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 های گوشتی  جوجه برخی از فاکتورهای خونی ور عملکرداکتریایی بب  1 یار بررسی اثر سطوح مختلف زیست
 

  4 و علی نیکخواه3، عبدالرضا کامیاب2حمدرضا عبدالهی، م1شحنه احمد زارع*

  کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه تهران، انش آموختهد2 ،دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تهران1
 د گروه علوم دامی دانشگاه تهراناستا4استادیار سابق گروه علوم دامی دانشگاه تهران، 3

 30/2/86 :؛ تاریخ پذیرش 31/1/82 :تاریخ دریافت
 

 
 

 چکیده
 بـر    )فـرمیس   باسیلوس سوبتیلیس و باسـیلوس لیشـنی      (  باکتریایی یار   سطوح مختلف زیست   تاثیرتعیین  منظور    به هاین مطالع 

 که گروه آزمایشی یک. یار با یکدیگر تفاوت داشتند  ستتنها از لحاظ میزان زی    ها    جیره. اجرا گردید  های گوشتی   عملکرد جوجه 
 1200 و 1000، 800ترتیب مقـادیر    جیره شاهد درنظرگرفته شد و به جیره غذایی سه گروه دیگر به        عنوان  به  بود یار  زیستفاقد  

. ضـافه گردیـد   یار در دورۀ رشد بـه هـر تـن خـوراک ا               گرم زیست  480 و   400،  320یار در دورۀ آغازین و مقادیر         گرم زیست 
 کمترین افزایش وزن که  ای گونه به، )P >05/0( دار داشت های آزمایشی تفاوت معنی   در بین گروهۀ آغازینافزایش وزن در دور

رغم افزایش وزن تـا      اما علی . بود و بیشترین افزایش وزن مربوط به گروه آزمایشی چهار           )شاهد(  آزمایشی یک  مربوط به گروه  
هـای       از نظـر خـوراک مصـرفی بـین گـروه           .دار نبـود    یار، این افزایش معنـی      کنندۀ زیست   های مصرف     ه روزگی در گرو   42سن  

هـا تفـاوت       روزگـی، بـین گـروه      0-21 از نظر ضریب تبدیل غذایی، در دورۀ سنی          . وجود نداشت  یدار  آزمایشی، تفاوت معنی  
بـین  . ی نداشت دار  معنیتاثیر ) روزگی 0-42(رورشپدورۀ  کل   ضریب تبدیل غذایی در      یار بر    زیست ).P >05/0( دار بود   معنی
های سـفید   از لحاظ تعداد گلبول   ). P >05/0( شتدار وجود دا    های آزمایشی از لحاظ میزان کلسترول خون اختالف معنی          گروه
ربـی  ، چ ران، سـینه ،از نظر تلفـات، درصـد الشـه   ). P >05/0( دار وجود داشت   های آزمایشی تفاوت معنی       ، بین گروه   نیز خون

 .ددار مشاهده نش های آزمایشی تفاوت معنی   بین گروه مقدار هموگلوبین خونمحوطۀ شکمی و 
 

 فرمیس ؛ باسیلوس لیشنی باسیلوس سوبتیلیس؛یار گوشتی، زیست  جوجه:های کلیدی واژه
 
 
 
 

                                                           
1- Probiotic  

 azareh@ut.ac.ir:  مسئول مکاتبه-*
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 مقدمه
هـا،    تاکنون برای پیشـگیری، درمـان و کنتـرل بیمـاری          

ری از طریـق    عالوه بر رعایـت شـرایط بهداشـتی، پیشـگی         
ها و سـایر   بیوتیک  ضدعفونی، واکسیناسیون و غیره، از آنتی     

اسـتفاده از   . مواد ضد باکتریـایی نیـز اسـتفاده شـده اسـت           
هـای مقـاوم و       دلیل بوجـود آوردن سـویه      ها به   بیوتیک  آنتی

هـا بـویژه در       امکان انتقـال ایـن مقاومـت بـه سـایر گونـه            
اری بقایـای   هـا، مانـدگ     های مشترک بین انسان و دام       سویه

هـا و     های دامی مـورد مصـرف انسـان         دارویی در فرآورده  
زدن تعادل فلور میکروبی دستگاه گوارش، مشـکالت          برهم

ــود آورده و     ــی بوج ــومی و دام ــت عم ــدی در بهداش ج
. کنندگان را فـراهم سـاخته اسـت         موجبات نگرانی مصرف  

بیوتیـک در     اکنون در بعضی از کشورها استفاده از آنتـی          هم
همـین   بـه . شدت محدود شده است    ام و طیور به   خوراک د 

