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چکیده
هدف اين تحقيق بررسی اثر پروبيوتيک تجاری و باکتری اسيد دوست دستگاه گوارش گونه سبزقبا بعنوان محرک رشد بر عملکرد
جوجههای گوشتی سويه راس  903بود .برای اين منظور تعداد  230جوجه خروس يک روزه سويه راس  903بطور تصادفی در  23پن
و  7تيمار آزمايشی در قالب طرح کامال تصادفی توزيع شد .تيمارها شامل شاهد ،پروبيوتيک تجاری بصورت اسپری ،پروبيوتيک تجاری
به صورت آشاميدنی ،پروبيوتيک تجاری به صورت آشاميدنی  +اسپری ،باکتری اسيد دوست دستگاه گوارش گونه سبزقبا بصورت
اسپری ،باکتری اسيد دوست گونه سبزقبا به صورت آشاميدنی ،باکتری اسيد دوست دستگاه گوارش گونه سبز قبا بصورت آشاميدنی +
اسپری بود .دادههای آزمايشی با نرم افزار آماری  SASتجزيه و تحليل شدند .بررسی نتايج نشان داد که تيمارهای آزمايشی بر مصرف
خوراک هيچ تاثير معناداری نداشت .همچنين نتايج نشان دادکه هم هم پروبيوتيک تجاری و هم باکتری اسيد دوست دستگاه گوارش
گونه سبز قبا اثر معنی دار بر افزايش وزن جوجهها در پايان دوره داشتند و ضريب تبديل خوراک در جوجههای گوشتی دريافت کننده
پروبيوتيک تجاری به روش آشاميدنی و يا باکتری اسيد دوست آشاميدنی +اسپری در  12روزگی بهبود يافت .تيمارهای آزمايشی
تأثيری بر خصوصيات الشه نداشت .بنابراين افزودن پروبيوتيک يا باکتری اسيد دوست گونه سبزقبا به روش آشاميدنی احتماال باعث
بهبود وزن بدن و ضريب تبديل خوراک جوجههای گوشتی میگردد.
واژههای کلیدی :باکتری اسيد دوست گونه سبزقبا ،پروبيوتيک ،عملکرد ،جوجه گوشتی

مقدمه
جهت افزايش عملکرد و کاهش تلفات در پرورش طيور از افزودنی های مختلفی مثل آنتی بيوتيک ها،کوکسيديواستات ها و
 ...استفاده می شود .در سال های اخير پروبيوتيک ها به خاطر عدم ماندگاری در الشه و تاثيرات مفيد بر خصوصيات
توليدی طيور جايگاه ويژه ای رابه خود اختصاص داده اند (کريمی و رحيمی .)4939پروبيوتيک از کلمه التين « »Proبه
معنی «برای» و کلمه يونانی « »bioticبه معنی « زندگی» مشتق شده است .اين اصطالح به ارگانيسم های زنده ای
اطالق می شود که در صورت مصرف به ميزان الزم ،دارای اثرات سالمت بخش بر روی بدن ميزبان می باشد (مرسلی
 . )4937اهميت اين ميکرو ارگانيسم ها و خواص سالمت بخش آن ها منجر به افزايش محصوالت جديد فراسودمند از
جمله فرآورده های پروبيوتيک گرديده است (مال گنجی و همکاران  .)4934از اثرات سالمت بخش پروبيوتيک ها می توان
به خواص پاد جهش زا و پادسرطان زا،تحريک ،تقويت وتنظيم سيستم ايمنی ،خواص پاد عفونی در پيشگيری از عفونت
های روده ای ،عفونت های دهانی و دستگاه تنفسی ،کاهش کلسترم سرم ،بهبود عدم تحمل الکنوز و افزايش ارزش تغذيه
ای اشاره کرد(مال گنجی و همکاران  .)4934پروبيوتيکها بعنوان ترکيبات غذايی غير قابل هضم تعريف میشوند که از
طريق تحريک رشد يا فعاليت گونه های باکتريايی مفيد موجود در روده برای ميزبان موثر هستند و به همين دليل برای
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سالمتی ميزبان نيز مفيد هستند (صابونی و همکاران .)4933در سالهای اخير پروبيوتيک ها بدليل عدم ماندگاری در
الشه و تاثيرات مفيد بر خصوصيات توليدی طيور جايگاه ويژهای را به خود اختصاص داده اند (بهشتی مقدم و
همکاران .)4933استفاده از محصوالت پروبيوتيکی طی سالهای اخير به سرعت گسترش يافته و باعث افزايش عملکرد
جوجه های گوشتی و توليد محصوالت عاری از هرگونه بقايای پروبيوتيکی شده است .شواهد اخير نشان می دهد که
استفاده از پروبيوتيکهای ميکروبی می تواند نقش مهمی در آينده صنعت طيور داشته باشد و باعث بهبود عملکرد شامل
وزن بدن و ضريب تبديل خوراک در صنعت مرغداری گردد (شمس شرق و همکاران .)4937بنابراين هدف اين مطالعه
بررسی اثر افزودن باکتری اسيد دوست دستگاه گوارش گونه سبزقبا و پروبيوتيک تجاری بر غلظت فراسنجههای عملکرد
جوجههای گوشتی سويه راس بود.

