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 چکيذُ
قطعِ جَجِ یک رٍزُ از سَیِ  400با  گَضتی ّاي  ضذُ بر جوعيّت هيکرٍبی سکَم جَجِ هقایسِ اثرپَست پرتقال خطک هٌظَر بِ ایي هطالعِ

تيوار  ضاهل آزهایطی تيوارّاي .ضذ اًجام پرًذُ در ّر تکرار 20تکرار ٍ  4تيوار،  5 ضاهل ادفیتص كاهالً یک طرح قالب در 303تجاري راس 

گَضتی از ابتذاي دٍرُ پرٍرش  ّاي  هصرفی جَجِ از ٍاریتِ هحلی استاى گيالى در جيرُ درصذ پَست پرتقال خطک ضذُ 3ٍ  5/1، سطَح ضاّذ

رٍزگی  42ابتذاي دٍرُ پرٍرش تا  از درصذ پَست پرتقال خطک ضذُ 3ٍ  5/1سطَح  ٍ رٍزگی، بقّيِ دٍرُ پرٍرش فقط با جيرُ پای21ِ تا 

ایي تحقيق،  ًتایج براساس .كطتار گردیذًذ 42ٍ  14بررسی جوعيّت هيکرٍبی سکَم یک پرًذُ از ّر قفس در رٍزّاي  بِ هٌظَر .تقسين ضذًذ

ضذُ تا اًتْاي دٍرُ پرٍرش درصذپَست پرتقال خطک ضذُ  3رف كٌٌذُ تيوارّاي هصرٍزگی در  14ّاي سکَم درهياًگيي تعذاد الكتَباسيل

تعذاد هياًگيي (. <05/0P)داري را ًطاى ًذادًذ رٍزگی با ضاّذ تفاٍت هعٌی 42در  ّاتعذاد الكتَباسيل اهّا (.>05/0P) دار بَدهعٌی باتيوار ضاّذ

رٍزگی در  14هياًگيي تعذاد اضریطياكلی در  (.>05/0P)دار بَدُ است عٌیه با تيوار ضاّذرٍزگی در تواهی تيوارّا  42ٍ  14فرم ّا در كلی

در تواهی رٍزگی  42هياًگيي تعذاد اضریطياكلی در  اهّا (<05/0P) بَدً داري با ضاّذُ پَست پرتقال داراي اختالف هعٌیتيوارّاي هصرف كٌٌذ

 .در بررسی جستجَي سالوًَال تواهی تيوارّا هٌفی گسارش ضذًذ (.>05/0P)دار بَدُ است با ضاّذ هعٌیتيوارّاي هصرف كٌٌذُ پَست پرتقال 

گَضتی  ّاي  جَجِ در كاّص باكتري ّاي هضّرهَجب افسٍدًی كِ  یک عٌَاى تَاى بِپژٍّص پَست پرتقال را هی ایي ًتيجِ براساس ًْایت، در

 .ًوَد گردد، استفادُهی

  .گَضتی ّايسکَم، جَجِ بی،جوعيّت هيکرٍ، خطک ضذُپَست پرتقال  :كليذي كلوات

 هقذهِ

سبکبسیذّبی  ّبی ضشٍسی ٍ پلی ًظیش سٍغي)داسا ثَدى اًَاػی اص هَاد هؤثشُ  ّبی طجیؼی کِ ثب ػٌَاى افضٍدًی گیبّی ثِ  ّبی هکول

ذى دخیل ثبضٌذ، ّبی دفبػی ث ّبی سٍدُ ٍ تحشیک ٍاکٌص دس ثْجَد ّضن ٍ کبّص ضوبس ثشخی ثبکتشی تَاًٌذ احتوبالً هی( ای غیش ًطبستِ

ّب دس  ثیَتیک هحذٍد ضذى هصشف آًتی. (1385یگبًِ پشست ٍ ّوکبساى، )ثش ٍ فبقذ آثبس جبًجی هطشح ثبضٌذ هؤَُ ػٌَاى یک جبیگضیي ثبلقّ ثِ

س ّبی گیبّی دس تغزیِ دام ٍ طیَ سوّی ثشخی گیبّبى ٍ ػصبسُ آًْب اًگیضُ اصلی استفبدُ اص هکول ثبکتشیبی ٍ ضذطیَس ٍ خبصیت ضذ

