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  دهیچک
 نرمالدر شرایط  )پریماالك  و ساکارومایسس سرویزا ،    آسپرژیلوس اریزا ( به منظور بررسی اثرات پروبیوتیک       یآزمایش

 48 در  308جوجه گوشتی از سـویه راس    قطعه768 تعداد  . گرمایی بر عملکرد جوجه هاي گوشتی صورت گرفت        تنشو  
در دو بـا قـرار گـرفتن     کامالً تصادفی يبلوکهاطرح در قالب  )در هر تکرار  قطعه   16  و  تکرار 6 با تیمار   4 (واحد آزمایشی 

جیره هاي غـذایی مـورد اسـتفاده در آزمـایش، بـر اسـاس احتیاجـات         . داستفاده ش  نرمالشرایط   و    گرما تنشبلوك تحت   
 و بـا مقـادیر معـین مـواد افزودنـی تهیـه       روزگی 22 -42 و 1 -21 در سن) 308 سویه راس(غذایی جوجه هاي گوشتی  

 الشـه  و ترکیبـات  ضـریب تبـدیل غـذایی    مـصرفی،  خوراك ،صفاتی که اندازه گیري گردید شامل افزایش وزن بدن      .گردید
 جوجه از هـر تیمـار بـه طـور تـصادفی جهـت       .داشتندآب و جیره دسترسی آزاد به   به صورت   ها   جوجه  و  بود پرنده گان 

 ولی وزن الشـه و رانـدمان   دینگردگوشتی  يهاسبب بهبود عملکرد جوجهپروبیوتیک  یمواد افزودن .کشتار انتخاب گردید  
 هـا، میـانگین وزن زنـده و ضـریب    ، تلفات جوجهی مقدار خوراك مصرف .)P >05/0( داري کاهش داد  الشه را به طور معنی    

- ولی وزن الشه به طـور معنـی  دادننشان  يداریکاهش معنهاي گوشتی تحت شرایط تنش گرما     جوجهتبدیل غذایی براي    

 ولی اسـترس   هاي گوشتی نداشت  براساس نتایج حاصل پروبیوتیک تاثیري بر عملکرد جوجه       . )P >05/0( کاهش یافت    دار
  .  سبب کاهش وزن الشه شدگرمایی

  
   گوشتیيعملکرد جوجه ها، پروبیوتیکاسترس گرمایی،  :يکلید هايواژه
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Abstract

The experiment was conducted to evaluate the effects of probiotics (Aspergillus Oryzae, 

Saccharomyces cerevisae and Perimalac) on the broilers performance under conventional and heat 

stress conditions. 768 day-old male Ross-308 broiler chicks were used in blocks randomized design. 

The birds were housed in floors pens. The rearing place was located with the controled temperature 

and humidity. Each treatment group was allocated at random to 6 pens with 16 birds each. The diets 

were used this experiment conducted to be adequate nutrients according to the National Research 

Council (1994). The experimental diets were fed in two periods 1 to 21 and 22 to 42 days of age. At 

the end of each week chicks were weighed individually. Feed consumption and feed conversion 

retio and carcass traits were determined for each pen. The diets and water offered as ad-libitum. 

After the termination of the trial, 4 birds from per pens (8 birds per treatment group) were selected 

randomly and were killed. The additive probitics did not improve broilers performance but carcass 

weight and carcass efficiency decreased significantly (P<0.05). Feed intake, broler mortality, live 

weight mean and feed conversion ratio were not significant decreased under heat stress condition 

but carcass weight decreased significantly (P<0.05). The results of experiment showed that 

probiotics did not significantly improve broiler performance, but heat stress caused decreasing of 

carcass weight. 

