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چکیده
هاي گوشتی انجام دستگاه گوارش جوجهاین تحقیق به منظور تعیین اثرات استفاده از پروبیوتیک (پروتوکسین) و عسل بر جمعیت میکروبی 

درصد در آب مقطـر) و دو سـطح 1/0) با دو سطح پروبیوتیک (صفر و 2×2با آرایش فاکتوریل (گرفت. آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی 
کشـی در کیسـه جوجه 18مرغ در هر تکرار انجام گرفت. در روز عدد تخم12تکرار و 3تیمار، 4در درصد در آب مقطر) 16عسل ( صفر و 

ها شمارش، تـوزین، و بـه سـالن هاي آزمایشی تزریق شد. پس از تفریخ، جوجهمیلی لیتر از محلول5/0هاي بارور مرغآمنیون هر یک از تخم
جمعیت فرم و کل هاي اسید الکتیک، کلیباکتريشمارش شامل در این آزمایشپرورش داده شدند. صفات مورد بررسی49منتقل و تا روز 

تزریق پروبیوتیک (پروتوکسین)، عسل و اثر متقابل پروبیوتیـک و عسـل بـر جمعیـت میکروبـی دسـتگاه باشد. نتایج نشان داد میکروبی می
ه گـوارش اثـر تزریق پروبیوتیک و عسل بر جمعیت میکروبـی دسـتگادار نبود، ولی اگر چه تفاوت معنی.)<05/0P( دار نبود گوارش معنی

. بودگذار
مرغ، پروبیوتیک، عسل، جمعیت میکروبیتزریق داخل تخمواژهاي کلیدي: 

مقدمه
ه غـذایی رشـد و بـازد). 6تواند در بهبود بازده تولید در طیور نقش داشـته باشـد (یکی از راههاي جدیدي است که می1روش تغذیه جنینی

هـاي پرندگان، در برابر تشکیل کلن و آلـودگی ناشـی از میکروارگانیسـمپرنده دارد. زان بار میکروبی حفره گوارش طیور، رابطه نزدیکی با می
هاي غذایی یا خاصیت ضد میکروبی، سهم زیادي در حصول موفقیت بالقوه بیماریزا داراي مقاومت طبیعی و ایمنی محدودي هستند. افزدونی

اي در پـرورش هـاي رودههـاي حاصـل از بیمـارينگرانی).1هاي مغذي و سالم براي جامعه دارند (در پرورش متراکم طیور و تامین فرآورده
-صنعتی طیور و به دنبال آن افزایش مرگ و میر و آلودگی همراه آن براي مصرف کنندگان انسانی موجب اعمال محدودیت در مصرف آنتـی

ها صورت گرفته است بیوتیکب براي آنیبراي یافتن جایگزین مناسهاي فراوانیها در کشورهاي اروپایی شده است. لذا تاکنون تالشبیوتیک
). نتیجـه ایـن 4ها براي بهبود تعادل میکروبـی روده اسـتفاده کـرد (توان از آناي هستند که میهاي زندهها میکروارگانیسمپروبیوتیک).2(

طیـور مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد، هـا در جیـره بیوتیکهایی پیش رفت که به عنوان جانشینی براي آنتیتحقیقات به سمت تولید افزودنی
توان به ها میي تاثیر پروبیوتیکبطوریکه ظاهرا در درجه اول موجب سالمت لوله گوارش شوند. از سازوکارهاي ممکن پیشنهادي براي نحوه

هـاي ایمنـی تقاء پاسـخهاي مفید لوله گوارش، افزایش تخمیر، بهبود جذب غذا و ار، بهبود سطح محافظ و انتخاب میکروارگانیسمPHتغییر 
ترکیبـات یک محصول طبیعـی و سـالم اسـت، ل عسها و عسل اشاره کرد. توان به پروبیوتیکاز جمله این مواد جانشین می). 3اشاره نمود (

1. In ovo feeding
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یـک اًاساسـو شـدهلیتشکماده 181عسل حداقل از ). 5(هاي آمینه استد، مواد معدنی و اسیهایمعسل شامل رطوبت، قندها، اسیدها، آنز
با توجه به اینکه در زمینه تزریق پروبیوتیک و عسل به عنوان تغذیه جنینی اطالعات کمـی وجـود دارد، ).7(محلول فوق اشباع قندي است 