دس ایشاى ٍ دیگش کطَسّبی دس حبل تَسؼِ، ثخص ػظیوی اص هَاد غزایی ثِ دالیل گًَبگًَی اص قجیل،  .(2002ّوکبساى، ٍ کهجیثَ ) ثبضذ هی

ّبی کبّص ضبیؼبت هَاد غزایی، ثبصیبفت هَاد یٌذ صحیح، ػذم ٍجَد سیستوْبی حول ٍ ًقل هٌبست ٍ غیشُ تلف ضذُ یکی اص ساُآػذم فش

 .اکسیذاًی طجیؼی است پَست پشتقبل، هحصَل فشػی صٌبیغ آثویَُ ٍ یک هٌجغ آًتی .ذثبض غزایی هیدهَات کبسخبًجبت ًبضی اص ضبیؼب

لزا ّذف اص ایي آصهبیص ثشسسی اثش  ،ًطذُ اًجبم کطَس خبسج ٍ داخل دسجوؼیت هیکشٍثی  ثش پَست پشتقبل تأثیش صهیٌِ دس آصهبیطی تبکٌَى

 .ثبضذ ی گَضتی هیّب دس جَجِخطک ضذُ  پَست پشتقبل
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 ّا  رٍش ٍ هَاد

تیوبس،  5دس دس قبلت یک طشح کبهالً تصبدفی تْیِ ٍ  308س اس تجبسی ِ گَضتی یک سٍصُ سَیِقطؼِ جَج 400 دس ایي تحقیق اص

ًکَش  پَست پشتقبل خطکک ضکذُ اص کبسخبًکِ خضس    .سٍص پشٍسش دادُ ضذًذ 42ثِ هذت دس یک سبلي  پشًذُ 20تکشاس ٍ ّش تکشاس حبٍی  4

سکبیش  ٍ ( افضٍدًکی فبقکذ  )گشٍُ ضبّذ جیشُ پبیکِ  تیوبسّب ضبهل یکسبى ثَد  یآصهبیطّبی  توبهی ضشایط ثشای گشٍُ .چبثکسش خشیذاسی گشدیذ

هکبثقی دٍسُ   سٍصگکی  21اص اثتکذای دٍسُ پکشٍسش تکب     دسصذ پَست پشتقبل خطکک ضکذُ   3ٍ  5/1سطَح  ثِ ػالٍُجیشُ پبیِ  ضبهلتیوبسّب 

. هکی ثبضکٌذ   سٍصگکی  42اص اثتذای دٍسُ پکشٍسش تکب    دسصذ پَست پشتقبل خطک ضذُ 3ٍ  5/1سطَح تیوبسّبی ٍ پبیِ پشٍسش فقط ثب جیشُ

( سٍصگکی  42تکب   22)ٍ سضکذ  ( سٍصگکی  21تب  0)تٌظین ٍ دس دٍ دٍسُ آغبصیي  (NRC) ّب ثشاسبس تَصیِ اًجوي هلی تحقیقبت آهشیکبجیشُ

خطکک   پَسکت پشتقکبل   ثشای ضوبسش جوؼیّکت هیکشٍثکی   .ّب قشاس گشفتدس اختیبس جَجِآة ٍ غزا ثِ صَست آصاد  .ّب تغزیِ ضذًذجَجِ

ٍ   1سپس . کطتبس گشدیذًذ 42ٍ 14ضذُ، یک پشًذُ ثِ طَس تصبدفی دس سٍصّبی   CFU  شگشم هَاد دفؼی اص هحل سککَم ثشداضکتِ ضکذ ٍ س

اضبفِ ٍ سشی ّبی هیلی لیتش ثبفش فسفبت  9شم هذفَع ثِ گ 1ثشای ایي ػول . بسش قطشُ ای دس هحلَل استشیل ثبفش فسفبت استفبدُ گشدیذضو

2هحیط اص  ّبثبسیلسپس ثشای ضوبسش الکتَ. تّْیِ ضذسقّت 
MRS بسکیَى  سکبػت اًکَث  72ضشایط ثی َّاصی دس جبس ثکِ هکذت    تحت آگبس

آگبس تحت ضشایط َّاصی ثِ هکذت  ّب اص هحیط کطت هکبًکی آگبس ٍ اص هحیط کطت ائَصیي هتیلي ثلَ فشمضوبسش کلیثشای  ٍ گشدیذ اًجبم