 
Keywords: Broiler performance, Heat stress, Probiotics 

  مقدمه
پروبیوتیـــک حـــاوي  دهـــد کـــه یگزارشـــات نـــشان مـــ

ــپورژنز ــیلوس اسـ ــوم،الکتوباسـ ــستریدیوم بوتریکـ ،  کلـ
 الکتوباســیلوس الکتــیس و اســترپتوکوکوس ترموفیلــوس

جوجــه هــاي غــذایی  وزن و ضــریب تبــدیل بهبــودباعــث 
ملـوزي و   ، و   1984هـان و همکـاران       (مـی گـردد   گوشتی  
ســه ررســی تــاثیر در ب )1991(دال  امــا .)1986ان همکــار
روي عملکـرد جوجـه هـاي گوشـتی         بر   پروبیوتیک   سویه

تفاوت معنی داري از نظر افزایش وزن بدن، راندمان غـذا   
مـایولینو و    در مطالعـه  . مـشاهده ننمـود   و درصد الشـه     

تغذیه شـده بـا   گوشتی جوجه هاي  نیز )1992( همکاران  
 الکتوباسـیلوس اسـیدوفیلوس و   حاويغذایی  جیره هاي   

وزن معنی داري بـراي   اختالف  وکوکوس فاسیوم   استرپت
 مـشاهده نمودنـد   ) 1994(یاداو و همکـاران     . شتنداند بدن
 درصــد 1 و 6/0، 2/0، صــفراضــافه کــردن ســطوح کــه 
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، منجر  جوجه هاي گوشتیغذایی زنده به جیره هاي   مخمر
 و خـوراك مـصرفی  ،  بـدن وزندر  به تفـاوت معنـی داري   
 نیـی تع بـه منظـور   زمایش این آ .نشدراندمان تبدیل غذایی   

و  ،1آسـپرژیلوس اریـزا   : تجاري  نوع پروبیوتیک  سهاثرات  
ــرویزا  ــسس س ــاالك   و ،2ساکارومای ــه  3پریم  يحــاوک

بـر   اسـت 6ومیدوباکتریفی ب   5 انتروکوکوس 4لوسیروزیاسپ
در شـرایط    ،جوجه هاي گوشـتی    الشهبات  ی و ترک  عملکرد
  . گرفتصورت  گرمایی تنش و نرمال

  
  ها مواد و روش

جـنس  ( قطعه جوجه گوشـتی   768در این آزمایش  تعداد      
 تیمار  4( واحد آزمایشی    48که در    308از سویه راس    ) نر
قـرار  ) نرمـال   شـرایط وگرما  تنش تکرار در دو بلوك   6و  

پرنده وجـود   قطعه 16 آزمایشی  واحدکه  در هر     داده شد   
شـاهد   (1 ییره غـذا  یـ ج شامل   یشی آزما هايماری ت .داشت

پروبیوتیــــک  (2 ییره غــــذایـــ ج، )کیــــوتیبـــدون پروپ 
پروبیوتیــک  (3 ییره غــذایــج،  )ساکارومایــسس ســرویزا

ــزا  ــپرژیلوس اری ــجو ) آس ــذای ــر (4 ییره غ ــک  وپ بیوتی
کـامالً تـصادفی     يبلو کها در قالب طرح    بود که   ) پریماالك
داده هاي جمع آوري شـده بـا اسـتفاده از نـرم       . انجام شد 

ري قـرار گرفـت و       مورد تجزیه و تحلیـل آمـا       SASافزار  
براي مقایـسه میـانگین  هـا از آزمـون چنـد دامنـه دانکـن                 

  : مدل آماري طرح به شرح زیر بود . استفاده شد
Ϋijk= μ+αi +βj+αiβj +εijk   

ــدار هــر مــشاهده،   ijkΫکــه در آن  ــانگین جامعــه μمق         می
 اثـر شـرایط   j βاثـر تیمـار،   iα،)فرض صـفر اسـت   تحت ( 

 اثـر متقابـل تیمـار     jβiα ،)نرمـال  ،   اسـترس (  دمایی بلـوك  
مــدیریت  .اثـر خطـاي آزمــایش مـی باشـد     ijkε واسـترس، 

رطوبت، تهویه و واکسیناسیون پرورش از لحاظ نوردهی،    
درجــه . بــر اســاس توصــیه ســویه راس صــورت گرفــت 

                                                        
1Aspergillus Oryzae 
2Saccharomyces Cereviciae 
3Perimalac 
4Aspergillus 
5Entrococcus 
6Bifidobacterium 

 درجـه   32 در هفتـه اول      نرمـال حرارت سالن در شرایط     
کـاهش   درجه سـانتیگراد     3 يه ا  هفت بود که   سانتی گراد   

 درجـه   22بـه   سـالن     دمـاي    تـا در هفتـه پایـانی      داد شد   
 گرمـا  بـصورت      تنش سالن تحت    ايرب. رسیدسانتیگراد  

