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 چکیده  
زمینه مطالعه: وجود استرس در پرورش طیور موجب افت شدید عملکرد، تضعیف سیستم ایمنی وکاهش کیفیت گوشت می شود و خسارات 
اقتصادی به همراه دارد. هدف: هدف از این تحقیق، بررسی اثرات محصول تجاری بایومین ایمبو و محلول الکترولیت -مولتی ویتامین بر عملکرد 
بلدرچین در شرایط استرس فیزیولوژیک بوده است. روش کار: این آزمایش با ٢۴٠ قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه در قالب طرح کامًال تصادفی با 
چهار تیمار، چهار تکرار و ١۵ پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: ١- شاهد منفی (جیره بر پایه ذرت و سویا) ٢- شاهد 
مثبت (جیره پایه به همراه دگزامتازون برای القای استرس فیزیولوژیک) ٣- بایومین ایمبو ( شاهد مثبت +g/kg ١ بایومین ایمبو) و ۴- الکترولیت-

مولتی ویتامین (شــاهد مثبت + ml/li ٢ الکترولیت-مولتی ویتامین در آب) بودند. نتایج: اســترس فیزیولوژیک موجب کاهش معنی دار مصرف 
خوراک و وزن بدن بلدرچین ها در مقایســه با تیمار شــاهد منفی شــد (٠/٠۵>p).  افزودن محلول الکترولیت- مولتی ویتامین به آب آشامیدنی،  
مصرف خوراک پرندگان را در مقایسه با شاهد مثبت افزایش داد (٠/٠۵>p). مکمل بایومین ایمبو در دوره استرس شاخص هتروفیل: لنفوسیت را 
در مقایسه با سایر تیمارهای تحت استرس بطور معنی دار کاهش داد (٠/٠۵>p). غلظت گلوکز سرم بلدرچین های مربوط به تیمارهای شاهد مثبت 
و الکترولیت-مولتی ویتامین در زمان استرس از شاهد منفی کمتر بود (٠/٠۵>p). نتیجه گیری نهایی: استفاده از سین بیوتیک بایومین ایمبو در زمان 

استرس ، عوارض منفی ناشی از  استرس در بلدرچین ژاپنی را کاهش می دهد.

واژه های کلیدی: استرس فیزیولوژیک، بلدرچین ژاپنی، عملکرد

مقدمه
زمانیکه پرنده تحت اســترس باشد محور آدرنال- هیپوفیز- هیپوتاالموس 
(HPA) فعال می گردد (٢٣) و غده آدرنال گلوکوکورتیکوئید ترشح می کند که 
نقش مهمی را در تغییرات فیزیولوژیکی پرنده بازی می کند. استرس اثرات 
مخرب زیادی نظیر کاهش مصرف خوراک، وزن گیری و راندمان خوراک 
(١٢) و همچنین کاهش کیفیت گوشــت (٢١) و مســتعد تر شدن حیوانات 
به بیماری و معیوب شدن عملکرد ایمنی پرنده (١١) بر حیوانات می گذارد. 
افزایش تلفات و کاهش تولید در اثر اســترس، ضرر و زیان اقتصادی قابل 

توجه ای را به  پرورش دهندگان تحمیل می نماید (٣).
وجود اســترس در پرورش طیور امری اجتناب ناپذیر اســت و پرورش 
دهند  گان طیور به طور معمول با آن مواجه هستند. زمانیکه پرنده به مدت 
طوالنی تحت شــرایط اســترس زا قرار گیرد و یا شدت عوامل استرس زا در 
طــول دوره پرورش باال باشــد، اثرات فیزیولوژیکی نامطلوبی بر سیســتم 
ایمنی (کاهش تعداد لنفوســیت ها و افزایش نسبت هتروفیل به لنفوسیت) 
و متابولیســم مواد مغذی می گــذارد (٢٢). در اســترس های طوالنی مدت 
(مزمن) یا استرس های مکرر، طیور خسته و ضعیف می شوند که این شرایط 
منجر به رنجش و افت عملکرد پرنده می شود (٧). روش های مختلفی برای 
کاهش اثرات منفی اســترس توسط محققین ارائه شده است. برخی از این 
روش ها استفاده از محلول های الکترولیت، محلول های آب و شکر و افزودن 