. سبػت اًکَثِ گشدیکذ  24ثشای جستجَی سبلوًَال اثتذا هبدُ دفؼی دس هحیط هبیغ  سلٌیت اف ثِ هذت  .سبػت اضشیطیب کلی جذا گشدیذ 24

3ّبی کطتسشاًجبم ثش سٍی هحیط
XLD ٍSS

بًس ثب اسکتفبدُ  ، آًبلیض ٍاسیSASافضاس ّب اص ًشمتجضیِ ٍ تحلیل دادُ .آگبس کطت دادُ ضذًذ 4

 .دسصذ استفبدُ ضذ 5ّب اص آصهَى داًکي دس سطح احتوبل  ٍ ثشای هقبیسِ هیبًگیي  GLMاص سٍیِ

 

 بحث ٍ ًتایج

 .کٌذ ػٌَاى یک ػبهل ضذ هیکشٍثی طجیؼی ػول هیثبضذ کِ ثِ ّبی ضشٍسی اص هّْوتشیي تشکیجبت دس پَست پشتقبل هی سٍغي

کٌٌذ ٍ ّوچٌیي هَجت افضایص ًفَرپزیشی غطبء سلَل  کُطی دسسطح سلَل ثبصی هی تشیّبی ضشٍسی پَست پشتقبل اثشات ثبک سٍغي

ّبی ضشٍسی  سٍغي. کٌذ تَاًذ فؼبلیت ضذ هیکشٍثی ثب پتبًسیل ثبال ایجبد ثیٌذ ٍ هی ّب آسیت هی کِ دس ًتیجِ سیستن آًضیوی ثبکتشی گشدد هی

چبًتبفَى ) ّب ثبضٌذ ثیَتیک ٌبسجی ثشای آًتیتَاًٌذ جبیگضیي هثبضٌذ ٍ هی ض هیاکسیذاًی ًی قبسچی ٍ آًتیکٌٌذگی، ضذ داسای خبصیت ضذػفًَی

یگَ ٍ پلی ّب هبًٌذ ال ّبی ثضسگ کشثَّیذسات ، دس ّیذسٍلیض هَلکَلّبی هَجَد دس سٍدُ ثضسگ ص ثبکتشیثؼضی ا .(2008ٍ ّوکبساى، 

تشی تجذیل ًوَدُ ٍ سپس آًْب سا تخویش  ّبیی ثب ٍصى هَلکَلی کَچک کٌٌذ ٍ آًْب سا ثِ کشثَّیذسات تش ػول هی سبکبسیذّب ثِ طَس اختصبصی

آٍسدُ سٍدُ سا پبییي  pHهحصَالت ًْبیی تخویش هبًٌذ اسیذّبی چشة کَتبُ صًجیش . گشدًذ ّب هی ًوبیٌذ کِ هٌجش ثِ افضایص تؼذاد ثبکتشی هی

  .ّبی ایي هطبلؼِ هطبثقت داسدکِ ثب یبفتِ (1999الًگَت،)گشدد  هیّبی هفیذ سٍدُ  ّبی هضش ٍ تحشیک ثبکتشی ٍ هَجت آسیت ثِ ثبکتشی

 14ٍدس  سا گَضتی ّبیجَجِجوؼیّت هیکشٍثی سکَم تؼذاد ثشسا  هختلف تیوبسّبیپشتقبل خطک ضذُ  تأثیش ًتبیج 2 ٍ 1 جذٍل

 3تیوبسّبی هصشف کٌٌذُ سٍصگی دس  14دس ّبی سکَم هیبًگیي تؼذاد الکتَثبسیل آصهبیص ایي ًتبیج اسبسشث .ذّد  هی ًطبىسٍصگی  42

سٍصگی ثب  42دس  ّبتؼذاد الکتَثبسیل اهّب (.>05/0P) داس ثَدهؼٌی تیوبس ضبّذ ثب تب اًتْبی دٍسُ پشٍسش دسصذپَست پشتقبل خطک ضذُ

                                                           
1 .Colony Forming Unit 
2. De Man Rogosa Sharpe Agar 
3 . xylose Lysine Deoxycholate Modified Agar 
4 . Salmonella-Shigela 
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داس ثب تیوبس ضبّذ هؼٌیسٍصگی دس توبهی تیوبسّب  42ٍ 14تؼذاد کلی فشم ّب دس هیبًگیي (. <05/0P) داسی سا ًطبى ًذادًذضبّذ تفبٍت هؼٌی