 14 لغایـت  11سـاعت  ( سـاعت در روز  3روزانه به مدت  
 بـاالتر   سـانتیگراد    درجه   5 تا   4دماي سالن   ) بعد از ظهر  

 50رطوبت نسبی سالن    . اعمال می گردید   نرمالاز سالن   
جیره هاي غذایی مورد اسـتفاده  . متغیر بود درصد  60تا  

در آزمایش، بـر اسـاس احتیاجـات  غـذایی جوجـه هـاي          
 روزگـی و    0 -21 بـراي سـن   ) 308سویه راس   (گوشتی  

 شـده  گـزارش  1 روزگی تهیه شد کـه در جـدول      42-22
در  پروبیوتیــک ساکارومایــسس ســرویزا مقــدار. اســت
ر تن  روزگی به مقدار یک کیلو د      0 -21 غذایی سن جیره  
 روزگــی بــه مقــدار نــیم کیلــو در تــن  22-42  ســنو در

در کـل    پروبیوتیـک آسـپرژیلوس اریـزا      .استفاده گردیـد  
 مقـدار . مقـدار دو کیلـو در تـن مـصرف گردیـد         ه  دوره ب 

 و 8، انتروکوکــوس7 کــه شـامل آســپرژیلوس   پریمـاالك 
ــاکتریوم ــد و ب ــود 9بیفی ــره،ب ــذایی ســن در جی  0-21  غ

-22سن غذایی جیره در تن وروزگی  مقدار یک کیلو در    
صفاتی که   .به مقدار نیم کیلو تن استفاده شد        روزگی 42

 مقــدار ،انــدازه گیــري گردیــد شــامل افــزایش وزن بــدن 
 الشـه   ير ها یمثغ مصرفی، ضریب تبدیل غذایی،      خوراك

. در تیمارهـاي آزمایـشی بـود    ) نهیو سـ   وزن الشه، ران  (
نـدازه  مقدار مصرف در هر واحد آزمایشی در هر هفته ا          

خـوراك باقیمانـده در      گیري شد و براي این کـار مقـدار        
آخر هفته از مقدار خـوراك اختـصاص یافتـه بـراي هـر               
آشیانه در اول هفته کسر شد متوسط خـوراك مـصرفی        
. هر پرنده درطول هفته بر مبناي روز مرغ محاسـبه شـد       

 قطعــه 4 روزگــی، 42در پایــان دوره پــرورش، در ســن 
 انتخاب و پـس از تـوزین و          یشیا آزم پرنده از هر تیمار   

 و سـرو پاهـا جـدا     ، پس از پر کنی    وشماره زنی  کشتار     
  . محتویات شکم به دقت خارج و الشه توزین شد

                                                        
7Aspergillus 
8Entrococcus 
9Bifidobacterium 
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  نتایج 
 تـا  22  از و21  صـفر تـا    در سن    خوراك مصرفی   مقدار 

 2در جـدول    ) روزگی 42صفر تا   (روزگی و کل دوره      42
 روزگـی،  21خوراك مصرفی در سـن      . گزارش شده است  

بــین تیمارهــاي آزمایــشی داراي اخــتالف معنــی دار نمــی 
 ،نرمـال  تـنش گرمـا و شـرایط         دمـاي براي  همچنین   .باشد

 میـزان خـوراك     با اینکه  گردیدناختالف معنی دار مشاهده     
لـو  ی ک 03/1(پـایین تـر     گرمـا   مصرفی در تیمار تحت تنش      

  بـود  ) لـو گـرم   ی ک 05/1( گرمـا    از تیمار بـدون تـنش     ) گرم

 روزگی نیز 42خوراك مصرفی در سن   براي  ). 2جدول  (
 ، و میـزان وجـود نداشـت   بین تیمارها اختالف معنـی دار       

 42 و   21 هاي ازمایـشی در سـن        خوراك مصرفی تیمار  
خـوراك مـصرفی    .قرار نگرفـت  گرما  تحت تنشروزگی  

ــا   ــین تیماره ــز در ب ــل دوره نی ــرورش در  ک ــاي پ  و دم
قـدار خـوراك   م ،داراي اثر معنی دار نمـی باشـد     آزمایش