برخی آمینو اســیدها به جیره می باشد (٢۶). همچنین شواهد نشان می دهد 
کــه پروبیوتیک ها نقش مهمی در تحریک سیســتم ایمنــی ایفا می کنند 
(١٠). افزودن پروبیوتیک به جیره طیور ســبب افزایش در تعداد گلبول های 
ســفید و کاهش نسبت هتروفیل به لنفوســیت می گردد که این امر از نظر 
کاهش عوارض اســترس در پرندگان مهم بشــمار می  رود (١٩). تأثیر مفید 
پری بیوتیک ها در سالمت میزبان از طریق تحریک رشد یا افزایش فعالیت 
تعداد محــدودی از باکتریهــای پروبیوتیک در روده بزرگ می باشــد (١۶). 
ســین بیوتیک ها ترکیب مناســبی از پروبیوتیک و پری بیوتیک هستند که 
قادراند هم در روده کوچک و هم در روده بزرگ فعالیت کنند (۴). در شرایط 
اســترس فیزیولوژیک، سیســتم ایمنی و جذب مواد مغــذی در پرندگان با 
اختالل مواجه می شوند، لذا افزودن ترکیبات سین بیوتیکی به جیره می تواند 
در کاهش اثرات منفی استرس فیزیولوژیک مفید باشد. هدف از انجام این 
آزمایش بررسی مکمل تجاری سین بیوتیکی Biomin-IMBO و محلول 
الکترولیت -مولتی ویتامین بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در شــرایط استرس 

فیزیولوژیک بود.

مواد و روش  کار
در این آزمایش از ٢۴٠ قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه اســتفاده شــد. 
تا ١۶ روزگی پرندگان با جیره پایه تغذیه شــدند و پرندگان پس از توزین با 
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میانگین وزنی نسبتاًً یکسان بین ١۶ واحد آزمایشی توزیع شدند. هر تیمار با 
چهار تکرار و در هر تکرار ١۵ قطعه بلدرچین قرار گرفت. جیره  آزمایشی بر 
پایه کنجاله سویا و ذرت بود و بر اساس توصیه های لیسون و سامرز (١۴) و با 
استفاده از نرم افزار جیره نویسی UFFDA تنظیم شد. ترکیب و مواد مغذی 
جیره در جدول ١ نشان داده شده است. تیمارهای آزمایشی شامل ١- تیمار 
شاهد منفی (جیره بر پایه ذرت و سویا)، ٢- تیمار شاهد مثبت (القاء استرس 
با دگزامتازون)، ٣- تیمار بایومین ایمبو ( شاهد مثبت +g/kg ١ بایومین ایمبو 
در خوراک) و ۴- الکترولیت-مولتی ویتامین (شاهد مثبت + ml/li ٢ میلی لیتر 
الکترولیت-مولتی ویتامین در آب) بودند. پرندگان در سن ١٧ روزگی به مدت 
۶ روز تحت اســترس قرار گرفتند. به منظور القای استرس فیزیولوژیک از
mg/kg  ٠/۶ وزن بدن دگزامتازون خوراکی (ایران هورمون، ایران-تهران 
١٢٢٨٠٣۶١۶٣IRC:) استفاده شد (١،١۵). دوره بازپروری ١۵ روز (٢٣ تا ٣٧ 
روزگی) در نظر گرفته شــد. سین بیوتیک بایومین ایمبو از شرکت اتریشی 
®BIOMIN خریداری شــد و طبق ادعای شــرکت سازنده این محصول 

حاوی ترکیب پروبیوتیکی باکتری های پوشــش دار انتروکوکوس فاســیوم 
به میزان cfu/g ١٠٩×۵،  قطعات دیواره ســلولی، فروکتوالیگوســاکارید و 
ترکیبات فایکوفایتیک مشــتق از جلبک  دریایی می باشد. بخش دیگر این 
محصول از اینولین بوده که مقدار آن ۴٠٪ حجمی این محصول می باشد. 
محلول مولتی ویتامین- الکترولیت از شرکت رشد دانه گرگان تهیه شد و با 
دوز درمانی پیشــنهادی شرکت سازنده (ml/li ٢ در آب) در دوره استرس و 
تا پایان دوره بازپروری مورد استفاده قرار گرفت. محتویات هر میلی لیتر این 
محصول mg ٣۵  نیاسین، mg ١٠/٧٧ دکسپنتانول، mg ١۵ سدیم کلراید، 
mg ٢ پتاسیم کلراید، mg ٢ پتاسیم استات،mg ٣ منیزیم کلراید، ١۵٠٠ 
 ۶ mgا،E  ٢٠ ویتامیــن  mg ،٣ D ویتامیــن IU ٧۵٠٠ ،A ویتامیــن IU

