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  چکیده

ت ی، جمعبیوشیمیایی خون يهاشاخص بـــر عملکـــرد رشـــد،   کیوتیبيپر و سطوح مختلف نانو ذرات نقره اثر یبررس آزمایش نیا انجام زهدف ا
سخ و  کور روده یکروبیم شت  يهاجوجه یمنیا پا صادف  در قالب شیآزما بود. 308ه راس یسو  یگو  4مار و یت 9با  3×3ل یفاکتوربه روش  یطرح کامالً ت

شاهده در هر تکرار و در مجموع با   12تکرار و  شت  432م شد.   یقطعه جوجه گو س انجام  سطح نانو     یعوامل مورد برر سه   0و 400،800( ذرات نقرهشامل 
ـر یل یلیم ـر     در مترمکعب آب آشامیدنی) ت ـطح پ ـه س ـد 0، 25/0 و 5/0ـک ( یوتیبيو س  یشیآزما هايجیره .ی بودروزگ 42تا  1از  )یره غذاییدر ج درص
سویه   ب ساس احتیاجات غذایی  ضریب تبدیل در تیمارهاي حاوي نانوذرات نقره (    د.یگرد تنظیم 308 راس را شترین افزایش وزن و کمترین   800و  400بی

ـ یم 800 و یگوشت يهاجوجه ییره غذایک در جیوتیب يدرصد پر 5/0بیوتیک مشاهده شد. درصد پري5/0لیتر) بدون و با میلی ـاهش    یل یل ـبب ک ـر س   ت
س  یکل يهايتعداد باکتر سالمونال یبا س هاي باکتري و افزایش ل،  شت  يهاجوجه روده کورل در یالکتوبا سبب افزایش  پري .شد  یگو  و HDLبیوتیک 

ـا ن درصد شد. 5/0سطح صفر و  بین سرم خون دار پروتئین تامکاهش معنی ـطح       یـن تحق یج حاصل از ایت ـه اسـتفاده از س ـان داد ک درصـد   5/0ـق نش
ــتفاده از  یشد. همچن  یگوشت  يهاجوجه ضریب تبدیل بهبود  افزایش وزن و سبب  ییره غذایک در جیوتیب يپر ذرات نقره درآب تر نانویل یلیم 800ن اســ

  .شد یگوشت يهاجوجه روده کوردر  سالمونال و لیباس یکل يهايسبب کاهش تعداد باکتر آشامیدنی
 

  هاي بیوشیمیایی خون، نانو نقره. جوجه گوشتی، شاخص ،بیوتیکهاي روده کور، پريباکتري :يدیکل کلمات
  

     1 مقدمه
  واجهم ییکشور به علت واردات ذرت بعضاً با تنگناها   یورصنعت ط 

ــود، لذا ن می  یژهبه و یورط يهایرهدر ج یگزینجا ییبه منابع غذا یازشـ
 است  یگندم از جمله غالت گردد.یکامالً احساس م  یگوشت  يهاجوجه

 و در دسترس بوده و در اغلب موارد  یددر کشور تول  یاديکه به مقدار ز
تواند به عنوان یو م باشــدیم يکمتر یمتق يبا ذرت دارا یســهمقا در
ستفاده  یورط یرهذرت در ج یگزینجا سطح جهان یردگ قرار مورد ا  ی. در 

عد از ذرت دوم   ندم ب گاه جا  ینگ نه  ینرا در ب ی هت   یخوراک يها دا ج
ــت  خود به یورط یهتغذ ــاص داده اس از  یبرخ يگندم حاو ).36( اختص

ــدتغذ   ــده   يایه عوامل ضـ ــناخته شـ ــاکار  یمانند پل   ايشـ یدهاي   سـ
ه ک یباشــد و در زمانیم )هاها و بتاگلوکاننیالگز( يهاغیرنشــاســته

                                                        
  ایران کاشمر،اسالمی،  دانشگاه آزادکاشمر،  واحد ،گروه علوم دامیدانشیار،  -1
آزاد  دانشــگاه گروه علوم دامی، ،تغذیه طیور ارشــد یکارشــناســدانش آموخته  -2

 ، واحد کاشمر، کاشمر، ایراناسالمی

اثرات   منشــا تواندیاســتفاده شــود، م  یرهاز آن در ج ییســطوح باال
شد  يایهضدتغذ  سطوح کمتر آن در جیره     ).34( با ستفاده از  بنابراین ا

  تواند هزینه تمام شده را کاهش دهد.می
پاســخ  مطلوب، بهبود تولید جهتها افزودنی از اســتفاده امروزه

ستم ایمنی و    سیار  خوراك، وري بهره افزایش سی شد می متداول ب  .با
 با که هســـتند هاییافزودنی از رات نقره، هردوها و نانوذبیوتیکپري

ــتگاه میکروبی فلور در تغییر ایجاد هاي باکتري کاهش و گوارش دس
 راها آن توســط یســم باتیترک دیتول روده طیور، وارهید در زابیماري
ــی د در رییتغ موجب و داده کاهش ــناس  بهبود و روده وارهیریخت ش
   ).31و 7شوند (می عملکرد افزایش نهایت و در جذب و گوارش

ست  فلزي نقره شته  که ا  آن ضدمیکروبی  خواص دورهاي از گذ
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ــناخته ــده ش ــت. ش  نانو مقیاس به فلز این ذرات اندازه کاهش با اس
   .یابدمی افزایش شدت به آن خواص

ــاطع م Ag+ هایوننانوذرات نقره    1HS- یوندهايکه با پ کنندیس
ــمیواره دستاتیک) والکترا( ــده و تولیدمیکروارگانیس  ها وارد واکنش ش

AgS ــ يهامیآنز فعالیت در توانندمیه و از این طریق کرد  و یتنفس
ــ ــتمیس  با توانندمی عالوه به نمایند. ایجاد اختالل الکترون انتقال س