 از ) لـو گـرم  ی ک28/4( پایین تـر گرما در تیمار تحت تنش   
 .مــی باشــد) لــو گــرمی ک40/4(  گرمــاتیمــار بــدون تــنش

  
  

  

  )در صد (ييغذا جيره هاي ات تركيب -۱جدول 
 ٠-٢١  مواد خوراكي

  روزگي
   روزگي٢٢ – ٤٢

  ٥٣/٦٦  ٨/٥٩  ذرت
  ٣/٢٧  ٧٣/٣٤  ) درصد٤٤( كنجاله سويا
  ١٥/٢  ٦١/١  روغن گياهي

  ٢٩/٠  ٤٣/٠  نمك
  ٢/٠  ٠٧/٠   كلرايداليزين -ال
  ٢٧/٠  ٢٥/٠  متيومين - ال يد

  ٠٢/١  ٠٢/١  سنگ آهكپودر 
٥٨/١   دي كلسيم فسفات   ٧٢/١  

  ٥/٠  ٥/٠  مكمل معدني ويتامين* 
  ييغذاهاي  هرجيمواد مغذي و انرژي قابل متابوليسم 

  ٣٠٠٥  ٢٩٠٠  )كيلو كالري در كيلو گرم (انرژي قابل متابوليسم
  ٥/١٨  ٢١  پروتئين خام

  ٥٥/٠  ٥٦/٠  متيونين 
  ١٢/١  ٢/١  اليزين

 ، ۶۴۰ ،  ۲۰۰۰ ،   ١٤٤٠٠ همچنـين      ،  D  و    A  يهـا واحد بين المللـي ويتامين     ۷۲۰۰۰و   ٤٤٠٠٠٠٠هركيلو گرم مكمل ويتاميني حاوي       *
 اسـيد   ،  ريبـوفالوين  ، ، تيـامين  ، كوبـاالمين E ، K   ي هـا ويتاميناز گرم  ميلي ۲۶۰  و ۲۰۰۰ ، ۶۱۲ ، ۱۲۱۶۰ ، ۴۸۹۶ ، ۳۰۰۰ ، ۶۱۲

،  گـرم روي  ٨/٣٣،   گرم منگنز٥/٦٤هر كيلوگرم مكمل معدني حاوي.  بودو كولين كلرايد   بيوتين    ، ، نياسين ،  پيريدوكسين     پانتوتنيك
  بود گرم سلنيوم ٨گرم كبالت و   ميلي١٩٠،  گرم يد  ميلي٦٤٠،   گرم مس٨،    گرم آهن١٠٠
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  دوره پرورش جوجه هاي گوشتي  در سنين مختلف) كيلوگرم( خوراك مصرفي  برياثرات مواد افزودن  -۲ جدول
  كل دوره   روزگي٢٢-٤٢  روزگي٠ - ٢١  تيمارهاي آزمايشي

  ٣٢/٤  ٢٨/٣  ٠٤/١   )کيوتيبدون پروپ( شاهد
  ٢٥/٤  ٢٤/٣  ٠١/١    پروبيوتيك ساكارومايسس سرويزا

  ٣٨/٤  ٣٢/٣  ٠٥/١   پروبيوتيك آسپرژيلوس اريزا
  ٤١/٤  ٣٦/٣  ٠٥/١  بيوتيك  پريماالك و پر

P-Value ۲۰/۰  ۳۳/۰  ۲۵/۰  
  اثرات دماي پرورش

  ٤٠/٤  ٣٥/٣  ٠٥/١   نرمالشرايط 
  ٢٨/٤  ٢٦/٣  ٠٣/١    گرماييتنش

P-Value ۱۷/۰ ۰۷/۰ ۰۶/۰ 

  
ــایش   ــایج حاصــل از آزم ــزایش نت ــورد اف وزن  در م

در   روزگی   42 و   21جوجه هاي گوشتی براي سنین      
در پرنـدگان   وزن زنـده    .گزارش شده است   3 جدول

و  یشیـ زماآ يروزگـی در بـین تیمارهـا    42و  21سن    
 بجز هفته پـنجم در   )نرمال و تنش گرما   ( محیط پرورش 