ویتامین mg ،B١ ١/٩٣ ویتامین B٢ وmg ٣ ویتامین B۶ می باشد.
جوجه ها در طول دوره پرورش ٢۴ ساعت کامل نور دریافت نمودند. دما 
و رطوبت سالن بطور شبانه روزی کنترل می شد. آب و خوراک در تمام مدت 
بطور آزاد در دســترس پرندگان قرار گرفت. پس از پایان دوره شــش روزه 
استرس  یعنی در سن ٢٢ روزگی و شروع دوره بازپروری (از سن ٢٣ روزگی 
تا پایان دوره؛ ٣٧ روزگی)، پرندگان تیمارهای بایومین ایمبو و الکترولیت-
مولتــی ویتامیــن تا پایان دوره آزمایــش (٣٧ روزگی) جیــره پایه به همراه 
مکمل های ضد استرس را دریافت نمودند و پرندگان تیمار شاهد مثبت در 
دوره بازپروی با حذف دگزامتازون از خوراک تنها جیره پایه دریافت نمودند.

فراسنجه های مورد مطالعه در این تحقیق مصرف خوراک، تغییرات وزن 
بدن، نســبت سلول های هتروفیل به لنفوسیت و غلظت گلوکز سرم بودند. 
میزان خوراک مصرفی دوره  استرس و بازپروری اندازه گیری شد. به منظور 
اندازه گیری تعداد سلول های هتروفیل، لنفوسیت و غلظت گلوکز پالسما، از 
هر تکرار دو بلدرچین به صورت تصادفی انتخاب که در مجموع از هر تیمار 
٨ قطعه پرنده در دو دوره پایان اســترس (٢٣ روزگی) و پایان دوره آزمایش 

(٣٧ روزگی) به روش کشتار از رگ گردنی خونگیری شد و نمونه های خونی 
داخــل لوله های آزمایش هپارینه ریخته و به آزمایشــگاه تشــخیص طبی 
ارســال شد. غلظت  کلوکز خون به روش آنزیماتیک (GOD-PAD) و به 
کمک  کیت های تجاری پارس آزمون اندازه گیری شــد.  برای شــمارش 
گلبول های سفید، ابتدا الیه نازکی از نمونه های خونی روی الم گسترده و در 
May- معرض هوا خشک شد. گسترش تهیه شده با استفاده از رنگ های

Grunwald (به مدت ۶ دقیقه)،  نســبت ١:١ از May-Grunwald با 
آب مقطر (به مدت ٩٠ ثانیه ) و ســپس نســبت ١:٩ از رنگ Geisma (به 
مدت ١۵ دقیقه) رنگ آمیزی شــد(٢٠). به منظور تعیین تعداد ســلول های 
هتروفیل و لنفوســیت، ١٠٠ سلول به ازای هر فیلم نمونه با میکروسکوپ 
نوری مورد شــمارش قرار گرفت. شمارش سلول های گرانولوسایت شامل 
هتروفیل، بازوفیل و ائوزینوفیل و ســلول های غیر گرانولوســایت شــامل 
لنفوســیت و مونوســیت بود. نتایج به صورت درصد قرائت شد و با تقسیم 
نمودن درصد سلول های هتروفیل به درصد سلول های لنفوسیت، شاخص 

استرس محاسبه شد.
داده هــای حاصل در نرم افزار Excel پــردازش و در قالب طرح کامًال 

جدول١. ترکیب و مواد مغذی جیره آزمایشی. (*) هرکیلوگرم مکمل ویتامینی حاوی 
 mg ا،D ٧٢٠٠٠ واحد بین الملیی ویتامین ،A ویتامین (IU) ۴۴٠٠٠٠٠ واحد بین المللی
١۴۴٠٠  ویتامین E، mg ٢٠٠٠ ویتامین K،ا mg ۶۴٠ کوباالمین، mg ۶١٢ پیریدوکسین، 
mg ٢٠٠٠ بیوتیــن و g ٢۶٠ کولیــن کلرایــد می باشــد. (**)  هــر کیلوگرم مکمل معدنی 
 ١٩٠ mg ،۶۴٠ ید mg ،٨ مس mg ،١٠٠ آهن mg،۶۴/۵ منگنــز، ٣٣/٨ روی mg حــاوی

کبالت و mg ٨ سلنیوم می باشد.