یابی به عملکرد     دلیل صنعت پرورش طیور به منظور دست      
باال و نیز تـأمین سـالمت طیـور و توجیـه اقتصـادی ایـن                
ــر از       ــاتی غی ــه ترکیب ــود را ب ــه خ ــد توج ــنعت، بای ص

هـا، ترکیبـات      یـار   زیسـت  .ها معطـوف نمایـد      بیوتیک  آنتی
قیما به جیـره دام و طیـور        ای هستند که مست     میکروبی زنده 

شوند و اثر بسیار مطلوبی بر عملکرد و سـالمت            اضافه می 
 استفاده از ایـن ترکیبـات در خـوراک          .د دارن این حیوانات 

ای مورد ارزیـابی و بررسـی         طیور، بصورت بسیار گسترده   
هـا نـه تنهـا ایجـاد          ایـن میکروارگانیسـم   . قرار گرفته است  
هــای  و رشــد بــاکتریکننــد بلکــه از تکثیــر  بیمــاری نمــی

زا در دستگاه گوارش طیور نیز جلـوگیری کـرده و            بیماری
موجــب افــزایش جمعیــت میکروفلــور مفیــد در سیســتم 

  .دشون  میآنهاگوارشی 
یـار را      برای اولین بـار عبـارت زیسـت        )1974( پارکر

هـا و     هـا را ارگانیسـم      یـار   او زیست . مورد استفاده قرار داد   
یجاد تعادل میکروبـی موجـود      موادی معرفی نمود که در ا     

 نشـان داد در     )1979( کرافـورد . کننـد   در روده شرکت می   
یار تغذیه شده     هایی که با زیست     های گوشتی، گروه    جوجه

بودنـد از نظــر وزن، ضــریب تبــدیل غــذایی و تلفــات در  
 وضــعیت بهتــری نســبت بــه گــروه کنتــرل قــرار داشــتند

کــه انــد   نیــز گــزارش کــرده)1998(  و زوبــاککامپرشــت
های گوشتی وزن بدن را        جوجه ۀ به جیر  یار  زیستافزودن  

بهبود، مصرف خوراک را کاهش و ذخیـرۀ نیتـروژن را در            
بیـان  ) 1995(و همکـاران    سـانتوز   . دهـد   بدن افزایش مـی   

داشتند که افزودن محیط کشت باسـیلوس سـوبتیلیس بـه           
های گوشتی ضریب تبـدیل غـذایی را بهبـود            جیرۀ جوجه 

 شـکمی را نیـز کـاهش        محوطـۀ چربـی   بخشیده و میـزان     
 .دهد می

ــات ــرتحقیق ــی از    دیگ ــه بعض ــت ک ــان داده اس  نش
هــا، خصوصــا   یــار هــای موجــود در زیســت   بــاکتری

 سیستم ایمنی بـدن را تحریـک        ها، قادر هستند    الکتوباسیل
یار بـه جیـرۀ غـذایی          زیست  افزودن. )1992 ،فولر(د  نماین

 در غیاب   های گوشتی حتی     بهبود عملکرد جوجه   برطیور،  
 محصـوالت   ،عالوه بـر ایـن    . ها اثر مثبتی دارد     بیوتیک  آنتی

های   توانند نقش مهمی در کاهش باکتری       زندۀ میکروبی می  
دف با توجه به مطالب ذکر شـده، هـ        .  داشته باشند  بیماریزا

یـار   ر سطوح مختلف زیست   از انجام این تحقیق، بررسی آث     
 تبـدیل    ضریب ،خوراک مصرفی ش وزن،   یافزا بر یباکتریای
هـای گوشـتی      جوجهو بعضی از فاکتورهای خونی      غذایی  

 .بود
 

 ها مواد و روش
  پژوهشی گروه علوم   -در مزرعۀ آموزشی   آزمایشاین  

در این   . دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد      دامی
 نر( قطعه جوجه گوشتی از سویۀ راس        600آزمایش تعداد   

 دفی و در  هـای کامـل تصـا       در قالب طـرح بلـوک     ) و ماده 
هـر گـروه    . گروه آزمایشی مورد بررسی قرار گرفـت      چهار

 30 و در هـر واحـد آزمایشـی          ر تکـرا  پنجآزمایشی دارای   
هـا    ای برای جوجـه     هیاز نظر تغذ   .تقطعه جوجه قرار داش   

)  روزگی 22-42(و رشد   )  روزگی 0-21( دورۀ آغازین    دو
 آورده شده   1ها در جدول      ترکیب جیره . در نظر گرفته شد   

 . است
 :  عبارت بودند از های آزمایشی گروه

 .یار  جیرۀ شاهد بر پایۀ ذرت و سویا و بدون زیست-1
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 و دورۀ آغـازین  در یـار    گرم زیست  800+  جیرۀ شاهد    -2