صال  شاء  ساختمان  در رییتغ و ایجادها يباکتر سطح  به ات  موجب غ
 آزمایشگاهی محیط در نقره ذرات نانو ).33و 29شوند (ها يباکتر مرگ
ضد  ضد  اثرات سی  ضد  و قارچی باکتریایی،   از توانندمی و دارند ویرو
 از را میکروبی مختلفهاي گونه کاتالیستی  و یونی سازوکارهاي  طریق

با این وجود، پیوند نانو ذرات نقره با اجزاي جیره منجر  .)14ببرند ( بین
آزاد اکسیژنی و التهاب در دستگاه گوارش هاي به القاء یا ایجاد رادیکال

ــتگاه    ــم و جذب مواد مغذي در دس ــبب اختالل در هض و در نتیجه س
ــود (می گوارش پرنده  ــتفاده از نانوذرات نقره به    40و17شـ  ) و لذا اسـ

عات   ــتري مطال یاز دارد.  بیشـ بل   هاي غیر ها، افزودنی بیوتیک پري ن قا
ي یت یک یا چند باکترگوارشــی هســتند که با تحریک رشــد و یا فعال

ــودمند در میزبان ایجاد کرده و بدین طریق       محدود در روده، اثري سـ
بان را بهبود می  ــالمتی حیوان میز ند ( سـ ــ یت   .)15و 10بخشـ جمع

میکروبی دسـتگاه گوارش طیور نقش مهمی در پیشـگیري از اسـتقرار    
که  دان،اي دارد. چینهزاي رودهزا و عمدتاً عوامل بیماريعوامل بیماري 

سم      ستقرار پس از بلع میکروارگانی ستین محل ا ست و روده ک نخ ور ها
زا شامل سالمونال و   محل اصلی استقرار براي تعدادي از عوامل بیماري  

ست (   ممکن روده مجراي میکروبی جمعیت ). تغییر10کمپیلوباکترها ا
ست   ها وکربوهیدرات مانند مغذي مواد دسترسی   قابلیت و یا گوارش ا
ــفات بر طریق این از و داده بهبود راها چربی ــیمیایی ص  خون بیوش

جاد ها سبب ایبیوتیک). تحقیقات نشان داد که پري32و10( تاثیرگذارند
هاي بیوشیمیایی سرم خون و پاسخ سیستم ایمنی      تغییراتی در شاخص 

ــتی می جوجه  ــوند ( هاي گوشـ بیوتیکی به ). افزودن ترکیبات پري 9شـ
ــوص فروکتان  به جیر  خصـ هاي گوشـــتی، منجر به بهبود   ه جوجه ها 

شــود که دلیل می افزایش وزن و ضــریب تبدیل خوراك و وزن الشــه
به خاطر افزایش طول و تراکم پرزهاي روده می    ــد ( این امر   .)3باشـ

سی  ستگاه گوارش ط  یکروبیم یتجمعها باتوجه به این برر نقش  ریود
ــگیريدر پ یمهم ــتقرار عوامل ب یش  تیجمع ییرو تغدارد  زایمارياز اس

ست   يمجرا یکروبیم ضم روده ممکن ا س    یتقابل یاو  ه ستر اد مو ید
 يهاجوجه یمنیا یستم و پاسخ س   هایچرب ها،یدراتمانند کربوه يمغذ

قره، ن نانوذراتو  هایوتیکبيپرو از آنجایی که  را بهبود دهد یگوشـــت
ــتند که با ا    هایی یهردو از افزودن  ییکروبم یت در جمع ییرتغ یجاد هسـ

 ،موجب بهبود گوارش زایماريب هاييدســتگاه گوارش و کاهش باکتر
سالمت  یشجذب و افزا شوند در نهایت به دلیل  یم یعملکرد و بهبود 

                                                        
1- Hydrogen sulfide 

ــتفاده توام این دو افزودن  اینکه  ــتی کمتر در جوجه اثر اسـ هاي گوشـ
  قرهن از مراتب ذرات نقره به نانو عالوه براین اثربررسی شده است    

شتر  س  بی سیاري  عالقه اخیر هايسال  در ت،ا  افزایش جذب به ب
صرف  راه از معدنی مواد ساکاریدها  م ست  آمده وجود به الیگو .  ا

 ايروده جذب ،pH کاهش راه از الیگوساکاریدها که گزارش شده
ها بیوتیکی) پري28،26،25،24دهند (می افزایش را معدنی مواد

ــلولی   دیواره از که همانند الیگوساکارید مانان  ــــ   به مخمر ســ
 و یکنواختی افزایش ارتفــــاع،   راه از تواندمی آید،می دســــت  

رشد.  و عملکرد مغذي مــواد   جذب روده، پرزهاي یکپارچگــی  
 از همزمان اســتفاده. )5,38دهد ( بهبود را گوشــتی هايجوجه

  انتظار گوشـــتی هايجوجه جیره در بیوتیکپري و ذرت نقره
  ردعملک مغذي، مواد سایر و نقره مکمل بیشتر جذب با میرود که

ســطوح  اثر بررســی منظور به شیآزما نی، ا.بهبود یابد پرنده رشــد
 يهاشاخص ، بـر عملکـرد رشـد کیوتیبيپر و نانو ذرات نقره مختلف

شیمیایی خون  س  یکروبیت می، جمعیبیو هاي هجوج یمنیا امانهروده و 
   گوشتی انجام گرفت.