مقدار(٪)اجزای خوراک
۴٨/۶٣آرد ذرت

۴۵کنجاله سویا ( ۴٨٪ پروتئین)
٢/١٠دی کلسیم فسفات

١/٨٩سنگ آهک
٠/٨٠روغن سویا

٠/۶٨نمک
٠/٣٠ * مکمل ویتامین
٠/٣٠* * مکمل معدنی

٠/١۶ال- لیزین
٠/١٠دی ال- متیونین

ترکیبات شیمیایی
٢٣پروتئین خام (٪)

(kcal/kg) ٢٨۵٠انرژی قابل متابولیسم
١/٣٠کلسیم (٪)

٠/۶۵فسفر قابل دسترس (٪)
٠/٣١سدیم (٪)
٠/۵٢متیونین (٪)

٠/٩١متیونین+سیستئین (٪)
١/۶۵لیزین (٪)

١/٠٩ترئونین (٪)
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تصادفــی با نرم افزار آماری SAS نســخه ٩٫١٫٢ بــا رویه GLM تجزیه و 
میانگین ها به کمک آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شدند.

نتایج
استرس فیزیولوژیک (١٧-٢٢ روزگی) باعث کاهش معنی دار مصرف 
خــوراک و وزن بــدن بلدرچین هــا در مقایســه با تیمار شــاهد منفی شــد 
(٠/٠۵>p). در دوره اســترس پرندگان مربــوط به تیمار الکترولیت- مولتی 
ویتامین بطور معنی داری مصرف خوراک بیشتری در مقایسه با شاهد مثبت 
داشتند. نتایج نشان داد وزن نهایی بلدرچین های در پایان دوره آزمایش بین 
پرنــدگان دریافت کننده مکمل تفاوت معنی داری ندارد با این حال پرندگان 
گره شاهد منفی در پایان دوره آزمایش وزن باالتری در مقایسه با پرندگان 
تیمارهای آزمایشی داشتند (٠/٠۵>p). نتایج مربوط به عملکرد بلدرچین ها 

در دو دوره استرس و بازپروری در جدول ٢ نشان داده شده است.
نتایج مربوط به فراســنجه های خونی در جدول ٣ ارائه شــده اســت. 
نتایج آزمایش مربوط به فراســنجه های خونی نشــان داد مکمل بایومین 
ایمبو (تیمار ٣) در دوره اســترس توانســت شــاخص هتروفیل: لنفوسیت 
را در مقایســه با ســایر تیمارهای تحت اســترس بطــور معنی دار کاهش 
دهــد (٠/٠۵>p). غلظت گلوکز ســرم بلدرچین های  تیمار شــاهد مثبت 
و الکترولیت-مولتی ویتامین در زمان اســترس از شــاهد منفی کمتر بود 
(٠/٠۵>p) ولــی در پایان دوره بازپروری اختــالف معنی داری در غلظت 

گلوکز سرم پرندگان مشاهده نشد. 

بحث
کاهش مصرف خوراک بلدرچین ها در دوره های اســترس و بازپروری 
نســبت به گروه شــاهد، کاهش شــدید وزن بــدن و متعاقــب آن کاهش 
حجم دســتگاه گوارش این پرندگان می باشــد که برخالف نتایج آزمایش، 
Puvadolpirod و Thaxton (١٨) زمانــی که اســترس فیزیولوژیک را 
توسط کارگذاری پمپ های مینی اسمتیک آزاد کننده ACTH در جوجه های 
گوشــتی انجام دادند، افزایــش مصرف خوراک را مشــاهده نمودند. آن ها 
افزایش مصــرف خوراک و کاهش وزن بدن در دوره اســترس و بازپروری 
را به کاهش هضم پروتئین و کربوهیدرات نســبت دادند. همچنین به تأثیر 
کاته کوالمین ها و پلی پپتیدهای پانکراتیــک در تنظیم مصرف خوراک به 
خصوص تأثیر آن ها بر مراکز کنترل اشتها در مغز نیز اشاره نموده اند. نشان 
داده شده است که تأثیر آدرنوکورتیکال مستقیما در ارتباط با ترشح اپی نفرین 

