر می  ). 14(اثبات شده است    
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سودمند حاصل از مصرف فورمایسین ناشی از ویژگـی جـذب    

  و11 (سموم قارچی به دلیل وجود بنتونایت سدیم در آن باشد

ـ      ). 18 ثیر نانوسـیلور بـر عملکـرد       أمطالعات اندکی در مـورد ت

نتیجه مصرف این ماده    در) گذارخصوص مرغ تخم  هب(حیوانات  

در این آزمایش مشاهده شد که نانوسیلور       . صورت گرفته است  

ثیر بهتري بر عملکـرد  أدر خوراك نسبت به نانوسیلور در آب ت  

مـرغ  ثیر فقط در میزان توده تخم     أداشته است، هرچند که این ت     

عملکرد بهتر گروه نانوسیلور در خوراك      . دار بود   تولیدي معنی 

تواند به دلیل رقیـق شـدن    نوسیلور در آب مینسبت به گروه نا   

ثره آن هنگام استفاده در آب باشـد، کـه سـبب کـاهش         ؤماده م 

ــه نانوســیلور در خــوراك   ــت ضــدمیکروبی آن نــسبت ب فعالی

 در آزمایش صورت گرفته، افزودن نانوسیلور ،همچنین .شود می

ـ       ثیري بـر عملکـرد و افـزایش وزن بـدن           أبه خـوراك، هـیچ ت

  ). 26(ه با شاهد نداشت ها درمقایس خوك

کننـده  هاي دریافـت  کاهش ضریب تبدیل غذایی در گروه     

تواند به علت تأثیر توأم     ها درمقایسه با گروه شاهد می     افزودنی

. مـرغ باشـد  این ترکیبات بر خوراك مصرفی و وزن توده تخـم       

گزارش شده است که فورمایسین سبب، بهبود ضـریب تبـدیل         

ــیوع  ــاهش ش ــدگان و ک ــوراك پرن ــاريخ ــاي روده بیم اي، ه

ثر دسـتگاه گـوارش، بهبـود سـالمتی پرنـدگان،           ؤعفونی م ضد

گیري روزانه، افزایش عملکرد و تنظیم فلور طبیعی افزایش وزن

در تحقیقات متعدد استفاده ).1(شود  دستگاه گوارش پرنده می

گـذار باعـث    هـاي تخـم   از مکمل اسیدهاي آلی در جیره مـرغ       

و بازده مرغ، ضریب تبدیلروزانه تخمافزایش وزن زنده، تولید

هـاي  مشابه نتایج حاضر، در آزمـایش     ). 22  و 3(اقتصادي شد   

انجام شده بر روي حیوانات، افـزودن نانوسـیلور بـه خـوراك             

سبب کاهش مقدار خوراك مصرفی و بهبود در ضریب تبـدیل           

تواند به دلیل خاصیت ضـد میکروبـی       غذایی شده است که می    

د که سـبب کـاهش تولیـد ترکیبـات سـمی            قوي این ماده باش   

ها، تغییر در مورفولوژي دیـواره روده و کـاهش          توسط باکتري 

  ). 8(ها در دیواره روده شود تجمع پاتوژن

 کاهش باعث فورمایسین از  در این مطالعه استفاده

. )2جدول (شد  الکتیکاسید هاي گرم منفی و باکتري تعداد در

 سالمونال، هاي گونه روي ويق کشی میکروب ثیرأت فورمایسین

 خام مواد در کلستریدیا و کامپیلوباکتر استرپتوکوکوس،

 علت به تواند می ثیراتتأ این). 2(دارد  حیوانات خوراك

. باشد فورمایسین ساختار در پروپیونیک اسید و فرمالین وجود

 اسیدهاي افزودن با هاگزارش از تعدادي در مشابه طوربه

 هايباکتري تعداد جیره، در الکتیک و فورمیک پروپیونیک،

). 5(یافت  کاهش ثريؤم طور به طیور در سالمونال و فرم کلی

 اکثر که باشد می قوي بسیار کنندهضدعفونی یک فرمالین

 در الکتیک اسید هاي باکتري کمتر تعداد. کشد می را ها باکتري

 دلیل به است ممکن نیز فرمالین با درمقایسه فورمایسین تیمار

 رسیدن از قبل خوراك در موجود فرمالین شدن خنثی و جذب

 است شکلی به فورمایسین ساختار کهدرحالی. باشد ایلئوم به

 گوارش دستگاه محیط در را خود ضدمیکروبی فعالیت که

 هجیر به  آلی اسیدهاي افزودن با در تحقیقی. نماید می حفظ

 هاي قسمت در اسیدالکتیک هاي باکتري ها کاهش تراکم خوك

 ،همچنین). 15( گزارش نمودند را باریک هرود انتهایی

 عالوهخوراكدرآلیاسیدهايافزودن که است شده گزارش

 در ها باکتري شمارش کوچک، رودهدرهايترباککاهش بر

). 10  و1( است داده کاهش نیز را سکوم

فعالیت ضدمیکروبی نقره از طریق بلوکه کردن سیستم 

 باکتریایی و ممانعت از ي تغییر عملکرد غشاانتقال الکترون،

هاي نقره  تقابل بین یون.  آشکار شده استDNAهمانندسازي 

ها نقش اساسی در  ها و پروتئین هاي تیول در آنزیم با گروه

کنند، اگرچه دیگر  هاي نقره بازي می فعالیت ضدمیکروبی یون

ها مانند پیوندهاي هیدروژن نیز ممکن است  ترکیبات سلول

 نانوذرات نقره ،در این آزمایشهمچنین ). 21(درگیر باشد 

هاي  ها و تعداد باکتري داري در کل باکتري سبب کاهش معنی

جز سکوم ههاي مختلف دستگاه گوارش ب گرم منفی در قسمت

 بر نقره نانوذرات هیدروکلوئید ثیرأآزمایشی ت در. شدند

 بررسی ژاپنی را روده بلدرچین میکروبی سکوم جمعیت

ثیري بر أت نقره مشابه نتایج آزمایش حاضر، نانوذرات کردند،

). 19( نداشتند بلدرچین سکوم هاي گرم منفیتعداد باکتري

و HCl توانند به دلیل ترکیب ذرات فلز نقره با  این نتایج می

 به هنگام عبور از معده باشد و بنابراین سبب AgClتولید 

 به هرحال، انجام ).4(هاي ضدمیکروبی آن شود  کاهش ویژگی

در . سختی با فلز نقره ممکن است روي دهده این فرایند ب

 pH بر نانو ذرات نقره بستگی به HClحقیقت اثر اصلی 
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 در یک محیط آزمایشگاهی دستگاه گوارش دارد و معموالً