 

  هامواد و روش
 یروزه گوشـــتکیقطعه جوجه خروس  432ش تعداد یآزمان یدر ا

 3×3در قالب یک آزمایش به روش فاکتوریل  308راس  يه تجاریسو 
مشــاهده در هر  12تکرار و  4تیمار و  9با پایه طرح کامالً تصــادفی با 

روزگی) رشد   10-1ن (یآغاز هايها براي دورهرهیج .تکرار استفاده شد  
 يروزگی) و براساس جداول راهنما  42-25(انی یروزگی) و پا 11-24(

ــو ــتفاده از نرم افزار جیره يه تجار ی پرورش سـ نویســـی راس و با اسـ
UFFDA 1د (جدول یسویا تنظیم گرد ذرت و کنجاله بر پایه.(   

با ) ایران، Nanosany( شــرکت نانوثانیاز ســاخت  انوذرات نقرهن
صد   99/99نانومتر و درجه خلوص  20اندازه  محلول  از .گردید تهیهدر

ــامیدنی آب در نانوذرات منبع عنوان به نقره نانو ــتفاده آش ــد اس  .ش
 شـــرکت ) ســـاخت MAX-A بیوتیک مورد اســـتفاده،  آمکس(پري

ARM & HAMMER,™   ــل از  . اینبودکانادا پري بیوتیک حاص
سوکروز،           شت حاوي  شد یافته در محیط ک سرویزیه ر سس  ساکارومای

ست.       صاره ذرت ا شکر و ع این فرآورده حاوي موادي مانند (مالس نی
ــیدهاي آمینه، مواد معدنی و     ها گروه ب، آنزیم هاي ویتامین  ، انواع اسـ

ــم  ــت . میکروارگانیس ــد اس مفید روده به طور انتخابی  هايعوامل رش
ــم خود تخمیر    ا تابولیسـ یک را براي م ند. این میجزاي پري بیوت  کن

 هم چون ايمحدود کننده هايبا ترشــح متابولیت هامیکروارگانیســم
سین   سیدهاي ارگانیک، الکتات و باکتریو ي نقش مهمی در جلوگیر هاا

یت میکروب  ماري زاي روده  هاي از افزایش جمع ند اي    ايبی -مان



  293     ... جمعیت میکروبی روده کور، رشد بیوتیک برعملکردپري اثر نانو ذرات نقره ووکیلی و رمضانی، 

ونال و جلوگیري از اتصـال آنها به دیواره  کوالي، کلسـتریدیوم و سـالم  
   .)نمایندمیروده ایفا 

  

  هجیره پای ات مواد مغذيمواد خوراکی و ترکیب - 1جدول 
Table 1- Ingredients and main nutrients composition of basal diets  

   سن (روز)
Age (day)  (%) مواد خوراکی 

Ingredients (%)  24-42 Day  11-24 Day  1-10 Day  
 ذرت 47.72  51.37 48.64

Corn  
 )%44( کنجاله سویا 32.5 27.73 24.98

Soybean Meal (CP 44%)  
  گندم 15.00 15.00 20.00

Wheat  
 روغن سویا 0.00 1.63 2.31

Soybean Oil 

  دي کلسیم فسفات 1.80 1.62 1.52
DCP 

  پودرصدف 1.44 1.34 1.28
Oyster powder 

0.25 0.25 0.25 
 1مکمل ویتامینی

1Vitamin supplements  

 

 1مکمل معدنی 0.25 0.25 0.25
1Mineral supplements  

  نمک یددار 0.40 0.40 0.40
Iodized salt  

  متیونین -ال دي 0.48 0.31 0.27
DL-methionine  

 لیزین هیدرو کلراید-ال  0.16  0.10 0.10
L-lysine hydrochloride  

  ترکیبات جیره محاسبه شده   
Calculated composition 

  )انرژي متابولیسمی (کیلوکالري/ کیلوگرم 2950 3004 3080
(kcal / kg) nAME  

  پروتئین خام (%) 22.00 20.00 19.00
Crude protein (%) 

  م(%)یکلس 1.05 0.84  0.79
Ca (%) 

  (%)قابل دسترس فسفر  0.50 0.48 0.42
Available phosphorus (%) 

  ن(%)یزیل 1.15 1.10 1.00
Lysine (%) 

  ن (%)یستین+سیونیمت  0.9 0.82 0.77
Methionine + Cystine (%) 

گرم  یلیمE  ،960گرم یلیم D ،3000 3نیتامین المللی ویواحد ب A ،80000ن یتامین المللی ویواحد ب 440000ل بود: ینی معدنی حاوي مواد ذیتامیلوگرم از مکمل ویهر ک1
گرم  یلیم 612ن، یانو کوباالمیگرم س یلیم 640م پنتوتنات ،یکلس 8800ن، یاسیگرم ن یلیم 12160ن، یامیگرم ت یلیم K3  ،6120 نیتامیگرم ویلیم B2 ،2000 نیتامیو

  .میگرم سلن یلیم 8د، یگرم  64/0گرم مس،  8روي، گرم  8/33گرم آهن،  100گرم منگنز،  52,64، دانیاکس یگرم آنت 40د، ین کلرایگرم کول 440ن، یوتیگرم ب 2ن، یپریدوکس
1Vitamin and mineral premix provided the followings per kg of diet:440000 international units of vitamin A, 80000 international 
units of vitamin 3D, 3000 mg B2, 960 mg of vitamin E, 2000 mg vitamin K3, 6120 mg thiamine, 12160 ml g niacin, calcium 
Pantotenat 8800, 640 mg Cyanocobalamin, 612 mg Pyridoxine, 2 g biotin, 440 g Choline chloride, 40 g of antioxidant, 64.52 g of 
Mg, 100 g of Fe, 8/33 g zinc, 8 g Cu, 0.64 g I, 8 mg selenium 
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سازنده، به همراه یک سطح باالتر   هايسطوح توصیه شده شرکت    
ــی    ــورت که تیمارهاي آزمایش ــد.بدین ص و پایین تر در نظر گرفته ش

 مترمکعب آب هرمیلی لیتر در  800و400نقره صفر،  شامل سطوح نانو
 خوراك پري بیوتیک گرم درتن 500و  250آشامیدنی و سطوح صفر،    