و نوراپی نفرین و احتماًال سایر کاته کوالمین ها می باشد (١٨).
کاهــش شــدید وزن بــدن در اثــر اســترس فیزیولوژیــک به دلیــل 
ترشــح هورمون کورتیکوســترون و یا القای استرس توســط آنالوگ های 
کورتیکوســترون، مانند دگزامتازون می باشــد. گلوکوکورتیکوئیدها جذب 
مــواد مغذی نظیر گلوکز را در ژئوژنوم کاهــش می دهند (١۵) و همین امر 
موجب افت عملکرد پرنده می گردد. افزایش شدید و طوالنی مدت غلظت 
کورتیکوسترون در خون سبب افزایش نسبت گلوکوژنولیز به گلوکونئوژنز 
می شــود. به عالوه کاتابولیســم پروتئین های عضالت اسکلتی در شرایط 
اســترس افزایش می یابد (١٨). به علت آنکه کورتیکوســترون کاتابولیسم 
پروتئین ها را تحریک می نماید که این امر رشــد و افزایش وزن و راندمان 

 :SEM ا .(p<٠/٠۵) تفاوت ارقام در هرستون با حروف  غیر مشابه معنی دار است  a-c .جدول ٢. تأثیر مکمل های ضد استرس بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در دوره استرس و بازپروری
خطای استاندارد میانگین ها. تیمار شماره ١-  شاهد منفی، تیمار شماره ٢- شاهد مثبت، تیمار شماره ٣-بایومین ایمبو، تیمار شماره ۴- الکترولیت-مولتی ویتامین.

دوره بازپروری (٢٣-٣٧ روزگی)دوره تنش (١٧-٢٢ روزگی)
وزن  زنده ١٧ روزگیتیمار

(g)
مصرف خوراک

(g/d)
افزایش وزن

(g/d)
وزن زنده ٢٣ روزگی

(g)
مصرف خوراک

(g/d)
افزایش وزن

(g/d)
وزن نهایی ٣٧ روزگی

(g)
١٧٠/۵±٣/٢۵١۵/۵٣٧/. ±١ a٠/٢۶± ۶/۴١ a١/٧± ١٠٩/٠۶ a٢٢/۴±١/٣٨ a۵/۵± ٠/٣٧ b٢±١٩٠/٠۴/٠ a

٣±٢٧١/٧/۶٠/١٣±٠١٠/٨٨ c-١/۶٠/٢±٩۴ b۶۵/٣ ±۴/۵٩ b٠/٩٣±١٩/٨ b۶/٠/٢١±٣٩ a١۶١٩/٠±٣/٢ b

٣٧۴/٣±١/۴۶١١/۵۴±٠/۶٠ bc-٢/٠۶ ±٠/١٩ c۶۵/٣ ±۶/١٩ b١/٠٩± ٢٠/٧ b٠/٨٧± ٧/٠٢ a١۶٣±٨/٣۶/٧ b

۴٧۴/٣±٧/۶٠±٠١١/٩٠/۶١ b-١/۵٠/٠٧± ١ b۶١ /٢ ±۴/٩٧ b٠/٧٧± ٢٠/٠ b۶/۶٠/٢٣± ٢ a١۶۵/٢٣/٣ ±١ b

SEM٠/٧٨٠/١٠٠/٠۴٢/٠٩٠/٢۴٠/١١٣/٣٧

جدول٣. نســبت هتروفیل به لنفوســیت و غلظت گلوکز ســرم بلدرچین ژاپنی در پایان دوره اســترس و بازپروری. a-c  تفاوت ارقام در هرســتون با حروف  غیر مشــابه معنی دار است 
(٠/٠۵>p).اSEM:  خطای استاندارد میانگین ها. تیمار شماره ١-  شاهد منفی، تیمار شماره ٢- شاهد مثبت، تیمار شماره ٣-بایومین ایمبو، تیمار شماره ۴- الکترولیت-مولتی ویتامین.