هاي گوشتی انجام شد.تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تزریق پروبیوتیک و عسل بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه

مواد و روش ها

به صورت آزمـایش در قالـب طـرح کـامالً 308عدد تخم مرغ مادر گوشتی بارور، با میانگین وزنی یکسان از سویه راس 144این آزمایش با 
درصـد 16درصد در آب مقطر) و دو سطح عسل ( صفر و 1/0(صفر و پروتوکسین) با دو سطح پروبیوتیک2×2با آرایش فاکتوریل (تصادفی 

ها در کشی و متعاقباً در دوره پرورش انجام گرفت. محلولعدد تخم مرغ در هر تکرار، در دوره جوجه12تکرار و 3یمار، ت4در در آب مقطر) 
انکوباسیون تخم 18همان روز تزریق در آزمایشگاه دانشگاه زابل آماده گردیدند و سپس در شرایط مطلوب به مزرعه منتقل گردیدند. در روز 

اه خارج و در شرایط دمایی داخل ستر، بعد از کندلینگ و اطمینان از بقاي جنینی و عالمت گذاري محـل تزریـق، بـا ها با دقت از دستگمرغ
میلی لیتري با سر سوزن 2هاي تیمارهاي مختلف با سرنگ لیتر از محلولمیلی5/0درصد ضدعفونی شدند. سپس مقدار 70استفاده از الکل 

هـا ها با پارافین مسدود شد و تخـم مـرغتاقک هوایی به داخل کیسه آمنیون تزریق شدند و محل تزریقسانتیمتر از طریق ا5/2به عمق 18
ها شمارش و توزین شده و به سـالن آزمـایش منتقـل درصد برآورد شد. پس از تفریخ، جوجه85مجددا به دستگاه منتقل شدند. درصد هچ 

در صفات مـورد بررسـی. پرورش داده شدند49ها تا روز قطعه بود و جوجه10نگین هاي وارد شده به هر پن به طور میاشدند، تعداد جوجه
گیـري جمعیـت میکروبـی روده براي اندازه. باشدفرم و کل جمعیت میکروبی میهاي اسید الکتیک، کلیشامل شمارش باکترياین آزمایش

-(محیط کشت مناسب براي بـاکتريMac Conkey، )کهاي اسیدالکتی(محیط کشت مناسب براي باکتري2MRSهاي ابتدا محیط کشت

Plateهاي اشریشیاکلی و سالمونال) و محیط کشت  Countهـاي اسـپورزا) تهیـه ها و باکتري(محیط کشت مناسب براي رشد کل میکروب
ریختـه و بـه آزمایشـگاه انتقـال داده شـد. PBSلیتر میلی9شد. سپس یک گرم از محتویات سکوم پرندگان کشتار شده، در فالکون حاوي 

37هـا در دمـاي یشديپتریش ریخته شد. ديپتریتر در هر لیکروم25سپس از محلول موجود، سري رقت تهیه شد و از هر فالکون مقدار 
هـاي کشت و شمارش باکتريها شمارش گردید. الزم به ذکر است که قبل از ساعت، تعداد کلنی24پس ازگراد قرار گرفتند و درجه سانتی

. این عمـل داده شدندي قرار ماربندرجه سلسیوس در 80دقیقه در دماي 10به مدت PBSاسپورزا فالکون حاوي محتویات روده و محلول 
و تحلیـل تجزیـههاي اسپورزا بـاقی بماننـد.ها که در مرحله رویش هستند، نابود شوند و فقط اسپور باکتريشود که تمام باکتريموجب می
درصد مقایسه گردیدند.5اي دانکن در سطح ها با استفاده از آزمون چند دامنهانجام گرفت و میانگینSASها توسط نرم افزار آماري داده

نتایج و بحث

دول زیر فرم و کل جمعیت میکروبی در جهاي اسید الکتیک، کلینتایج مربوط به اثر تیمارهاي مختلف آزمایشی شامل شمارش باکتري
اگر چه .)<05/0P( دار نبودنتایج نشان داد که تزریق پروبیوتیک و عسل بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش معنیآورده شده است.