ــافه گردید.    42تا  1از  ــرك به جیره اض ــورت س در این روزگی به ص
  لیتبد بیضــر ،یمصــرف خوراك، افزایش وزن بدنآزمایش میانگین 

ها   یت از کی  هر در روزگی 42تا   1 ییغذا  نه     طور به  مار گا  جدا
 از هر تکرار دو نمونه .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد و يریگاندازه

ــتگاه  آنالیز نمونهدر پایان آزمایش تهیه و ــط دس ــرم خون توس هاي س
ناال  یت     ) A15Biosystems,Spain( زریاتوآ فاده از ک ــت هاي  با اسـ

ــی (پارس آزمون) براي هر کدام از   ــاصـ ــاخص اختصـ هاي خونی  شـ
، گلوکز کلسترول،  -LDLکلسترول،  -HDLگلیسرید، کلسترول،   (تري
تا یپروتئ ــرم)م ن  یان دوره   سـ پا ــد  در  جام شـ به منظور  هم .ان چنین 
گیري عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل، گامبورو، آنفوالنزا پس از اندازه

ــیون در روزهاي    ــیناسـ آزمایش، دو نمونه از هر    42و  24، 10واکسـ
شی خون واحد ستگی درون  آزمای گیري به عمل آمد. نمونه خونی به آه
له  یل درب   لو ــتر به      دارهاي اسـ حاوي یخ  ــد و در مخزن  ته شـ ریخ

ستفاده از دستگاه سانتریفیوژ        شگاه با ا شگاه انتقال یافت. در آزمای آزمای
ــده و    10دور در دقیق به مدت    10000در  ــرم خون جدا شـ دقیقه سـ

ــل بــه روش   ــن نیوکــاســ ــپس عیــار پــادتن علیــه واکسـ   HIسـ
(Hemagglutination inhibition)       ــن یه واکسـ پادتن عل یار  و ع

ــبــ   ــام ــزا  گ ــه روش االی  ELISA (Enzyme-Linkedورو ب
Immunosorbent assay) گیري قرار گرفت و عیار پادتن مورد اندازه

به روش االیزا (    ــن آنفوالنزا عفونی نیز  یه واکسـ جام  ELISAعل ) ان
تار به روش قطع گردن و       19گردید (  ــ ). در پایان آزمایش پس از کشـ

آزمایشی با وزن از هر واحد تجزیه الشه، محتویات روده کور ( دو نمونه
شی  میلی لیتر)  3توسط یک عدد سرنگ (  ) نزدیک میانگین واحد آزمای

شد و     ستخراج  شده و برا    يبه طور جداگانه جمع آورا  يشده ، خنک 
   استفاده شد.  یکروبیم لیو تحل هیتجز

) و LAB( کیالکت دیاســ هايي، باکتر) E.coli( های باســیلکل
ند. شد  يریاندازه گ جمعیت میکروبی هايشاخص سالمونال به عنوان  

ــتفاده از روش رقت    LABو  E.coliت ی جمع به   مختلف هاي با اسـ
ــورت ــد ، نیتخم CFU g-1 صـ یل   زده شـ ــ باسـ   محیطدر ها کلی 

MacConkey   به  گرادیدرجه ســانت 37 ي،آلمان) در دما(مرك آگار
ــد.   24مدت  ــ LABســاعت کشــت داده ش تحت  ونیپس از انکوباس
سانت  37 يساعت در دما  72به مدت  يهواز یب طیشرا  ،  گرادیدرجه 
آگار (مرك ، آلمان)    MRS (DeMan-Rogosa-Sharpemedia)در 

 BGA (Brilliantمشخص شده    طیکشت داده شد. سالمونال در مح   
Green Agar) )سانت  37 يمرك ، آلمان) در دما به مدت  گرادیدرجه 

 استفاده  با شده  لیتشک  هاي.شمارش پرگنه ساعت کشت داده شد    24
ها با استفاده  ). آنالیز نهایی داده20( دیانجام گرد شمار  پرگنه دستگاه  از

سطح احتمال     SASاز نرم افزار  سه میانگین با آزمون دانکن در  و مقای
  .درصد انجام شد 5

Yijk = 휇 + 퐴  + 퐵  + (퐴퐵)  + 퐿  
μ    میانگین جامعه = = 퐿  آزمایش اثر خطاي= 	퐴 ــطوح اثر سـ

  اثر سطوح نانوذرات نقره퐵 =بیوتیک پري
(퐴퐵) بیوتیک و نانو ذرات نقره= اثر متقابل پري  

  
  ج و بحثینتا

  عملکرد رشد
ــد در جدول  ینتا  ــت که یحاک 2ج عملکرد رشـ ثر متقابل ا از اینسـ

بیوتیک و نانوذرات نقره بر افزایش وزن و ضـــریب تبدیل در کل       پري
ــت دوره آزمایش معنی  ــترین افزایش وزن و ب ).P>05/0(دار اسـ یشـ

ضریب تبدیل در تیمارهاي حاوي نانوذرات نقره (   800و  400کمترین 
ــد پري5/0لیتر) بدون و با میلی ــد. با درنظر  درص ــاهده ش بیوتیک مش

تایج اثر پري  یت میکروبی      گرفتن ن نانوذرات نقره بر جمع یک و  بیوت
ــتگاه گوارش (جدول    به نظر می )4دسـ نانوذرات نقره و   ،  که  ــد   رسـ

سالمونال) و    بیوتیک با کاهش باکتريپري سیلوزهاو  ضر (کلی با  هاي م
ذب ها)، سبب بهبود گوارش و ججایگزینی باکترهاي مفید (الکتوباسیل

ها شده  هاي رشد جوجه مواد مغذي در روده و در نهایت بهبود شاخص 
  دیلو ضریب تب  وزن شیافزا مصرف خوراك، بر بیوتیکسطح پري اند. 