دوره بازپروری (٢٣-٣٧ روزگی)دوره تنش (١٧-٢٢ روزگی)
گلوکز سرم (mg/dl)نسبت هتروفیل به لنفوسیت گلوکز سرم (mg/dl)نسبت هتروفیل به لنفوسیتتیمار

٣ ٠/٠٢±١٠/١١۵٢±٨۴/٠١ a٠/۵۶±٠/٠٣٣۶۵±٢٠/٠٣
٢٠/١۶±٠/٠١ a١٩/٠١±٢٨٣ b٠/۶٠/٠٩٣±٢۴٧/٠٠±٧
٠/٠١±٣٠/١٠ b٣٢۶±٣۶/٧٢ ab٠/۶١٠/٠٠±٠/١٠٣٣٩±٠
۴٠/١۴±٠/٠۴ ab٢٣/٣٠ ±٣١٨ a٠/۵١١/١±٠/٠٢٣٣٨±٧۵

SEM٠/٠۵۶/۵۵٠/٠١٣/٢٠

اثر افزودنی ها در کنترل  استرس فیزیولوژیک  در بلدرچین ژاپنی
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اســتفاده از خــوراک را کاهــش می دهد. نتایــج این تحقیق با گزارشــات 
Puvadolpirod و Thaxton (١٨)، Virden و همکاران در سال ٢٠٠٩ 
(٢۵) در مورد مرغ و با  Orzechowski  و همکاران در ســال ٢٠٠٢ (١٧) 

در  مورد موش مطابقت دارد.
در شــرایط استرس، کاهش مصرف خوراک می تواند منجر به کاهش 
میــزان بهره وری خوراک توســط پرنده شــود (۶) و ثابت شــده اســت که 
ویتامین هــا و الکترولیت ها توانایی بهبود بهره وری از خــوراک را دارند (٢) 
همچنین گزارش شــده است پرندگانی که تعادل الکترولیتی جیره  آن ها در 
شرایط استرس به طور مناسبی باشد، افزایش وزن بیشتری خواهند داشت. 
در شــرایط استرس، افزایش ســطح ٠/١۵ سدیم جیره به ٠/۴۵ ٪ منجر به 

افزایش مصرف خوراک در جوجه های گوشتی می شود (٢).
به روشنی مشخص شده است اســترس باعث کاهش وزن اندام های 
لنفاوی در طیور می شــود و کوچک شدن اندام های لنفاوی موجب کاهش 
فعالیــت این ارگان هــا و درنهایت تولید کمتر لنفوســیت ها می گردد (١٢). 
استروئیدها در پاســخ های ایمنی اختالل ایجاد نموده، فعالیت ماکروفاژی 
را کاهش داده و منجر به افزایش هتروفیل ها در طیور (٢٣) می شود. القای 
استرس توسط دگزامتازون موجب افزایش تعداد هتروفیل ها و مونوسیت در 
بوقلمــون (٩) و افزایش هفت برابری تعداد ســلول های هتروفیل در جوجه 
گوشــتی (١٣) شده است. مکمل بایومین ایمبو به علت دارا بودن ترکیبات 
فایتوژنیک، موجب تقویت سیستم ایمنی پرندگان شده است (٨) در نتیجه 
در دوره استرس نسبت هتروفیل به لنفوسیت در تیمار بایومین ایمبو بطور 
معنی داری از تیمارهای شاهد منفی و الکترولیت-مولتی ویتامین کمتر بود.

بیشــتر بودن غلظت گلوکز پالسمای بلدرچین های گروه شاهد منفی 
نسبت به تیمارهای تحت استرس، در پایان دوره استرس دور از انتظار بود. 
در تمامی تحقیقات انجام شــده در زمینه اســترس فیزیولوژیک در طیور، 
گزارش شــده است حضور هورمون کورتیکوســترون و آنالوگ های آن در 
خون پرنده موجب افزایش کاتابولیســم پروتئین  ماهیچه های اســکلتی و 
تحریک گلوکونئوژنز برای فراهم آوردن انرژی بیشتر در بدن می گردد (١٨).
به نظر می رســد علت مغایرت در نتایج این آزمایش با گزارشات سایر 
محققین در خصوص غلظت گلوکز در شرایط استرس، مرتبط با گونه، سن 
و شــدت استرس باشــد. این احتمال وجود دارد بلدرچین ژاپنی در سن ١٧ 
روزگی حساسیت بیشتری نسبت به جوجه-گوشتی در این دوره داشته است. 
کاهش غلظت گلوکز خون پرندگان تیمار شاهد مثبت احتماًال به دلیل شدت 
 ٠/۶ mg/kg بســیار باالی استرس در اثر تجویز خوراکی دگزامتازون با دوز
وزن بــدن بوده که باعث مصرف تمامی گلوکز هــای ذخیره و آزاد خون به 
منظور انجام اعمال حیاتی بدن پرنده شده است. با این حال در دوره استرس 
تفاوت معنی داری در غلظت گلوکز خون پرندگان تیمارهای بایومین ایمبو و 