 . خوراکدر هر تن در دورۀ رشد  گرم320
 و  دورۀ آغازین در  یار     گرم زیست  1000+  جیرۀ شاهد    -3

 . خوراکدر هر تن در دورۀ رشد  گرم400
 و  دورۀ آغازین در  یار     گرم زیست  1200+  جیرۀ شاهد    -4

  . خوراکدر هر تن در دورۀ رشد  گرم480
  روزگی، از هر واحـد آزمایشـی دو نمونـه          35در سن   

لیتـر    زیر بـال چهـار میلـی        رگ اهی از س  )همگی مرغ  (خون
سی آن    شد، سپس دو سی     خون به داخل سرنگ کشیده می     

شـد و     بود منتقل می   EDTAای که حاوی محلول       هبه لول 
ریختـه   EDTAسی به داخل لولۀ بـدون محلـول           دو سی 

هـای    پس از ثبـت مشخصـات و بـه دور از تکـان             .شد  می
ک گذاشته  های حاوی یخ خش     ها داخل کلمن    شدید، نمونه 

 مورد نظـر بـه آزمایشـگاه        هایشد و جهت انجام آزمایش    
ـ   . کلینیک دامپزشکی  منتقل گردید      هـای  هدر آزمایشگاه لول

 دقیقـه و    20، بـه مـدت      EDTAحاوی خـون و محلـول       
پالسـما آن    دور در دقیقه سانتریفوژ شـده و         1000سرعت  
پـس از ثبـت مشخصـات بـه       پالسـما های    نمونه. جدا شد 

 تعـداد   .گراد منتقـل شـد      درجۀ سانتی  -20فریزر در دمای    
 از  هبا استفاد زی ن مقدار هموگلوبین خون   و   های سفید  گلبول
 .گیری قرار گرفت  اندازه موردترمویتساهمو

 1ب2یـار باکتریـایی بیوپلـوس       در این آزمایش زیسـت    
یــار ترکیبــی از  ایــن زیســت. مــورد اســتفاده قــرار گرفــت

هـای باسـیلوس      اسپورهای زنـدۀ دو نـوع باسـیل بـه نـام           
سوبتیلیس و باسیلوس لیشنی فرمیس به نسبت یک به یک          

 6/1×109(  اسپور زندۀ باسـیل    2/3×109و به میزان حداقل     
یــار  در هرگــرم زیســت) هــا اســپور از هــر یــک از باســیل

رسد اینست که    نظر می   ای که ذکر آن الزم به       نکته .باشد  می
ها و بعضـی از   یار هایی که بین زیست با توجه به حساسیت  

ممانعـت از رشـد، محـدود       (هـا وجـود دارد        بیوتیـک   آنتی
هـای موجـود در     نمودن تکثیر و کاهش طول عمر بـاکتری       

و نیـز بـا در      ) هـا   بیوتیک  ها توسط برخی از آنتی      یار  زیست
ها و  یار  که، یکی از اهداف استفاده از زیست       نظرگرفتن این 

                                                           
1- BioPlus 2B  

 باشد  ها از خوراک طیور می      بیوتیک  این تحقیق، حذف آنتی   
بیـوتیکی   گونـه آنتـی    ، در این آزمایش، هـیچ     )1997 ،فولر(

 .مورد استفاده قرار نگرفت
شده در این آزمایش عبارت      گیری  صفات تولیدی اندازه  

بودند از افزایش وزن بدن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل         
غذایی، میزان تلفـات، درصـد الشـه، سـینه، ران و چربـی              

که برای صـفاتی نظیـر افـزایش         یی از آنجا  .محوطۀ شکمی 
، در هـر    غـذایی خوراک مصـرفی و ضـریب تبـدیل         ،  وزن

) زمایشیمیانگین واحد آ   ( واحد آزمایشی تنها یک مشاهده    
صـورت   بهوجود داشت، بنابراین مدل آماری استفاده شده        

 ):1376 همکاران،صمدی و  یزدی( بود 1معادله 

)1(                              ijjiij eBTy +++= µ 
ijy= مقدار مشاهدۀ i در تکرار j 
µ =میانگین جامعه 

iT = اثر گروه آزمایشیi 
jB= اثر بلوک آزمایشی j 

ije=1و…4گیری و آزمایش   خطای اندازه =i 
 صـفات   ماننـد دلیل اینکـه بـرای برخـی از صـفات،             به

 مربوط به الشه و ترکیبات خونی، در هر واحـد آزمایشـی،    
های مربوط به این      اشت، داده  وجود د   بیش از یک مشاهده   