نشان   جینتا نیا ).P>05/0داشت ( اثر  یش یآزماهاي وهگرکل دوره در 
صد پري  5/0سطح  داد که  صرف    در شترین میزان م بیوتیک داراي بی

ــطح فاقد پري  ترین میزانبیوتیک داراي کمخوراك، افزایش وزن و س
ــرف خوراك و افزایش وزن بود. در آزمایش  هاي دیگر نیز مکمل   مصـ

شابهی بر عملکرد  پري شتی مورد مطال جوجهبیوتیک تأثیر م عه هاي گو
  ). 25و 15داشت (

ــت  2در جدول  که  طور همان  ــده اسـ ــان داده شـ افزایش ، نشـ
یوتیک بهاي حاوي پريگروه لیتبد بیضر  کاهش سبب  بیوتیکپري

قد پري      فا ــطح  به سـ بت  ــ یک نسـ ــد بیوت با افزا P>05/0( شـ  شی). 
خوراك  لیتبد بیدرصد ضر   5/0درصد به   25/0از سطح   بیوتیکپري

که پري  محققین گزارش کرده کرد. دای پ کاهش  ند  بب    ا یک ســـ بیوت
ها در لیهاي مفید هم چون الکتوباســک فعالیت میکروارگانیســمیتحر

ستگاه گوارش م  pHروده و کاهش  سبب کاهش  یشود که ا ید ن امر 
 هاجه بهبود عملکرد رشــد جوجهیزا و در نتيماریب يهايرشــد باکتر

باکتري ). از طرف 12و 11گردد (یم هاي  دیگر دیواره روده در برابر 
کند که دیواره روده را احاطه نموده و در مضر گلیکوپروتئینی ترشح می  

دســتگاه  pH). اگر 8شــود (نتیجه جذب مواد مغذي تا حدودي کم می
ــود، ابد که جمعیت باکتريیگوارش تا حدي کاهش  هاي مضــر کم ش

شده و جذب مواد مغذ   شح ن شتر می این گلیکوپروتئین تر شود؛ در  ي بی
). در آزمایش دیگري 12شود (تر میها بهتر و مناسب نتیجه رشد جوجه 
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سطوح     ستفاده از  صد پري  5/0و  25/0نیز ا بیوتیک در جیره غذایی در
باعث بهبود ضریب تبدیل خوراك نسبت  308هاي گوشتی راس جوجه

  ).27به تیمار شاهد شد (

  
  

  1روزگی 42تا  1جوجه گوشتی از  رشد عملکردهاي بر شاخصبیوتیک و نانوذرات نقره پريثیر سطوح مختلف أت - 2جدول 
12 day of age4-from 1nano particles on growth indices of broiler ilver sand rebiotic pThe Effect of different levels  -Table 2 

  (%) کیوتیبيپر
Prebiotic (%) 

 در رتیل یلی(م نقره نانوذرات
  )یدنیمتر مکعب آب آشام

Silver nano particles 
drinking  3(ml/m

water)  

  (گرم)یمصرف خوراك
    Feed intake (g) 

 (گرم)وزن شیافزا
Weight gain (g) 

 لیتبد بیضر
Feed conversion 

ratio  

0.00  0 3322 b1752.2 b1.90 

0.25 0 3308 a1854.9  a1.78  

0.50 0 3201 a1890.1 a1.70 

0.00 400 3319 a1870.7 a1.77 

0.25 400 3476 ab1862.6 b1.87 

0.50 400 3567 a1935.2 ab1.84 

0.00 800 3311 ab1869.7 a1.77 

0.25 800 3462 a1934.9  a1.79  
0.50  800 3559 a1936.2 ab1.84 

2SEM  916.19 314.2 0.05 
 بیوتیک(%)پري

Prebiotic (%)     

0  b3317.3 b1830.8  b1.81  

0.25  a3415.3 a1880.5 ab1.82 

0.5  a3442.3 a1920.5 a1.79 

SEM  236.69 270.65 0.03 
 )(میلی لیترنانوذرات نقره 

Nano silver (ml)     

0  3277 1832.4 1.79 
400  3454 1889.5  1.83 
800  3444 1913.6 1.80  
SEM  217.92 375.43  0.05 

  ).p>05/0باشند (دار میمعنیداراي اختالف  تركف غیرمشوبا حر ستونهاي هر میانگین1
 SEM 2= خطاي استاندارد میانگینها

have a significant difference (P<0.05). letterscommon -each column with non inThe means  1 
standard error of meansSEM 2   

 
  هاي بیوشیمیایی خون شاخص

صل از اندازه  سرم خون   گیري میزان شاخص نتایج حا  بیوشیمیایی 
سطح پري    3در پایان آزمایش در جدول  شان داد فقط اثر  بیوتیک بر ن

HDL ،LDL   تام ماري  و پروتئین  ــرم خون اختالف آ داري معنیسـ
  ).P>05/0است (

سطح     ستفاده از  صد پري  5/0در این آزمایش ا بیوتیک در جیره در
 30شــد که با ســایر گزارشــات هم خوانی دارد ( LDLســبب کاهش 

سم   ). پري22و ساکارید)، در اثر افزایش میکروارگانی هاي بیوتیک (الیگو
 دهدهاي صــفراوي را افزایش میپذیري نمکدســتگاه گوارش، تجزیه

باتی پري 19و  18( یل کرد    بیوتیکی می). ترکی بد ند از طریق ت ن توان
اسیدهاي صفراوي اولیه به ثانویه و نیز جلوگیري از تأثیر فیدبک منفی   

آلفا هیدروکســیالز و افزایش  -7اســیدهاي صــفراوي بر فعالیت آنزیم 
سترول         صفراوي باعث کاهش کل سیدهاي  سترول به ا شدن کل تبدیل 

 يصفراو  يدهایاس  یکیولوژیب لیتبد موجب یکروبیفلورمخون شوند.  
 یچرب جذب در صفرا  کردن لهیدروکس یده کردن و دکونژوگه با و شده 