مواد و روش ها
به منظور انجام اين آزمايش ،تعداد  230قطعه جوجه خروس گوشتی سويه راس  903يک روزه تهيه و بهطور تصادفی در
 23واحد آزمايشی ( 40قطعه جوجه در هر واحد آزمايشی) توزيع شد و هر تيمار دارای  1تکرار بود .اين آزمايش در قالب
ال تصادفی شامل  7تيمار بود .تيمارها شامل :4جيره پايه :2،جيره پايه و اسپری پروبيوتيک تجاری:9،جيره پايه و
طرح کام ً
پروبيوتيک تجاری به روش آشاميدنی:1،جيره پايه و پروبيوتيک تجاری هم به روش اسپری و هم به روش آشاميدنی:5 ،
جيره پايه و باکتری اسيد دوست به روش اسپری :6،جيره پايه و باکتری اسيد دوست به روش آشاميدنی :7،جيره پايه و
باکتری ايد دوست به دو روش آشاميدنی و اسپری .جيرهها مطابق پيشنهادات کاتالوگ سويه راس  903به گونهای تنظيم
شد که دارای سطح مشابه انرژی ،پروتئين و مواد مغذی باشند .آب و خوراک به صورت نامحدود در اختيار جوجهها قرار
گرفت .برنامه نوری و دمايی نيز مطابق پيشنهادات سويه اعمال گرديد .ميزان وزن بدن و مصرف خوراک جوجههای هر پن
بصورت دورهای بررسی گرديد و مقدار ضريب تبديل خوراک نيز بصورت دورهای محاسبه شد .برای محاسبه مصرف خوراک
و ضريب تبديل ،شاخص روز مرغ مورد توجه قرار گرفت.
برای تهيه محيط کشت باکتری اسيد دوست ابتدا بر اساس راهنمای شرکت سازنده محيط کشت 55 ،گرم از محيط
کشت MRSدر يک ليتر آب و روی شعله قرار گرفت و همزمان همزده شد تا زمانی که کل محيط کشت در آب مقطر حل
شد و محلول شفاف شد  ،حدود  2دقيقه جوشانديده شدودر ارلن با قرار دادن پنبه مسدود گرديد .ارلن در دمای 424
درجه سانتيگراد در اتوکال به مدت  45دقيقه قرار گرفت و پس از سرد شدن (رسيدن به دمای اتاق) محيط کشت روی
پليت ريخته شد  .سپسبا استفاده از لوپ محتويات روده گونه سبزقبا روی پليت ها کشيده شد .پليت ها در شرايط بی
هوازی در دمای  97سانتيگراد قرار گرفتند.پس از اينکه باکتری رشد کرد جداسازی و به همين روش تکثير يافت و در
اختيار جوجه ها قرار گرفت .داده های بدست آمده از آزمايش در نرم افزار Excelوارد و دسته بندی شد .پس از آن داده
ها برای تجزيه آماری به نرم افزار  sasمنتقل و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .آناليز آماری مشاهداتی که يک بار در
طول دوره آزمايش اندازه گيری شدند با استفاده از رويه مدل خطی عمومی ( )GLMانجام شد و ميانگين های بدست
آمده توسط آزمون چند دامنه ای توکی با با سطح احتمال  %5مورد مقايسه قرار گرفت.
نتایج و بحث
اثر استفاده از پروبيوتيک تجاری و باکتری اسيد دوست دستگاه گوارش گونه سبزقبا به دو روش آشاميدنی و اسپری و
همچنين استفاده توام اين دو روش بر وزن بدن  ،مقدار مصرف خوراک و ضريب تبديل خوراک ( )FCRدر  12روزگی در
جدول  4ارائه شده است .نتايج نشان داد که تيمارهای آزمايشی بر مصرف خوراک هيچ تاثير معنیداری نداشت .هر چند به
لحاظ عددی تيمار شاهد از کمترين ميزان مصرف خوراک برخوردار بود .افزودن پروبيوتيک تجاری و يا باکتری
اسيددوست دستگاه گوارش گونه سبز قبا به جوجه های گوشتی به روش آشاميدنی يا اسپری باعث بهبود وزن بدن
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جوجههای گوشتی گرديد .که اين يافتهها با نتايج کريمی و رحيمی ( )4939مبنی بر بهبود افزايش وزن جوجههای دريافت
کننده پروبيوتيک مطابقت دارد .از فراسنجههای مهم ديگر عملکردی ،ضريب تبديل خوراک میباشد که در اين پژوهش در
گروه دريافت کننده پروبيوتيک تجاری آشاميدنی و باکتری اسيد دوست آشاميدنی+اسپری کاهش يافت .که اين يافتهها
نشان می دهد کارايی روش اسپری به تنهايی در مقايسه با آشاميدنی کمتر است .اين يافته نيز با يافتههای محققين پيشين
مطابقت دارد (کريمی و رحيمی4939 ،؛ مال گنجی و همکاران.)4934 ،