های کامـل تصـادفی بـا چنـد           صفات از طریق طرح بلوک    
مشاهده در هر واحد آزمایشی، مورد تجزیه و تحلیل قـرار           

مــدل آمــاری اســتفاده شــده بــرای ایــن صــفات . گرفتنــد
 ):1376 ،همکارانصمدی و  یزدی(  بود2معادله  صورت به
)2(         ijkijjiijk eBTy εµ ++++= 
µ  =میانگین جامعه 

iT  = اثر گروه آزمایشیi 
jB  = اثر بلوک آزمایشیj 

ije  =خطای آزمایشی واحدj  از تیمار i 
ijkε = خطای مربوط به نمونهk از واحد آزمایشی ij 
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  . درصد مواد متشکلۀ جیرۀ آغازین-1 لجدو 

 ) روزگی22-42(  ) روزگی21-0(
 درصد مواد خوراکی  درصد مواد خوراکی

 6602/70 ذرت  5405/65 ذرت
 3754/21 )درصد44(کنجالۀ سویا   4554/27 )درصد44(کنجالۀ سویا 
 7156/4 پودر ماهی  3748/3 پودر ماهی
 7756/1 پودر صدف  4086/1 پودر صدف

 6371/0 کلسیم فسفات دی  24/1 کلسیم فسفات دی
 21/0 نمک  3401/0 نمک

 25/0 مکمل ویتامینی  25/0 مکمل ویتامینی
 25/0 مکمل معدنی  25/0 مکمل معدنی

 028/0  متیونین-  ال- دی  1099/0  متیونین-  ال- دی
 0982/0 لیزین هیدروکلراید  0308/0 لیزین هیدروکلراید
 100 مجموع درصد مواد مصرفی  100 اد مصرفیمجموع درصد مو

 تجزیۀ ترکیبات و انرژی جیره   تجزیۀ ترکیبات و انرژی جیره
 2970 )کیلوکالری در کیلوگرم(انرژی قابل متابولیسم   2900 )کیلوکالری در کیلوگرم(انرژی قابل متابولیسم 

 75/18 )درصد(پروتئین خام   1/20 )درصد(پروتئین خام 
 1/1 )درصد(لیزین   15/1 )درصد(لیزین 

 3987/0 )درصد(میتونین   4823/0 )درصد(میتونین 
 68/0 )درصد(سیستئین + متیونین   79/0 )درصد(سیستئین + متیونین 
 85/0 )درصد(کلسیم   85/0 )درصد(کلسیم 

 35/0 )درصد(فسفر قابل استفاده   43/0 )درصد(فسفر قابل استفاده 
 15/0 )درصد(سدیم   19/0 )درصد(سدیم 

 

 
 .ها در سنین مختلف دورۀ پرورش جوجه) گرم( و انحراف معیار افزایش وزن  میانگین -2جدول 

 های آزمایشی گروه
)روز(سن 

1 2 3 4 
21-0 013/11± b520/427 356/10± ab320/436 697/10± a920/451 703/19± a860/453 
42-21 448/23± 490/1141 446/19± 270/1148 493/69± 480/1168 036/70± 640/1174 
42-0 056/29± 010/1569 445/25± 590/1584 159/66± 400/1620 566/52± 500/1628 

 .های مربوطه است بین میانگین) P >05/0(دار  حروف غیر مشابه در هر ردیف، نشانه وجود تفاوت معنی
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هـای مربـوط بـه صـفات          جهت تجزیه و تحلیـل داده     
 و رویــۀ SAS1افــزار آمــاری  ده از نــرمگیــری شــ انــدازه

2GLM  ای دانکـن نیـز       از آزمون چنددامنه  . استفاده گردید
در ارتباط با هـر     (های آزمایشی     برای مقایسۀ میانگین گروه   

   ).α=درصد 5(استفاده شد ) صفت
 

 نتایج و بحث
یار، بـر میـزان افـزایش         مصرف سطوح مختلف زیست   

ــه ــا در دورۀ  وزن جوج ــازینه ــر مآغ ــی اث ــ عن  تدار داش
)05/0P< .(  ها به روش دانکن نیز       همچنین مقایسۀ میانگین

هـای آزمایشـی مختلـف بـا          نشان داد کـه میـانگین گـروه       
  ای  به گونـه  ). >05/0P(داری دارند     یکدیگر اختالف معنی  

هـای    که در طـول ایـن دوره بـین گـروه شـاهد بـا گـروه                
دار   از نظر افزایش وزن، تفاوت معنی      چهار و   سهآزمایشی  