  ).37(کند یجاد میا اختالل وانیح توسط
  

  روده کورجمعیت میکروبی 
ر در پایان آزمایش دجمعیت میکروبی گیري نتایج حاصــل از اندازه

ــان داد، کم 4جدول  ــالمونال در تیمار   ترین تعداد کلینش ــیل و س باس
بیوتیک مشاهده شد. بیشترین تعداد الکتوباسیل    درصد پري  5/0حاوي 

  بیوتیک مشاهده شد.درصد پري 5/0و 25/0در تیمار حاوي 
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  1روزگی 42در سن  گوشتیهاي جوجههاي خونی بر شاخص بیوتیک و نانوذرات نقرهپري تاثیر سطوح مختلف -3جدول 

Table 3- The Effect of deferens levels prebiotic and silver nano particles on blood parameters of broilers at 42 days of age1 

نانو ذرات نقره (میلی لیتردر متر مکعب آب   بیوتیک (%)پري
  گلیسریدتري  آشامیدنی)

  لیتر)گرم در دسی(میلی
Triglyceride 

(mg/dl) 

HDL-کلسترول  
  ر)لیتگرم در دسی(میلی

HDLCholesterol 
(Mg/dl) 

LDL-کلسترول  
  تر)لیگرم در دسی(میلی

LDL 
Cholesterol 

(Mg/dl)  

  پروتئین تام
گرم در (میلی

  لیتر)دسی
Total Protein 

(Mg/dl) 
 

Prebiotic (%)  3Silver nano particles (ml/m
drinking water) 

0.00 0 78.33 36.66  26.00  3.20  
0.25 0 117.66 35.66  26.66  3.43  
0.50 0 89.33 37.00  28.00 3.76  
0.00 400 117 31.66  20.00  3.03  
0.25 400 111.66 31.00  25.66  3.53  
0.50 400 112.00 33.66  21.66  3.10  
0.00 800 100.66 33.33  26.33  3.10  
0.25 800 83.66 34.66  19.66  3.06  
0.50  800 122.66 33.00 17.66  3.10  

2SEM  4.80 0.65  1.04 0.05 
بیوتیک(%)پري  

Prebiotic (%) 
      

0  98.66 a33.88  b24.11  a3.11 

0.25  104.32 b33.77  ab23.99  ab3.34 

0.5  107.99 ab34.55  a22.44  b3.32 

SEM  3.90 0.04  0.94  0.02 
 تر)لینانوذرات نقره (میلی 

Nano silver 
(ml) 

       

0  95.11 36.44  26.89 3.46 
400  113.55 32.11  22.44  3.22 
800  102.33 33.66 21.22 3.09 

SEM  4.10 0.69  1.06  0.07 
  ).p>05/0باشند (دار میمعنیداراي اختالف  تركف غیرمشوبا حر ستونهاي هر میانگین1

 SEM 2= خطاي استاندارد میانگینها
have a significant difference (P<0.05). letterscommon -each column with non inThe means  1 

SEM standard error of means2  
  

نانوذرات نقره  ها، سالمونال در تیمار فاقد باسیل بیشترین تعداد کلی 
شد. همچنین     میلی 800ترین تعداد در تیمار حاوي و کم شاهده  لیتر م

ــیل     ــترین تعداد الکتوباسـ میلی لیتر بود  800ها در تیمار حاوي    بیشـ
)05/0<P ــتفاده از پري بیوتیک در جیره غذایی جوجه گوشـــتی    ). اسـ

ــیلوس در ایلئوم    باعث افزایش تعداد باکتري     هاي گرم مثبت الکتوباسـ
ایش زشده است که این افزایش باعث بهبود ضریب تبدیل خوراك و اف

یان دوره شـــد (     پا ــطح 3وزن  بب افزایش    3/0). سـ ــ فرمکتو سـ
هاي هوازي در سکوم و بهبود عملکرد و تغییر الکتوباسیلوس و باکتري

). 1هاي گوشتی شد (جزیی در جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه
بات پري  تان   افزودن ترکی ــوص فروک به خصـ به جیره   بیوتیکی   ها 

ــتی، می جوجه  ــیل    تواند با  هاي گوشـ  هايعث افزایش تعداد الکتوباسـ
دســتگاه گوارش طیور شــود که منجر بهبود افزایش وزن و ضــریب   

شه  شود که دلیل این امر به خاطر افزایش  می تبدیل خوراك و وزن ال
). تأثیر نانو ذرات نقره بر روي 41باشد ( می رودهطول و تراکم پرزهاي 

سیار موث هاي گرم منفی مانند اشرشیاکلی و سالم   باکتري ر است.  ونال ب
صال می     شاي باکتري ات سطح غ سلول   نانو ذرات به  سپس وارد  یابد و 

وده هاي حاوي گوگرد بگردد. علت اتصال نیز وجود پروتئینباکتري می
ــاء و تأثیر در   ــبب تغییر در مورفولوژي و نفوذپذیري غش که این امر س

چنین د. همدگرزنجیره تنفسی و تقسیم سلولی و نهایتاً مرگ سلول می    
شش ژن و شکستن پوهاي آنتینانو ذرات نقره با باند شدن روي گیرنده

  ). 41گردد (ویروس موجب نابودي ویروس می
ــ ــاسـ تر    يداریــپــا عــدم و تیــحســ ک   E. Coli يهــايبــا

Staphylococcus cereus, و Bacillus subtilis نشان  نقره نانو به 
 نمایندمی عمل ژنیاکس  حامل عنوان به ذرات نیا ).2( است  شده  داده
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 نیچنهم و يهواز یب يهاسم یکروارگانیم کاهش باعث راه این از و
 در زندگی توانایی که هاییسم یکروارگانیم جمعیت در شیافزا موجب
ضور  شار  ح سیژن  ف صا   دارند و را یافته تقلیل اک صو س  مخ ها لیالکتوبا