    .نداد ي نشاناختالف معنی دار  هاي آزمایشی دما
  

  گوشتي  يجوجه ها) گرم( مختلف بر ميانگين وزن زنده پروبيوتيك هايتاثير   -۳جدول 
  ۶هفته   ۵هفته   ۴هفته   ۳هفته   ۲هفته   ۱هفته   تيمارهاي آزمايشي

 ٢٤٨٣ ١٨٠٠ ١٢١٢ ٧١٠ ٣٤٧ ۱۳۱   )کيوتيبدون پروپ(شاهد
 ٢٤٨٠ ١٧٦٧ ١٢٠٣ ٧١١ ٣٥٣ ١٣٤    پروبيوتيك ساكارومايسس سرويزا

 ٢٤٤١ ١٧٤٠ ١١٧٩ ٧٠٠ ٣٤٣ ١٣٢   پروبيوتيك آسپرژيلوس اريزا
 ٢٤٩٧ ١٧٦٣ ١١٩٥ ٧٠٦ ٣٤٨ ١٢٩   پريبيوتيك  پريماالك 

P-Value ۳۲/۰  ۷۱/۰  ۸۸/۰  ۷۴/۰  ۴۴/۰  ۷۴/۰  
  اثرات دماي پرورش

 ١٧٨٨a  ۲۴۹۸ ١٢٠١ ٧٠٧ ٣٥١ ۱۳۲  نرمال شرايط 
 ۱۷۴۳b ۲۴۴۰ ١٩٠٧ ٧٠٤ ٣٤٦ ١٣٢    گرماييتنش

P-Value ۱  ۲۹/۰  ۷۸/۰  ۵۳/۰  ۰۳/۰  ۰۸/۰  
  

 جوجـه هـاي گوشـتی بـراي       غذاییضریب تبدیل   
. اسـت گـزارش شـده      4روزگی در جدول     42 و   21سنین  

بین تیمارها داراي اختالف معنـی دار  غذایی ضریب  تبدیل    
روزگــی 21 در ســن محــیط پــرورشدر بــین . نمـی باشــد 

 ،نرمـال  و شـرایط     گرمـا  تـنش هـاي گوشـتی تحـت       جوجه
 در تیمـار    ضریب تبدیل غذایی  . وجود دارد اختالف آماري   

تحـت شـرایط    از تیمـار    ) 45/1(  کمتر گرما تنشهاي تحت   
 در غــذاییضــریب تبــدیل  .)P >05/0(  بــود)48/1( نرمـال 

محـیط   روزگـی در بـین تیمارهـاي آزمایـشی و            42سن  
 يمـار هـا  یتبـین   . اختالف آماري را نـشان نـداد     پرورش

ط تـنش  یل خـوراك در شـرا    یب تبـد  ی ضر ي برا یشیآزما
 یمعنـ آمـاري   ط نرمـال تفـاوت      ی نسبت بـه شـرا     ییگرما
  ).4جدول  (مشاهد نشد يدار
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    جوجه هاي گوشتيغذايي تاثير افزودني هاي مختلف بر ضريب تبديل  - ۴جدول 
   روزگي ٢٢-٤٢  روزگي۰ -٢١  تيمارهاي آزمايشي

  ٧٦/١  ٤٧/١   )کيوتيبدون پروپ(شاهد
  ٧٤/١  ٤٦/١    پروبيوتيك ساكارومايسس سرويزا

  ٧٧/١  ٤٧/١   پروبيوتيك آسپرژيلوس اريزا
  ٧٠/١  ٤٧/١   پريبيوتيك  پريماالك 

P-Value ۹۲/۰  ۸۸/۰  
  اثرات دماي پرورش

  ٨٧/١  a٤٨/١   نرمالشرايط 
  ٨٠/١  b٤٥/١  گرمايي تنش

P-Value ۰۰۴/۰ ۱۵/۰  
                        b -   a۰٥/۰( روف غير مشابه در هر ستون به معني  اختالف معني دار مي باشدح< P(.  