، کمترین افزایش   ۀ آغازین در دور ). P  >05/0( مشاهده شد 
و بیشـترین  )  گـرم 52/427(وزن مربوط بـه گـروه شـاهد        

 86/453 (چهـار افزایش وزن مربوط بـه گـروه آزمایشـی          
دار بـین     علیرغم نبود تفـاوت معنـی     . )2جدول  ( بود) گرم

ــانگین   گــروه ــاالترین می هــای آزمایشــی در دورۀ رشــد، ب
 64/1174 (چهـار مربوط به گـروه آزمایشـی       افزایش وزن   

و کمترین میـانگین افـزایش وزن مربـوط بـه گـروه             ) گرم
اگـر میـانگین افـزایش وزن       . بـود )  گـرم  49/1141(شاهد  
 0-42(های آزمایشی مختلف را در کل دورۀ پرورش  گروه

کـه   رغم این  شود، علی   در نظر بگیریم، مشاهده می    ) روزگی
دار وجـود     آماری اختالف معنـی   ها، از لحاظ      بین این گروه  

یـار بـه جیـره، وزن بـدن           ندارد، ولـی بـا افـزودن زیسـت        
که میانگین    ای   به گونه  ؛ها روند افزایشی داشته است      جوجه

 ســه، ) گــرم59/1584 (دوافــزایش وزن گــروه آزمایشــی 
، 58/15 ترتیـب  بـه )  گرم 5/1628 (چهارو  )  گرم 4/1620(

 01/1569(اهد  گــرم بیشــتر از گــروه شــ49/59 و 39/51
 .بود) گرم

                                                           
1- Statistical analysis software 
2- General linear model 

 

در آزمایشی که بـه منظـور       ) 1996( و همکاران    موهان
هـای گوشـتی انجـام     یار بر رشد جوجـه    بررسی اثر زیست  

 100یار بـه میـزان        دادند، نشان دادند که استفاده از زیست      
 درصـد   1/5گرم در هر کیلوگرم خـوراک، بـه میـزان             میلی

نسـبت بـه     هفتگی،   هشتافزایش وزن بیشتری را در سن       
چنـین بهبـودی در افـزایش وزن        . گروه شاهد سـبب شـد     

  نیز   نیمحققریسایار، توسط     کنندۀ زیست   های مصرف   گروه
 ،همکـاران ن و   ی ج ؛1979 ،کرافورد( گزارش گردیده است  

 . )1989 ،ولا مکد؛1996
در دورۀ آغازین بیشترین خوراک مصرفی مربـوط بـه          

مربوط به  و کمترین خوراک مصرفی      گروه آزمایشی شاهد  
  روزگی 21-42  دوره در )3 جدول( ددو بو گروه آزمایشی   

 هـای آزمایشـی     بیشترین خوراک مصرفی مربوط به گـروه      
و کمترین خوراک مصرفی مربـوط بـه گـروه          چهار   و   یک

 از نظر خـوراک      نیز  پرورش هدر کل دور  . بوددو  آزمایشی  
داری مشـاهده     های مختلف تفاوت معنی     مصرفی بین گروه  

افزودن اسـپورهای   ۀ   مصرف خوراک در نتیج    کاهش .نشد
 دیگـر نیـز     هـای   شباسیلوس سوبتیلیس به جیره، در آزمای     

این امـر   ). 1998 ،کمپرت و زوباک  (گزارش گردیده است    
ها قابلیت    یار  حقیقت باشد که زیست    تواند ناشی از این     می

دسترسی به مواد مغذی و هضم آنهـا را بهبـود بخشـیده و             
 برای مصـرف خـوراک بیشـتر بـه          ممکن است نیاز حیوان   

ایـن  . منظور دسترسی به این مواد مغذی را کـاهش دهنـد          
بهبود در قابلیت هضم در مورد مواد مغذی از قبیل کلسیم           

ن و  یهـدداد (ارش گردیـده اسـت      و پروتئین به تکرار گـز     
 ناشـــون و ؛1988 ،زیـــجم  موهـــان و؛1996 ،همکـــاران
 ).1999 ،ومشی؛ 1996 ،همکاران

یار بـر ضـریب تبـدیل         تلف زیست مصرف سطوح مخ  
   داشـت  یدار  ها در دورۀ آغـازین اثـر معنـی          غذایی جوجه 

)05/0P<( )نکتۀ الزم به ذکر در مورد ضـریب        . )4جدول
سـت کـه بـا افـزایش         ا تبدیل غذایی در دورۀ آغازین ایـن      

یار در جیره، ضریب تبدیل غذایی بهبود نشان  سطح زیست
که باالترین ضریب تبدیل غذایی در        ای  به گونه . داده است 
 ) 83/1(، مربوط به گروه شاهد ) روزگی0-21(این دوره 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 