   ).31و13گردند (می
 

   1cfu/g, (1×710( گوشتی هايجوجه جمعیت میکربی سکومبر بیوتیک و نانوذرات نقره پريتاثیر سطوح مختلف  - 4جدول 
sbroilerin  sopulationpicrobial m lecacnano particles on ilver sand rebiotic pThe Effect of different levels  -Table 4 

1)7cfu/g, 1×10( 

نانو ذرات نقره (میلی لیتردر   بیوتیک (%)پري
 هاکلی باسیل  متر مکعب آب آشامیدنی)

Colibacilus  
  هاسالمونال

Salmonella 
  هاالکتوباسیل

Lactobacilusia  
Prebiotic (%) 

Silver nano particles 
drinking  3(ml/m

water) 
0.00 0 86.66  10.66             45.00    
0.25 0 46.66  6.33  35.33  
0.50 0 28.33  10.00  88.33  
0.00 400 53.33  25.00  85.00  
0.25 400 38.33  8.66  71.66  
0.50 400            20.00  15.00 73.33  
0.00 800 23.33  8.33             65.00    
0.25 800 25.00  3.33  71.66  
0.50  800 16.66  2.33 91.66  
SEM  4.14  1.28  0.88 

  بیوتیک(%)پري
Prebiotic (%)     

0.00  a54.44  b14.66  b65.00   

0.25  ab36.66  a6.11  ab57.33  

0.50  b21.66  a9.11  a84.44  

SEM  3.16  1.14  0.07  
)(میلی لیترنانوذرات نقره   

Nano silver (ml) 
    

0  a53.88  a00.9  c56.22  

400  ab37.22  b16.22  b76.66  

800  b21.66  a4.66  a76.11  

SEM  3.84  1.21  0.09    105/0باشند (دار میمعنیداراي اختالف  تركف غیرمشوبا حر ستونهاي هر میانگین<p.( 
 SEM 2= خطاي استاندارد میانگینها

(P<0.05). have a significant difference letterscommon -each column with non inThe means  1 
SEM standard error of means2  

  
  

  عیار پادتن علیه نیوکاسل وگامبورو
گیري عیار پادتن علیه نیوکاسل وگامبورو در نتایج حاصل از اندازه

هاي   جدول   42و  24، 10روز مایش در  ها و     5آز مار ــان داد. تی نشـ
شی تاثیري بر عیا   ر پادتن علیه آنفوالنزا در هیچ یکفاکتورهاي آزمای

شده نداشت. تغذیه سطوح مختلف پري    از دفعات اندازه  وتیکبیگیري 
بب افزایش  ــ گامبورو در    معنی سـ پادتن  یار  روزگی  24داري میزان ع

سطح    ستفاده از  لیتر نانوذرات نقره باعث میلی 400گردید و همچنین ا
گامبورو در       پادتن  یار  پادتن     روزگی 24افزایش میزان ع یار  و ع

سل در  شد (  42نیوکا سبب تحریک  بیوتیک). پريP>05/0روزگی  ها 

) شده Tها (خصوصاً لنفوسیتهاي ایمنی ماکروفاژها و لنفوسیت سلول 
مل عفونی           به عوا بت  نده را نســـ مت موجود ز قاو و از این طریق م

هد ( افزایش می حاوي پري  23و 6د مار  عث افزایش     ). تی با یک  بیوت
ــد (روزگی در جوجه 42بادي آنتی دار تیترمعنی ــتی ش ). 18هاي گوش

باشند بیوتیکی داراي اثرات تنظیمی بر سیستم ایمنی میترکیبات پري
 باشـــد. نتایجهاي مانان میهاي زنجیرهکه این اثر بیشـــتر از ویژگی

س    شان داد نانو ذرات نقره موجب کاهش تعداد لنفو   يهاتیمحققین ن
B سرم خون در     يدیلنفوئ يهاکولیو فول سترول  و کاهش مقدار کل

  ).39هاي گوشتی گردید (جوجه
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  گوشتیهاي جوجهها در عیار آنتی بادي علیه واکسنبر  بیوتیک و نانو ذرات نقرهپريتاثیر سطوح مختلف  -5جدول 
Table 5- The effect of different prebiotic levels and silver nano particles on antibody titer against vaccines in broilers 

  بیوتیک (%)پري
نانو ذرات نقره (میلی 

لیتردر متر مکعب 
   days   24days    42days 10  آب آشامیدنی)

  

Prebiotic (%) 

Silver nano 
particles 

 3(ml/m
drinking 
water) 

 نیوکاسل
NDHI  

  گامبورو
IBV 

 نیوکاسل
NDHI  

 گامبورو
IBV 

 نیوکاسل
NDHI  

 گامبورو
IBV 

0.00 0 3.66 4.66  4.33  4.00  3.00  4.33  
0.25 0 3.33 5.33  4.00  4.00  6.00  4.66  

0.50 0 3.33 4.66  4.33  3.66  5.00  3.66  
0.00 400 3.33 4.00  4.66  4.33  4.33  5.00  
0.25 400 2.33 6.66  5.00  5.66  4.00  5.00  
0.50 400 3.33 4.00  5.00  4.33 4.66  4.00  
0.00 800 3.33 4.00  4.66  4.00  3.66  2.33  
0.25 800 3.00 4.33  4.33  5.00  5.00  3.66  
0.50  800 2.66 4.00  4.33  3.66  4.33  5.00  
SEM  0.19 0.23  0.12  0.15  0.21  0.20  

  (%) بیوتیکپري
Prebiotic (%)           

0.00  3.44 4.88  4.22  b3.88  4.66  4.22 
0.25  3.00 4.88  4.88  a4.77  4.33  4.66 
0.50  3.00 4.11  4.44  a4.22  4.33  3.66 
SEM  0.17 0.21  0.11  0.13  0.19  0.19  
 )(میلی لیترنانوذرات نقره 