  
الشـه  در مورد تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر صفات       

، در  ) سـینه  درصـد  ران،   درصـد راندمان الشه،   وزن الشه،     (
پریبیوتیک  یشیآزما يهامار  یت .گزارش شده است    5جدول  

 وزن  نیشتریـ  ب يدارا )کیـ وتیبـدون پروپ  ( شاهدو  پریماالك  
 تیمارهـاي  رینسبت به سا  ) گرم50/1787و   00/1820 (الشه

از لحـاظ آمـاري داراي اخـتالف آمـاري           وداشتند  آزمایشی  
 يبـرا  ) گـرم 43/1641(ن وزن الشـه    یکمتر). P >05/0(  بود

  بود که نـسبت   پروبیوتیک آسپرژیلوس اریزا   یشیزماآمار  یت
 ي داری معنـ يآمـار  اخـتالف  یشیـ زماآ يمارهـا یر تیبه سـا  

مان الشــه بـــراي  داز لحــاظ رانـــ   ).P >05/0( نــشان داد 
ــد و تیمارهــاي آزمایــشی اخــتالف  آمــاري مــشاهده گردی

 آزمایـــشی هـــايبیـــشترین رانـــدمان الشـــه بـــراي تیمار
مـی    و تیمـار شـاهد    پروبیوتیک ساکارومایـسس سـرویزا    

، در بـین    شـود  یمشاهده مـ   5جدول  درهمانطور که   . باشد
معنـی داري از نظــر  آمـاري  اخــتالف  یشیـ زماآ يتیمارهـا 
، کـه   شدنـ سینه مشاهده    درصد الشه و    درصد يپارامترها

شـرایط نرمـال و اسـترس       پـرورش در    شـرایط بـراي      این
  . وجود دارد

  
    روزگي٤٢ي گوشتي در سن  تاثير افزودني هاي مختلف بر وزن الشه، ران و سينه جوجه ها -۵جدول 

   سينهدرصد   راندرصد  )گرم ( الشهراندمان  )گرم (وزن الشه  تيمارهاي آزمايشي
  ٤٦/٢٣  ٧/٢٠ ٦٦/a۰۵  a٥٠/١٧٨٧   )کيوتيبدون پروپ(شاهد

  ۲۳/٤٠  ٣٣/٢٠  a٩٤/٦٥  ab٥٠/١٧٥٧    پروبيوتيك ساكارومايسس سرويزا
  ٨٨/٢٢  ٥٩/١٩  b٨٠/٦٣  b٤٣/١٦٤١   پروبيوتيك آسپرژيلوس اريزا

  ٨٦/٢٢  ٠٤/٢٠  ab٩١/٦٤  a٠٠/١٨٢٠   پريبيوتيك  پريماالك 
P-Value ۱۱/۰ ۰۱/۰  ۵۳/۰ ۶۳/۰  
   آزمايشيبلوك هاي

۵۴/۶۵  a١٨٢٣  نرمال شرايط       ٦٨/١٩    ۳۲/ ٢٣  
۸۷/۶۴  b١٦٨٨  گرماييتنش   ٣٩/٢٠   ٩٨/٢٢  

P-Value ۰۰۲/۰ ۱۸/۰  ۰۶/۰  ۴۲/۰ 
b - a ٠٥/٠(  حروف غير مشابه در هر ستون به معني  اختالف معني دار مي باشد<P.(  
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 ٥٥...                                                             تنش   نرمال وجوجه هاي گوشتي تحت شرايط الشه و تركيباتبر عملكرد  تاثير پروبيوتيك

 

نتایج آزمایش نشان داد که کمترین تلفات مربوط به تیمار          
بـود کـه     )تیـک پروبیو(هاي آزمایشی حاوي مواد افزودنی      

کـاهش معنـی   ) بدون مواد افزودنـی (نسبت به تیمار شاهد     
نرمـــال شـــرایط پـــرورش   ).P >05/0( داري نـــشان داد

اسـترس گرمـایی   پرورش جوجه هاي گوشتی نسبت بـه    
  )6جدول (نداشت اختالف معنی داري 

  
  

  
  زمايشي آ تلفات تيمارهاي تاثير افزودني هاي مختلف بر -٦جدول 

  )درصد (تلفات  شيتيمارهاي آزماي
  ٩٨/١١ a   )کيوتيبدون پروپ(شاهد

  b٢١/٥     پروبيوتيك ساكارومايسس سرويزا
  b٢١/٥   پروبيوتيك آسپرژيلوس اريزا

  b٦٩/٤   پريبيوتيك  پريماالك 
     آزمايشيبلوك هاي

  ٢٩/٧  نرمال شرايط 
  ٢٥/٦  گرماييتنش 

  
  بحث

خـوراك  مقدار ش نشان داد یزماآج حاصل از  ینتا
دوره هـاي مختلـف     در   ی گوشت يجوجه ها براي  فی  مصر