الکترولیت-مولتی ویتامین با شاهد منفی مشاهده نشد.
نتیجــه گیــری: با توجــه به نتایــج حاصــل از این تحقیــق می توان 

نتیجه گرفت که اســتفاده از ســین بیوتیک بایومین ایمبو در زمان استرس 
مزمن، می تواند شــاخص اســترس در بلدرچین ژاپنــی را بیش از محلول 
الکترولیت مولتی ویتامین بکاهد و در دوره بازپروری و پس از گذراندن دوره 
استرس بسیار شدید، تفاوت معنی داری در عملکرد بلدرچین ها مشاهده نشد.

تشکر و قدردانی
هزینه هــای این مطالعه  در قالب طرح پژوهشــی مصوب به شــماره  
٢۶۵۶٧/٠۶/١۵ توسط دانشگاه تهران ( پردیس ابوریحان) تأمین شده است 

که به این وسیله قدردانی می شود. 
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Abstract:
BACKGROUND: Study on the effects of some additives to reduce the negative effects of 

physiological stress in poultry. OBJECTIVES: This study was conducted to investigate the 
effects of the dietary synbiotic Biomin-IMBO and electrolytes-multivitamin solution in 
drinking water on performance of Japanese quail under physiological stress. METHODS: 
A total of 240 one-day-old Japanese quail (Coturnix Coturnix japonica) were randomly 
assigned to 4 treatments with 4 replicates and 15 birds each. Experimental diets were 1- 
diets based on corn and soybean meal (negative control), 2- basal diets+ dexamethasone 
(positive control), 3- positive control+ 1gr/kg diet Biomin-IMBO®, 4- positive control+ 2 
ml/li water electrolyte-multi vitamin. RESULTS: Physiological stress significantly reduced 
feed intake and live body weights of quails (p<0.05). Feed consumption of stressed bird 
increased by adding electrolytes-multivitamin to drinking water (p<0.05). Dietary Bio-
min-IMBO supplementation decreased significantly heterophil:lymphosyte ratio in blood 
of stressed birds (p<0.05). The concentration of glucose in serum of positive control and 
water electrolyte-multivitamin group were lower than birds in negative control at stress 
period (p<0.05). CONCLUSIONS: Dietary Biomin-IMBO supplementation could reduce 
negative effect of physiological stress in Japanese quails.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Composition of basal diet. premix provided the following per kg of diet: vitamin A, 4400000 IU; Cholecalciferol, 72000 
IU; Vitamin E, 14400 mg; Vitamin K32000 mg; Vitamin B12, 640 mg; pyridoxine, 612 mg; biotin, 2000 mg; choline chloride, 260 
gr; Mn, 64.5 mg; Zn, 33.8 mg; Fe, 100 mg; Cu, 8 mg; I, 640 mg; Co, 190 mg; Se, 8 mg.
Table 2. Effects of anti-stress supplements on performance of Japanese quail in stress and recovery periods. (a-c) Means in column 
with different superscripts are significantly different (p<0.05). SEM: Standard Error of Means. Treatment 1- negative control, treat-
ment 2- positive control, treatment 3- Biomin-IMBO, treatment 4- electrolytes-multi vitamin.
Table 3. Heterophil to lymphocyte ratio and quail’s serum concentration of glucose in the end of stress and recovery period.  (a-c) 
Means in column with different superscripts are significantly different (p<0.05). SEM: Standard Error of Means. Treatment 1- nega-
tive control, treatment 2- positive control, treatment 3- Biomin-IMBO, treatment 4- electrolytes-multi vitamin.