Nano silver (ml) 
       

0  3.44 4.22  4.55  ab4.11  b3.66  3.88  
400  2.88 5.44  4.44  a4.88  a5.00  4.44  
800  3.11 4.22  4.55  b3.88  b4.66  4.22  

SEM  0.18 0.22  0.10  0.12  0.23  0.2    
 ).p>05/0باشند (دار میمعنیداراي اختالف  تركف غیرمشوبا حر ستونهاي هر میانگین1
2SEM = هااستاندارد میانگین يخطا  

difference (P<0.05).have a significant  letterscommon -each column with non inThe means  1 
SEM standard error of means2  

  
  گیري کلینتیجه

ــت آمده از ا  یبا توجه به نتا     ــتفاده از پر ین تحقیج به دسـ  يق اسـ
ــت يهاجوجه ییره غذایدر ج ات نقرهرذک و نانویوتیب ــث یگوشـ  باعـ

ضریب تبدیل بهبـــــود  هترین شد. ب  روزگی 42تا  1 افزایش وزن و 

ــریب تبدیل در تیمارهاي حاوي نانوذرات نقره (  400افزایش وزن و ض
صد پري 5/0لیتر) بدون و با میلی 800و  شد.    در شاهده   5/0بیوتیک م

ــیم 800 و یگوشت  يهاجوجه ییره غذایک در جیوتیبيدرصد پر   یلــ
هاي و افزایش باکتري مضر يهايتعداد باکتر تـــر ســـبب کـــاهشیل

 .شد یگوشت يهادر سکوم جوجه دمفی
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Introduction Prebiotics are non-digestible additives that stimulate the growth or activity of one or more 

bacteria in the gut, which can have a beneficial effect on the host and thus improve the health of the host animal. 
Prebiotics increase feed intake, final weight and improve feed conversion when fed to broilers. Prebiotics cause 
changes in the blood parameters and immune response in broilers. Numerous studies have shown the antibacterial 
properties of silver nano-particles and their useful applications in the poultry industry. These include increasing 
feed intake and decreasing the number of pathogen microbes in the gastrointestinal tract that cause bacterial cell 
death by binding nano-silver to the surface of gram-negative bacterial membranes through sulfur-containing 
proteins and by altering the membrane permeability and respiratory chain. Inflammation is the result of induction 
of oxygen-free radicals by silver nanoparticles, which leads to impaired digestion and absorption of nutrients in 
the bird's gastrointestinal tract. Many studies have shown the importance of natural flora in maintaining bird health 
and found that the flora in these sites had a profound effect on the process of making prebiotic consumables in 
poultry. Adding prebiotic compounds, especially fructans to broilers, improves weight gain and feed conversion 
ratio and carcass weight due to increased length and density villi distribution. The aim of this experiment was to 
investigate the effect of combined prebiotics and nano-silver on growth performance, blood indices, immune 
response and microbial population of ceca in broiler. 

Materials and Methods In this experiment, 432 one-day-old male Ross 308 broiler chicks were used in a 3 × 
3 factorial arrangement with completely randomized design with 9 treatments, 4 replications and 12 observations 
per replicate. The composition of the experimental diets was determined using the Ross 308 strain rearing guide. 
The basal diets were identical in energy and other nutrients. In this experiment silver nanoparticles were added 0, 
400, 800 ml in drinking water and prebiotic added 0.025 and 0.5 % to the basal diets. The mean body weight gain, 
feed intake, feed conversion ratio were determined at the 1 to 42 days. Blood samples were taken from all 
experimental units for 10, 24 and 42 days to measure the titers of Newcastle, Infectious Bursal, and influenza 
antibodies. The blood sample was slowly poured into sterile lid tubes and transferred to the laboratory in an ice 
tank. In the laboratory, blood samples were centrifuged at 10,000 RPM for 10 minutes, followed by Newcastle 
antibody titers (Hemagglutination inhibition) and Infectious Bursal antibody titers by ELISA (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay). The infectious influenza antibody titers were determined by ELISA .At the end of the 
experiment, after slaughter and carcass analysis, Cecal contents were extracted with a syringe (3 ml). And they 
were transferred to the lab to count the number of bacteria. Mac County medium was used for counting Coli 
bacillus, MRS agar for lactobacillus count. Salmonella was cultured on BGA (Brilliant Green Agar) specified 
media (Merck, Germany) at 37°C for 24 hrs. Data analysis was performed using SAS software and mean 
comparison with Duncan test at 5% level. 

Results and Discussion There was a statistically significant difference in feed intake, weight gain and feed 
conversion ratio using silver nano-particles  and prebiotics different levels between in total period of experiment 
(P<0.05). There was a statistically significant difference in the level of serum HDL, LDL, and TP in different 
levels of prebiotic (P<0.05). The lowest total number of bacilli and Salmonella was observed in 0.5% prebiotic 
treatment. The highest number of lactobacilli was observed in the treatments containing 0.25% and 0.5% 
prebiotics. The highest number of Coli bacilli and Salmonella was observed in the treatment without silver 
nanoparticles and the lowest in the treatment containing 800 ml. Also, the highest number of lactobacilli in 
treatment was 800 ml (P<0.05).The results of this study showed that using 0.5% prebiotic level in the diet of broiler 
chickens improved the growth performance and immune system. Also, the use of 800 ml levels reduced the number 
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of harmful bacteria in the ceca of broiler chickens 
Conclusion According to the results of this experiment, the use of prebiotics and silver nano-particles in the 

diet and water can improve the performance of the chicks during rearing period. 0.5% of prebiotics in broiler diets 
and 800 ml of silver nanoparticles decreased the number of harmful bacteria and increased the beneficial bacteria 
in broiler ceca. 
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