 نتـایج    بـا    که نبود یشی آزما يمارهایتر  یتاثتحت   پرورش
و ، )2002(همکـاران    قیصري و ،  )1996( موهان وهمکاران 

 آلـوان و  . داردهمخـوانی   ) 2000( ناهمکـار   و رهتووآپکام
اخـتالف معنـی داري     مشاهده نمودند که     )1997(همکاران  

تغذیه شده بـا   لف جوجه هاي گوشتی  سه سویه مخت  براي  
ــک ــدار خــوراك  در پروبیوتی ــصرف مق ــدارد  یم ــود ن  .وج

 اسـتفاده گزارش دادند که    ) 1997( همکاران یئو و ن  یهمچن
 درصد از پروبیوتیک حاوي الکتوباسیلوس در جیـره         1/0

 در  تـاثیري  روزگی   21 در سن  جوجه هاي گوشتی   ییغذا
ــدار خــوراك  ــدارد یمــصرفمق ــاران همو ت کومپرچــ.ن  ک

 در پروبیوتیک حاوي ساکارومایسس سـرویزا    از  ) 1998(
راس بـا   گوشـتی از سـویه      جوجـه هـاي     غذاي  جیره هاي   

 خــوراكاســتفاده نمــود کــه  Bویتــامین متفــاوت ح وســط
 با مقدار کـم ویتـامین        غذایی در گروهی که جیره   مصرفی  

B       تـا  5/3ه بودنـد مقـدار     وبدون پروبیوتیک تغذیـه کـرد   
ــزای 3/6 ــد اف ــشان دادش معنــی داري   درص  جــوي و .ن

ــاران  ــزارش نمود) 1997(همکـ ــدگـ ــه نـ ــتفاده  کـ  از اسـ
ــراي   پروبیوتیــک حــاوي الکتــو باســیلوس اســپورژنز ب

  .  افزایش یافتخوراك مصرف  ی گوشتي هاجوجه
پروبیوتیـک  ( ی مـواد افزودنـ    ي حـاو  یشیزماآ يتیمارها

    و آســـپرژیلوس اریـــزا   ، ساکارومایـــسس ســـرویزا  
 نرمـال  گرمـا و  شـرایط       تـنش  طی شـرا  تحـت ) پریماالك

 یمعنر یتاثجوجه هاي گوشتی    وزن زنده بدن     افزایشدر
 همکــاران  موهــان وکــه بــا گــزارش . نــشان نــداد يدار

 بدنافزایش وزن در پروبیوتیک   اعالم نمودند که  ) 1996(
گر یج د ی نتا  با  یا   وجوجه هاي گوشتی بدون تاثیر است         

جـــن  ،2002ارانقیــصري و همکــ  ، 1991دال  (نیمحققــ 
موهان و همکاران ، 2000کومپرهتووآ و همکاران ، 1990
  .همخوانی دارد) 1996

ــک و  ــار میکول ــا  )1999( انهمک ــتفاده  ب از اس
، یگوشـت  جوجـه هـاي      یی غـذا  جیره هاي در  پروبیوتیک  

هیچگونــه بهبــود معنــی داري در افــزایش وزن بــدن بــه  
گــزارش ) 1990( همکــاران اووینگــر و .وردنــددســت نیا

کردند کـه تغذیـه پروبیوتیکهـا حـاوي اسـترپتوکوکوس           
 جوجه هاي گوشتی تـاثیر معنـی داري بـر           يرافاسیوم ب 
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) 1978 ( همکـاران  دیلو ورس و   .افزایش وزن نداشته است   
تغذیه  که جوجه هایی که با الکتوباسیلوس        مشاهده کردند 

گردیدند، رشدي معادل با جوجه هـایی داشـتند کـه جیـره         
رچــت و بکام (یوتیــک مــصرف کردنــدیــه را بــدون پروبپا

 همکاران جین و اما   .)1997یو و همکاران    ،  1998همکاران  
پروبیوتیک حاوي الکتوباسـیلوس    د  دن گزارش نمو  )1998(