جدول:4تاثير پروبيوتيک تجاری و باکتری اسيد دوست گونه سبزقبا بر وزن بدن و مصرف خوراک(گرم) و  FCRجوجههای
گوشتی در  12روزگی

تيمار شاهد
اسپری پروبيوتيک تجاری
پروبيوتيک تجاری ،آشاميدنی
پروو بيوتيک تجاری  ،آشاميدنی و اسپری
اسپری باکتری اسيد دوست
باکتری اسيد دوست ،آشاميدنی
باکتر اسيد دوست ،آشاميدنی و اسپری
اشباه معيار ميانگين
سطح معنی داری

وزن بدنی
(گرم)

مصرف خوراک
(گرم)

ضريب تبديل خوراک

4330/0b
2297/0a
2907/4a
2229/1a
2036/6ab
2439/6a
2205/7a
31/090
0/094

9125/9a
9656/3a
9547/0a
9562/9a
9121/2a
9531/2a
9505/1a
0/325
0/905

4/31a
4/61ab
4/59b
4/60ab
4/61ab
4/66ab
4 / 50 b
0/065
0/099

 :a،bوجود حروف نامشابه روی ميانگينهای هر ستون ،نشان دهنده اختالف معنیدار بين آنها میباشد (.)P>0/05
نتیجهگیری :از نتايج اين تحقيق می توان نتيجه گيری کرد که افزودن توأمان اسپری و آشاميدنی باکتری اسيد دوست
دستگاه گوارش گونه سبزقبا و پروبيوتيک تجاری باعث افزايش رشد و بهبود عملکرد جوجههای گوشتی در پايان دوره
پرورش می شود.
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Investigation the effect of acidophilus bacterial isolates from intestine of Coracias Garrulus on
performance and carcass parameters of broiler chickens
Jahanbani1, H., Hosseini-Vashan2*. S.J., Ghiasi3, S.E. Mohammadi2, A.
1- Student of poultry production management and husbandry, Animal Science Department, University of
Birjand, I.R. Iran
2- Animal Science Department, University of Birjand, Birjand, I.R. Iran. Email: Iran jhosseiniv@birjand.ac.ir

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of acidophilus bacterial isolates from
intestine of Coracias Garrulus on performance and carcass characteristics parameters and immune
system of broiler chickens. A total of 280 chicks were arranged into 28 experimental units with 7
treatments in a completely randomized design. The treatments were included control, spraying,
drinking and sprying+ drinking of the acidophilus bacterial isolates, and spraying, drinking and
sprying+ drinking of commercial probiotic. The data were analyzed by SAS software. The results
were revealed that addition of acidophilus bacterial isolates and commercial probiotic did not affect
feed intake at 42d. The body weight was increased when birds received acidophilus bacterial
isolates and commercial probiotic. The FCR were lower in birds received drinking probiotic and in
sprying+ drinking acidophilus bacterial isolates treatments as compared to control. The carcass
parameters did not affected by treatments. It is concluded that supplementation of acidophilus
bacterial isolates or commercial probiotic to water of chicks may be improved the body weight and
FCR of broiler chickens.
Key words: Acidophilus bacterial isolates, carcass characteristic, Broiler, Commercial probiotic
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