نتایج مشاهده شده در این آزمایش با ه گوارش اثر گذار بود.دار نبود، ولی تزریق پروبیوتیک و عسل بر جمعیت میکروبی دستگاتفاوت معنی
روزگی باعث تحریک و توسعه دستگاه گوارش و افزایش 4-18) نشان دادند، تزریق پروبیوتیک در مرحله سنی 2013رامی و همکاران (نتایج

2. Microbes Rogosa Sharpe
3. Phosphate Buffered Salihe
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شود همخوانی نداشت. دلیل عدم همخوانی این نتایج ممکن است به دلیل تفاوت در نوع ترکیبات هاي مفید در دستگاه گوارش میباکتري
آزمایش بوده باشد. مورد استفاده و شرایط 

اثر تزریق پروبیوتیک و عسل بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش

کل جمعیت میکروبیفرم  کلیهاي اسید الکتیک   تیمار     باکتري

اثر پروبیوتیک

P135/843/1050/1

P227/853/1000/2

P-value211/0228/0500/0

اثر عسل           

1/66 10/40 8/30 H1

1/66 10/53 8/34 H2

980/0 153/0 387/0 P-value

اثر متقابل پروبیوتیک و عسل

10/32 8/40 9/25 P1H1

10/53 8/37 9/32 P1H2

10/53 8/33 9/27 P2H2

253/0228/0984/0 P-value

028/0046/0210/0 Mean±SEM

1P ،2= سطح صفر پروبیوتیکP 1درصد، 1/0= تزریق  با پروبیوتیکH ،2= سطح صفر عسلH درصد16= تزریق  با عسل

گیرينتیجه

(پروتوکسین)، عسل و اثر متقابل پروبیوتیک و عسـل بـر جمعیـت میکروبـی دسـتگاه گـوارش تزریق پروبیوتیکتوان نتیجه گیري کرد، می
باشد. . در روش تزریق درون تخم مرغ بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش نیازمند اطالعات و آزمایشات بیشتر میدار نبودمعنی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1394خردادماه 7و 6بیرجند، هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه همایش پژوهش

973

فهرست منابع

-100صـفحه ، 72ا در تغذیه طیور گوشتی. فصلنامه علمی تخصصی چکاوك شماره ه. کاربرد پربیوتیک و پروبیوتیک1385ابراهیمی، ح، ر..1
73.

2. Gibson, G.R. and B. Roberfroid, 1995. Dietary modulationof the human colonic microbiota: Introducingthe
concept of prebiotics. Journal Nutrotion. 125:1401-1412.

3. Inboor, J. 2000. Swedish poultry production without feed antibiotics: A testing ground or a model for the future.
Aust. International Journal of poultry Science, 52: 257-265.

4. Nurmi, E. and M. Rantala. 1973. New aspects of Salmonella infection in broiler production.
5. Tew, J. E. 1992. Honey and wax a consideration of production, processing and packaging techniques. In: Graham,

J.M. (ed.), The Hive and the Honey Bee, pp: 657–703.
6. Foye O.T.,  Uni Z. and Mcmurtry J. P. 2006. The effects of the aminiotic nutrientadministration, in ovo feeding

of arginine and or B–hydroxyl-B-Methyl Butyrate (HMB) on insulin-like growth factors, energy metabolism
and growth turkey poults. International Journal of poultry Science, 95(4): 309-317.

7. M. Viuda-Martos, Y. Ruiz-Navajas, J. Fernández-López, and J. a Pérez-Alvarez, “Functional properties of
honey, propolis, and royal jelly.,” Journal of food science, vol. 73, no. 9, pp. R117–24, Nov. 2008.

Effects of in ovo injection of probiotics and honey into the broiler breeder eggs on Microbial
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Abstract

This experiment was conducted to determine the effects of probiotic (protexin) and honey on microbial
population gastrointestinal of broiler chickens. The trial carried out in a completely randomized design as
(2×2) factorial arrangement with two levels of probiotics (0 and 0.1% in distilled water) and two levels of
honey (0 and 16% in distilled water) in 4 treatments, 3 replicates and 12 eggs per replicate on incubation
and subsequent raising periods. On d 18 of incubation, 0.5 ml of experimental solutions was injected into
the eggs. After hatching, chicks were numerated, weighted, and moved to poultry house and raised for 49
d. Traits case survey include bacteria lactic acid, coliform and total microbial population. The results
showed that injection probiotics (protexin), Honey and interaction probiotics and honey on population
microbial gastrointestinal Not significant (P> 0.05). Although difference was not significant, But injection
probiotics and honey on population microbial gastrointestinal Was effective.
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