 برابر سه، به دو ساعت زمان براي ترکیب شدن نیاز  pHبا

که بخشی از نقره در همچنین این امکان نیز وجود دارد . است

اما در . روده کوچک قبل از رسیدن به ایلئوم جذب شده باشد

  نندهکها، این دلیل چندان قانع ره بافتبررسی میزان نق

 مشابه با نتایج این آزمایش، در آزمایشی دیگر .)8( باشدنمی

ها،  داري در تعداد کل باکتري نانوسیلور سبب کاهش معنی

دیاها و همچنین کاهش جزئی در هاي گروه کلستری باکتري

همچنین استفاده از نانونقره در ). 8(ها شد  تعداد الکتوباسیل

گرم در کیلوگرم سبب افزایش در تعداد  میلی25غلظت 

در مطالعه حاضر نیز هیچ ). 19( هاي سکوم گردید الکتوباسیل

هاي مختلف در سکوم مشاهده نشد،  تغییري در تعداد باکتري

هاي مختلف  هاي اسید الکتیک که افزودنی تريبه استثناي باک

این . ها در سکوم گردیدند سبب افزایش تعداد این باکتري

زا  هاي بیماري احتمال وجود دارد که این مواد با کاهش باکتري

هاي مختلف  دستگاه گوارش سبب کاهش رقابت بین گونه در 

 ها شده باکتریایی و در نتیجه افزایش در تعداد الکتوباسیل

کننده در بین دو نوع استفاده از نانوسیلور گروه مصرف. است

ثیر بیشتري را نسبت به گروه أنانوسیلور در خوراك ت

نانوسیلور در آب داشت، که این ممکن است به دلیل واکنش 

نانوسیلور در آب با امالح و مواد مختلف موجود در آب 

میزان آشامیدنی مانند کلر و گوگرد باشد، که باعث کاهش در 

. فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات محلول در آب شده است

 کمتـرین  کـه  هـایی   در این آزمایش مشاهده شد گـروه      

 داراي داشـتند،  روده در را الکتیـک  اسـید  هـاي   بـاکتري  تعداد

. )2 و   1 هـاي جـدول (بودند   زرده در کلسترول مقدار بیشترین

 کـه  است شده مشخص گرفته صورت مطالعات از تعدادي در

 گونـۀ  دو یـا  والکتوباسیلوس اسیدوفیلوس    هاي  باکتري ودوج

 کـاهش   باعـث  باسیلوس لیکنیفورمیس  و   باسیلوس سوبتیلیس 

 میـزان  در کـاهش  ).13( اسـت  شـده  مرغتخم کلسترول میزان

 برخـی  تـوان  دلیـل  بـه  توانـد   می ها  سویه این توسط کلسترول

  متابولیـسم کلـسترول و     در الکتیک اسید هايباکتري هاي  سویه

ایـن   عالوه بـر  . با استفاده از آن باشد     باکتریایی غشاي ساخت

 ایـن  توسـط  روده در صـفراوي  هـاي نمـک  هیـدرولیز  فعالیت

ـ  بـه  که است رسیده اثبات به نیز ها  باکتري  موجـب  خـود  هنوب

 هاينمک ساخت حیوان جهت  بدن کلسترول از استفاده بیشتر 

  .گرددمی صفراوي

 بیوسنتز متابولیکی کنترل اصلی  جایگاه،از سوي دیگر

هیدروکسی  آنزیم طریق ازموالونیک اسید تشکیل در کلسترول

متیل گلوتاریل کوآنزیم آ
1

عامل  چندین. باشد ردوکتاز می

 شده مشخص آنزیم این فعالیت میزان کنترل براي مختلف

 کلسترول و چربی سطوح(اي عوامل تغذیه شامل که است

هاي برخی فراورده  اینعالوه بر. باشد می هورمونی و) جیره

 هیدروکسی  آنزیم فعالیت از توانند می )هاپروبیوتیک(باکتریایی 

 افزایش). 12(کنند  متیل گلوتاریل کوآنزیم آ ردوکتاز ممانعت

  با شده هاي تغذیهگروه در زرده کلسترول میزان در

 جذب افزایش دلیلبه تواند کننده میهاي ضدعفونیافزودنی

کننده ترکیبات ضدعفونی. باشد ها چربی ژهویهب مغذي مواد

 محصوالت سایر و سمی تولیدات میکروبی، جمعیت شمار

 به بنابراین و دهند می کاهش را گوارش مجراي در آنها فرعی

 دستگاه جذب نواحی ضخامت افزایش از جلوگیري واسطه

). 25  و10(هستند  ثرؤم جذب مواد مغذي بهبود در گوارش

  هاي باکتري روي بر بیشتر هاکنندهونیضدعف ثیرأت همچنین

و  ها استرپتوکوکوس ،ها الکتوباسیلوس مانند مثبت گرم

هاي یاد شده فعالیت باشد و در باکتري ها می باکتریوم  بیفیدو