 .ها در سنین مختلف دوره پرورش جوجه) گرم( میانگین خوراک مصرفی -3جدول 
 های آزمایشیگروه

 )روز(سن
1 2 3 4 

21-0 4/782 760 6/779 6/7809 
42-21 6/2387 3/2352 2380 7/2387 
42-0 3170 3/3112 6/3159 3/3168 

 
 .ها در سنین مختلف دوره پرورشجوجه) خوراک مصرفی به افزایش وزن( میانگین و انحراف معیار ضریب تبدیل غذایی -4جدول 

 های آزمایشیگروه
 )روز(سن

1 2 3  
21-0 0323/0± a83/1 0131/0± b74/1 0337/0± b72/1 0912/0b±72/1 
42-21 0738/0± 09/2 0136/0± 05/2 1027/0± 04/2 1008/0±04/2 
42-1 0505/0± a02/2 0072/0± ab96/1 0770/0± ab95/1 0548/0b±94/1 

 
 ها ها و انحراف معیار مربوط به ترکیبات خون جوجه  مقایسۀ میانگین-5جدول 

 های آزمایشی گروه
 گیری واحد اندازه صفت 

1 2 3 4 
 a62/129 745/12± ab85/125 367/11± ab34/117 900/11± b51/115 ±752/17 لیتر گرم در دسی میلی کلسترول سرم

 b24280 42/5142± ab27500 66/5591± ab26900 88/3911± a30950 ±94/3746 متر مکعب خون تعداد در میلی های سفید خون گلبول
 49/13 ±706/0 21/13 ±597/0 44/13 ±911/0 33/13 ±135/1 لیتر گرم در دسی هموگلوبین خون

 .های مربوطه است بین میانگین) P >05/0(دار  حروف غیر مشابه در هر ردیف، نشانه وجود تفاوت معنی
 

ضــریب تبــدیل غــذایی مربــوط بــه ) نبهتــری(و کمتــرین 
در طول دورۀ رشد . باشد  میچهار  سه و آزمایشیوهایگر
باالترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به      )  روزگی 42-21(

ضـریب تبـدیل    ) بهتـرین (و کمتـرین    ) 09/2(گروه شاهد   
) 04/2 (چهـار  و   سـه های آزمایشی     غذایی مربوط به گروه   

 .بود
هـای مربـوط بـه ضـریب تبـدیل            تجزیۀ واریانس داده  

، نشان داد که مصـرف      ) روزگی 0-42(غذایی در کل دوره     
یار بر ضریب تبدیل غذایی در این دورۀ زمانی اثـر             زیست
کـه مقایسـۀ      صـورتی  در). P=2/0( دار نداشته اسـت     معنی

دار   ف معنـی   دهندۀ اخـتال   ها به روش دانکن، نشان      میانگین
. باشـد   میچهاربین گروه آزمایشی شاهد و گروه آزمایشی        

در این دوره، باالترین ضـریب تبـدیل غـذایی مربـوط بـه              
ضـریب  ) بهترین(و کمترین   ) 02/2(گروه آزمایشی شاهد    

) 94/1( چهـار تبدیل غـذایی مربـوط بـه گـروه آزمایشـی            

طور که مشخص است در پایان دوره، میزان         همان. باشد  می
یـار،    بهبود در ضـریب غـذایی بـا افـزایش سـطح زیسـت             

نتایج مشـابهی نیـز در بهبـود ضـریب          .  است افزایش یافته 
یـار توسـط    های تغذیه شده با زیسـت  تبدیل غذایی جوجه  

موهـان و  ؛ 1979 ،کرافـورد ( گـزارش شـده اسـت   گران  ید
 . )1973 ،توترو؛ 1996 ،همکاران

 هـای   جوجهاز بین   )  روزگی 0-42(طی دورۀ پرورش    
 دورۀ رشـد و      طی تحت آزمایش، تنها یک قطعه تلفات در      

 لحاظ  زداری ا   لذا اختالف معنی  . در گروه شاهد اتفاق افتاد    
بـا توجـه    . های آزمایشی مشاهده نگردیـد      تلفات بین گروه  

ایش ای کــه در ایــن آزمــ  قطعــه جوجـه 450بـه اینکــه در  
کردند، هیچ تلفاتی دیـده نشـد، ایـن           یار مصرف می    زیست

سازی سیستم ایمنی     تواند دلیلی بر تحریک و فعال       خود می 
یار باشـد     های گوشتی در نتیجۀ مصرف زیست       بدن جوجه 