باعـث بهبـود معنـی       ی گوشـت  ي جوجه هـا   ییره غذا یدر ج 
  دهد کهی ت نشان م  گزارشا .گردیدوزن  ش  ی افزا داري در 

میکروب هاي مجراي   پروبیوتیک ها به حقظ وایجاد تعادل       
 هـا ماننـد اسـتفاده    تنشکه در اثر ) 10یوبیوزیس(گوارشی  

از مواد ضد میکروبی به هم خورده باشند کمک مـی کننـد       
   ).1999اکل (

بـراي   ی گوشـت  يجوجه هـا    غذاییضریب تبدیل   
ن یـ اما ا  ،نشان نداد اختالف معنی دار    ی  شی آزما يتیمارها  

 آغازین معنـی    این اختالفات براي محیط پرورش در دوره      
الکتـو  گـزارش کردنـد     ) 1998(ان  همکـار  جـین و  . دار بود 

 جوجه هـاي گوشـتی باعـث        در جیره غذایی    باسیلوس ها   
ل یـ دال. مـی شـود    روزگی   21  سن بهبود ضریب تبدیل در   

بـه واسـطه وجـود میکـروب هـاي       می توان   را احتماالً   این  
، کـه  دانـست پروبیوتیکی به ویژه گونه هـاي الکتوباسـیل     

وبها توانایی اتـصال بـه اپیتلیـوم روده جوجـه هـا را          میکر
یافتـه وبـه فلـوراي     دارا بوده ودر مجراي روده اي تکثیـر      

مـی  طبیعی روده در انجام اعمال  مفید براي میزبان کمـک    
در ضمن میکروبها ضمن عبور از مجـراي گوارشـی           . کند

ــوده     ــاوم ب ــاي صــفراوي مق ــه  شــرایط اســیدي ونمکه ب
 شــدن وحــذف رقــابتی  بــا  برخــی وتوانـایی آنتاگونیــسم 

جین و همکاران  ( میکروب هاي بیماري زا را دارا  بوده اند        
 بـا مـصرف      کـه  )1990( همکـاران  اووینگـز و  اما    ).2000

در   M-74پروبیوتیکی حـاوي اسـترپتوکوکوس فاسـیوم    
ضریب تبـدیل   مقایسه با گروه شاهد بهبود معنی داري در 

ن ارتبـاط   یـ در ا   .د روزگی به دست نیاوردنـ     21 غذایی در 
بـا مـصرف   گزارش نمودند کـه     ) 1996( همکارن موهان و 

جوجـه هـاي گوشـتی بهبـود        غـذایی   پروبیوتیک در جیره    
                                                        

10 Eubiosis 

 روزگی 42معنی داري در ضریب تبدیل دان مصرفی در    
  .دینگرد مشاهده

ات ترکیبـ  ي بـرا  يمـار آه  یـ ج حاصل از تجز   ینتا
 یشیـ زماآمـار   یت  نـشان داد کـه     ی گوشت يبدن جوجه ها  

 يمارهـا یر تینسبت به سـا وبیوتیک آسپرژیلوس اریزا  پر
، رانـدمان و     در  وزن الشـه     ي دار یکاهش معن  یشیزماآ

پریبیوتیــــک   یشیـــ  آزمايمـــار هـــا  یت. دارد وزن ران
 نیشتریــ بيدارا )کیـ وتیبـدون پروپ ( شـاهد و پریمـاالك  

 ران بـود وزن  وزن الشه، راندمان الشه و وزن سینه بـا          
کامپرچــت و  ، 1991دال  ،1999برزوســکا و همکــاران  (

 بــر اســاس ).1996موهــان و همکــاران ، 1998همکـاران  
پروبیوتیـک   مانند   یآزمایش مواد افزودن  حاصل از   نتایج  

 پریمـاالك ،  آسـپرژیلوس اریـزا    ،ساکارومایسس سرویزا 
جوجـه  در عملکـرد    آزمـایش تـاثیري     در  مورد اسـتفاده    

  .ادنشان ندگوشتی  يها
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 ٥٧...                                                             تنش   نرمال وجوجه هاي گوشتي تحت شرايط الشه و تركيباتبر عملكرد  تاثير پروبيوتيك
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