. هاي صفراوي به اثبات رسیده استآنزیم هیدروالز نمک

 توسط الکتیک اسید هاي باکتري جمعیت و فعالیت در کاهش

 در غالباً ها فعالیت این که است شده مشخص ها یکبیوت آنتی

 بنابراین). 6 (باشد می گوارش دستگاه باالیی هاي قسمت

 از یکی است ممکن الکتیک اسید هاي باکتري تعداد در کاهش

 تغذیه هاي مرغ مرغ،تخم زرده کلسترول میزان در افزایش علل

ینکه در باتوجه به ا.باشد کننده دانعفونیترکیبات ضد با شده

هاي خوراکی تحقیقات اخیر ذخیره نانو ذرات نقره در بافت

 ،گزارش شده است) عضله سینه و جگر(هاي گوشتی جوجه

شود قبل از کاربرد صنعتی این فراورده در تغذیه پیشنهاد می

گذار ذخیره و انتقال احتمالی آن به تخم مرغ بررسی مرغ تخم

  .)24( شود

                                                            

1 - Hydroxy methyl glutaryl-CoA reductase
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مـشاهده شـد کـه اسـتفاده از         در این آزمایش     ،طورکلیبه

کلوئید نانوسیلور ساخت داخل در هر دو نـوع روش اسـتفاده            

  هـاي گـرم منفـی     عالوه بر کـاهش بـاکتري     و فورمایسین   شده  

گـذار  ثیر منفی در عملکرد مرغ هاي تخم أدستگاه گواش هیچ ت   

وزن توده  (این کاهش بار میکروبی با افزایش عملکرد        . نداشت

در دو  . ها همـراه بـود     ندگان این گروه  در پر ) تخم مرغ تولیدي  

  هــایی مــشاهده شــدروش اســتفاده از نانوســیلور نیــز تفــاوت

که نانوسیلور در خوراك عملکـرد بهتـري نـسبت بـه            طوريهب

 2/0اســتفاده از فرمـالین در ســطح  . نانوسـیلور در آب داشـت  

گذار عالوه بر کنترل مطلوب بار      هاي تخم درصد در جیره مرغ   

ثیر سوء بر عملکرد، کمترین أه گوارش و عدم تمیکروبی دستگا

هاي کنندهمرغ را نسبت به دیگر ضدعفونیمقدار کلسترول تخم

  . استفاده شده در این آزمایش داشت
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Abstract

This study was conducted to compare the effect of various commercial in-feed disinfectants on 

layer performance, intestinal microflora, and egg cholesterol. One hundred and eight layer hens

(LSL, 24 Wks of age) were divided into six groups consisting: Control, Formaycin-200 ppm, 

Formalin-200 ppm, and Nanosilver in feed-15 ppm or drinking water-7.5 ppm. There were no 

differences between experimental groups for egg production and egg weight. Formycin fed birds 

produce the highest egg mass (P< 0.05). In comparison of the two methods of Nanosilver 

administration, no significant differences were observed for egg production, egg weight and egg 

mass. Lactic acid bacteria counts in caecal contents were significantly increased in comparison to 

control and Formycin fed groups (P< 0.01). Gram negative counts in ileum contents were reduced 

by all additives, in comparison to control (P< 0.01). Cholesterol content of egg was increased in 

response to Formycin and Nanosilver (in drinking water) (P< 0.01). In conclusion, in-feed 

supplementation of Formalin and Nanosilver in laying hens’ feed resulted in efficient control of 

intestinal microbial counts and simultaneously improved the egg yield.

Keywords: Disinfectants, Intestinal Microflora, Nanosilver, Yolk Cholesterol
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