 ).1992 ،فولر(
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یار باکتریایی اثـری بـر        مصرف سطوح مختلف زیست   
 بـر میـزان چربـی       ن  ی و همچنـ    درصـد الشـه و ران      میزان

ها به روش دانکن      مقایسۀ میانگین . ت نداش حوطۀ شکمی م
 .های آزمایشی نشان نداد داری را بین گروه نیز تفاوت معنی 

دار نیسـت،     های مشاهده شده معنـی      رغم اینکه تفاوت   علی
ولی باالترین درصد چربی محوطۀ شکمی در گروه شـاهد          

 چهــارتــرین درصــد در گــروه آزمایشــی  و پــایین) 04/3(
ــو) 43/2( ــتوج ــتفاده از   . د داش ــر، اس ــارت دیگ ــه عب ب

 مـورد   چهـار یار به میزانی کـه در گـروه آزمایشـی             زیست
استفاده قرار گرفت، سبب کاهش چربـی محوطـۀ شـکمی           

.  درصد نسبت به گروه شاهد گردیده است 66/16به میزان   
دار درصـد چربـی محوطـۀ شـکمی           این کـاهش غیرمعنـی    

مختصـر و   تواند تـا حـدودی توجیـه کننـدۀ، افـزایش              می
 چهـار دار درصد الشه باشد که در گروه آزمایشی           غیرمعنی

کـاهش درصـد چربـی محوطـۀ شـکمی          . مشاهده گردیـد  
ــانتوزتوســط  ــاران س ــزودن ) 1995( و همک ــۀ اف در نتیج

های گوشـتی گـزارش        جوجه هباسیلوس سوبتیلیس به جیر   
 . گردیده است

یار بر میـزان کلسـترول        مصرف سطوح مختلف زیست   
ــما  ــر پالس ــیاث ــا مقایســۀ  )5جــدول( دار نداشــت معن ام
ها به روش دانکن مشخص کرد که گروه شـاهد و             میانگین

ف  گروه آزمایشی چهار، از این لحـاظ، بـا یکـدیگر اخـتال        
که بیشترین مقدار کلسـترول در       ای  دار دارند، به گونه     معنی

و ) لیتـر سـرم     گـرم در دسـی       میلـی  62/129(گروه شـاهد    
 51/115( گروه آزمایشی چهار     کمترین مقدار کلسترول در   

همچنین این جدول   . دیده شد ) گرم در دسی لیتر سرم      میلی
یـار، میـزان      نشانگر این است که با افزایش سـطح زیسـت         

به عبارت دیگر   . دهد  کلسترول کاهش بیشتری را نشان می     
یار موجب شده است که میزان کلسترول         استفاده از زیست  

صد، در گروه آزمایشی     در 9/2سرم در گروه آزمایشی دو،      
درصـد   89/10 درصد و در گروه آزمایشی چهـار  5/9سه،  

باید توجه داشت مقدار کلسترول خون  . کاهش داشته باشد  
لیتـر گـزارش      گرم در دسی     میلی 200 تا   125ها بین     جوجه

 ). 1996 ،سیسونسن و ر( شده است
یـار را بـر    اثر مکمل زیست  ) 1996(  و همکاران  موهان

های گوشتی مورد بررسی قرار       جوجهخون  روی کلسترول   

 استفاده   را با   درصدی کلسترول خون   4/29کاهش   و   دادند
ــار،  از زیســت ــدی ــد. گــزارش نمودن  و همکــاران جیلیالن

 بیان داشتند که مکانیسم کاهش کلسـترول ممکـن          )1985(
همچنـین  .  کلسـترول باشـد    1دلیل هضم و نوسازی    است به 
اهش کلسـترول ممکـن      معتقد بود که کـ     )1982( گرونوالد

است در اثر شکسته شدن آن به اسیدهای صـفراوی باشـد            
که به دنبال آن از ساخت مجدد کلسـترول جلـوگیری بـه             

 .آید عمل می
های مربوط به هموگلوبین خون و        تجزیۀ واریانس داده  

ها به روش دانکن، هیچگونـه اخـتالف          نیز مقایسۀ میانگین  
 و موهـان . ن نـداد  های آزمایشـی نشـا       بین گروه  یدار  معنی

میـزان هموگلـوبین خـون را در        کاهش   )1996(همکاران  
. گزارش کردندیار  های گوشتی تغذیه شده با زیست     جوجه

علت کاهش هموگلوبین خـون بـه کـاهش         در این مطالعه    
جــذب اســیدفولیک از روده نســبت داده شــد، چــرا کــه  

ها قادر به ساختن اسید فولیک نبوده و باید           میکروارگانیسم
). 1989،  ولامکـد (ن را از مواد غـذایی دریافـت نماینـد           آ