داسی ثب پَست پشتقبل داسای اختالف هؼٌیسٍصگی دس تیوبسّبی هصشف کٌٌذُ  14هیبًگیي تؼذاد اضشیطیبکلی دس  (.>05/0P)ثَدُ است 

داس ثَدُ کٌٌذُ پَست پشتقبل ثب ضبّذ هؼٌی سٍصگی دس توبهی تیوبسّبی هصشف42ی دس هیبًگیي تؼذاد اضشیطیبکل اهّب (<05/0P) ضبّذ ًجَد

 .توبهی تیوبسّب اص ًظش جستجَی سبلوًَالیی هٌفی گضاسش ضذًذ (.>05/0P)است 

 

 

 کلی گیشیًتیجِ
 جیشُ سد اکسیذاىٍ آًتیػٌَاى یک ػبهل ضذػفًَی کٌٌذُ  ثِ تَاى هی سا پَست پشتقبل کِ گفت تَاى هی پژٍّص ایي ًتیجِ ثشاسبس

 .ًوَد استفبدُ گَضتی ّبی جَجِ

 
 (10بر هبٌاي لگاریتن ) رٍزگی 14 در گَضتی ّايِجَج جوعيت هيکرٍبی سکَم بر هختلف تيوارّاي تأثير -1جذٍل

 سبلوًَال اضشیطیب کلی   ّبفشمکلی الکتوباسیل تیوار

 هٌفی b 88/7 a31/8 a03/8 ضبّذ

 هٌفی >/<>ab>=/< b=</< a (1-21)%  5/1 پَست پشتقبل

 هٌفی >/=;ab21/= b=2/< a (1-21% ) 3پَست پشتقبل

 هٌفی ab11/8 b87/7 a78/7 (1-42)%  5/1 پَست پشتقبل

 هٌفی a18/8 b75/7 a75/7 (1-421% ) 3پَست پشتقبل

SEM  08/0 14/0  17/0 - 

 .ّستٌذ دسصذ 5دس سطح  داسهؼٌی اختالف داسای ًبهطبثِ حشٍف ثب ّبیهیبًگیي ستَى ّش دس               

 

 (10بر هبٌاي لگاریتن ) رٍزگی 42در گَضتی ّاي جَجِ جوعيت هيکرٍبی سکَم بر هختلف تيوارّاي تأثير -2جذٍل
 سبلوًَال اضشیطیب کلی   فشم ّبکلی الکتوباسیل تیوار

 هٌفی a05/8 a60/8 a38/8 ضبّذ

 هٌفی >/a =8/< b>9/< b<1 (1-21)%  5/1 پَست پشتقبل

 هٌفی >/:=a>=/< b=;/< b (1-21% ) 3پَست پشتقبل

 هٌفی a18/8 b86/7 b70/7 (1-42)%  5/1 پَست پشتقبل

 هٌفی a31/8 b96/7 b80/7 (1-421% ) 3پَست پشتقبل

SEM 21/0 07/0  16/0 - 

 .ّستٌذ دسصذ 5سطح دس  داسهؼٌی اختالف داسای ًبهطبثِ حشٍف ثب ّبیهیبًگیي ستَى ّش دس                
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Abstract 

The present study was conducted to evaluate comparative effects of Dried Citrus sinensis Peel (DCP) on 

caeca microbial population in broiler, with 400 Ross 308 strain day old chicken in 5 treatments, 4 

replicates and 20 birds with randomized design. Treatments included no additive (control), the levels of 

1.5% and 3% DCP from local variety in guilan province for use ration of (1-21) days of age and the 

level of 1.5% and 3% DCP from (1-42) days of age، in days 14 and 42 one bird per each case was 

selected to evaluated caecal microbial population. According to this study there was significant 

difference caecal average lactobacilli count in 14 day (p<0.05) but no significant difference caecal 

average lactobacilli count in 42 days (p>0.05). Among control group and 1.5 and 3% DCP groups In  

days 14 and 42 (p>0.05). the average coli form count had significant difference among all treatment and 

control group in days 14 and 42 (p<0.05). Average E.coli count had no significant difference among 

DCP treatment and DCP group in day 14 (p>0.05). But in 42 there was significant deffernce in average 

E.coli count among all DCP treatment and control group (p<0.05). there was no salmonella isolation in 

all treatment. Finally DCP can reduce the amount of harmful Bactria in broiler’s caeca. 

Keywords: Dried Citrus sinensis Peel, , Microbial Population, Caeca, Broiler 
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