ها جهت کسب اسـید فولیـک         بنابراین، این میکروارگانیسم  
 از دسترس   را مورد نیاز با حیوان میزبان رقابت نموده و آن        

واضح ). 1996،   همکاران موهان و (سازند    حیوان خارج می  
تواند باعـث بـروز عالئـم         است که کمبود اسید فولیک می     

 . خونی در حیوان شود کم
یـار باعـث افـزایش        مصرف سـطوح مختلـف زیسـت           
). >05/0P(های سفید گردیده اسـت   دار تعداد گلبول    معنی

های مربوط به این صفت با روش         همچنین مقایسۀ میانگین  
دار بین گروه شـاهد و        دهندۀ تفاوت معنی   دانکن نیز، نشان  

 باالترین تعداد که ای باشد، به گونه گروه آزمایشی چهار می
 30950(های سفید خون در گروه آزمایشـی چهـار           گلبول

تـرین تعـداد در گـروه     ینیو پـا ) متر مکعب خـون   در میلی 
ـ  ) متر مکعب خون    یلیدر م  24282(شاهد   . دمشاهده گردی

هـا بـاالتر از       های پرندگان درصـد لنفوسـیت       در اکثر گونه  
 70 تـا    40هـای سـفید اسـت و حـدود            انواع دیگر گلبول  

ها   دهد و هتروفیل    درصد کل گلبولهای سفید را تشکیل می      
 های سفید در مقام دوم قرار دارند        ل  از نظر درصد کل گلبو    

هـای سـفید را      افزایش در تعداد گلبول   ). 1986استروکی،  (

                                                           
1- Assimilation 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 

هـا    یـار   زایی ناشی از مصـرف زیسـت        توان نوعی ایمنی    می
یـار بـر       که با مصرف زیست    هاییزیرا در آزمایش  . دانست

های نـوع     روی انسان انجام گرفته، افزایش تعداد لنفوسیت      
B     با توجه بـا ایـن      ).1999 ،اومش( گزارش گردیده است 

های سـفید خـون را      ها، باالترین میزان گلبول     که لنفوسیت 
دهند و برای ایجاد پاسخ ایمنـی، تـأثیر متقابـل             تشکیل می 
ــیت ــوع   لنفوس ــای ن ــا الزم و  B و Tه ــز ماکروفاژه  و نی
، بنـابراین   )1374،   همکـاران  زنـده روح و   ( استضروری  

هـا در   توان نتیجه گرفت کـه افـزایش تعـداد لنفوسـیت        می

هـای سـفید خـون،      خون متعاقـب افـزایش تعـداد گلبـول        
 ایمنـی بـدن حیوانـات نقـش          تواند در تحریک سیستم     می

 . مهمی را ایفا نماید
 

 سپاسگزاری
 کارکنان محترم گروه علوم از مساعدت و همکاری
 دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه دامی و ایستگاه دامپروری
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Abstract 

This experiment was conducted in a randomized complete block design and included 600 Ross 
broiler chicks (male and female) which were divided into four groups with five replicates.This 
experiment was conducted in two periods starter 0-21, and grower 22-42, days. All of the diets were  
isocaloric and isonitrogenous. The birds were received 0, 800, 1000 and 1200 gr probiotic(bacillus 
subtilis and bacillus licheniformis)/ ton diets in the starter period, and 0, 320, 400 and 480 g 
probiotic/ton diets in the grower period, which were termed groups 1 to 4, respectively. Body weight 
gain at starter period was significantly affected by dietary treatments (P<0.05), but body weight gain at 
grower period was not affected by using probiotic supplement (P>0.05). At the end of trial, the group 
4 had maximum weight gain. The feed intake and mortality were not affected by experimental diets 
(P>0.05). There was no significant difference between treatments for feed efficiency (P>0.05), but 
there was significant difference between mean of treatments that were derived from Duncan,s multiple 
range test (P<0.05).There were no significant difference between groups in dressing, breast meat and 
thigh percent, at the end of experiment (P>0.05). The first treatment had the highest abdominal fat 
(3.04 percent) and fourth treatment group  had the lowest abdominal fat (2.43 percent), but among 
them, there was no significant difference (P>0.05). There was no significant difference between 
treatments for plasma cholesterol (P>0.05), but significant difference between mean of treatments 
were derived from Duncan,s multiple range test (P<0.05).The blood hemoglobin content was not 
affected by experimental diets (P>0.05). The number of white blood cells were significantly affected 
by dietary treatments (P<0.05), the group4 had maximum number of white blood cells, and group1 had 
minimum number of white blood cells. 
 
Keywords: Broilers; Probiotic; Bacillus subtilis; Bacillus licheniformis 
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