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چکیده

به منظور بررس�ی اثرات س�طوح مختلف پروبیوتیک (بایومین ایمبو) در جیره ي غذایی بر عملکرد وخصوصيات الشه ي جوجه های گوشتی ،آزمایشي
ال تصادفی با استفاده از جيره هاي غذايي حاوي سطوح مختلف پروبیوتیک (صفر 0/1 ، 0/05 ،و 0/15درصد) در دوره ي آغازین (صفر،
در قالب طرح کام ً
 0/05 ،0/025و 0/075درصد) ،دردوره ي رشد و (صفر 0/025 ، 0 /125 ،و  0/0375درصد) در دوره ي پایانی ،با چهار جيره ي آزمايشي و چهار تکرار و هر
تکرار شامل  25قطعه جوجه ي یک روزه ي سویه ي کاب جمع ًا برروی  400قطعه جوجه ي مخلوط نر و ماده به مدت  49روز به مورد اجرا گذاشته شد .با
استفاده از سطوح مختلف پروبيوتيك (بايومين ايمبو) در جيره هاي آزمايشي اثرات معني داري بر عملكرد و صفات الشه ي جوجه هاي گوشتي مشاهده
گردي�د ( .)P <0/05باالتري�ن و پايي�ن ترين افزايش وزن روزانه در دوره ي پاياني آزمايش به ترتيب مربوط به جيره هاي آزمايش�ي حاوي پرروبيوتيك
 0/0375درص�د و گروه ش�اهد ( 82/51و61/96گرم/روز) ب�وده و تفاوت بين آنها معني دار بود ( .)P <0/01روند افزايش�ي وزن روزانه در كل دوره نيز
مرب�وط ب�ه همين گروه ها بود كه تفاوت معني داري بين آنها مش�اهده گردي�د ( .)P <0/05در كل دوره ي آزمايش بيش�ترين و كمترين مقدار خوراك
مصرفي روزانه ،به ترتيب مربوط به گروه ش�اهد و جيره ي آزمايش�ي حاوي پروبيوتيك  0/025درصد بوده واختالف بين آنها معني دار بود(.)P <0/05
بهترين ضريب تبديل غذايي در دوره ي پاياني و كل دوره ي آزمايش مربوط به جيره ي آزمايشي حاوي پروبيوتيك 0/0375درصد بود كه در مقايسه با
ساير گروه ها اختالف معني داري وجود داشت ( .)P <0/01شاخص توليد تحت تأثير استفاده از پروبيوتيك در جيره هاي آزمايشي قرار گرفته ،به طوري
كه باالترين و پايين ترين ش�اخص توليد به ترتيب مربوط به جيره ي آزمايش�ي حاوي 0/0375درصد و گروه ش�اهد (  282و )164بوده و تفاوت بين آنها
معني دار بود( .)P <0/05از نظر صفات الش�ه در بين جيره هاي آزمايش�ي حاوي پروبيوتيك تفاوت معني داري مش�اهده گرديد ( .)P <0/05باالترين و
پايين ترين نسبت وزن زنده به وزن الشه به ترتيب در جيره ي آزمايشي حاوي پروبيوتيك 0/0375درصد و گروه شاهد ( 825و 620گرم) بوده و تفاوت
معني داري بين آنها مش�اهده گرديد ( .)P < 0/01اس�تفاده از پروبيوتيك در جيره هاي آزمايش�ي ،اثر معني داري برروي ماندگاري جوجه هاي گوشتي
مش�اهده نگرديد .با توجه به نتايج بدس�ت آمده ،پروبيوتيك توانست اثرات مثبتي در خصوص بهبود راندمان اقتصادي و شاخص توليد داشته باشد و به
عنوان يك افزودني در افزايش وزن و نيزدر بهبود ضريب تبديل غذايي مؤثر باشد .البته با در نظر گرفتن نتايج اين آزمايش ،مي توان در شرايط پرورشي
ايده آل در دوره هاي مختلف (آغازين ،رشد و پاياني) استفاده از پروبيوتيك در دزهاي  0/025 ، 0/125و  0/0 375درصد در جيره را پيشنهاد كرد.
کلمات کلیدی :پروبیوتیک (بیومین ایمبو) ،جوجه هاي گوشتي ،خصوصيات الشه و عملکرد
(پژوهشوسازندگی)
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Effects of using different levels of probiotic (Biomin Imbo) on performance and carcass characteristics of broiler
chicks
By: Mehdizadeh S.M. Assistant Professor of Animal Sciences Research Institute (Corresponding Author; Tel: +989124977268).
Lotfolahian H. Hoseini A. Assistant Professor of Animal Sciences Research Institue, Zare Shahneh A. Professor of Tehran
University, Irani M. Assistant Professors of Islamic Azad University. Ghaemshar Branch, Alinejad A. Msc Graduted in
Animal Science, Islamic Azad University Ghaemshar Branch.
An experiment was conducted under completely randomized design to study the effects of using different levels of probiotic
(Biomin Imbo) on performance and carcasses characteristics of broilers. 400 day old cobb chicks were distributed into four
treatment and four replicate (each replicate with 25 mixed male and female chicks) which were fed with standard feed
supplemented with different levels of probiotic as (0.0, 0.05, 0.1 and 0.15 %) in starter, (0.0, 0.025, 0.05 and 0.075 %) in
grower and (0.0, 0.125, 0.025 and 0.0375 %) in finishing rations for 49 days. Daily weight gain, feed intake, feed conversion,
two bird’s male and female were selected randomly and sacrificed for carcass characteristics purpose, production index and
livability were studied. Supplementations of probiotic had significant effects on performance and carcass characteristics
of birds throughout of experimental period. The highest and the lowest daily body weight gain of birds was observed in
at terminating experimental periods fed diets containing 0.0375 percent probiotic and control groups (82.51and 61.96g)
respectively and differences were significant (p<0.01). Nevertheless, same increasing trend in daily body weight gain were
observed during experimental period. Significantly increasing trend in feed intake were observed in control groups where as,
minimum feed intake referred to diet supplemented with probiotics at 0.025 percent (p<0.05). Optimal feed conversion were
owed to enriched diet with probiotic at 0.0375 percent as compare to other experimental groups ((p<0.01). Best production
Index was observed in treatment supplemented with probiotic at 0.0375 percent as compare to control groups (p<0.05).
Carcass characteristics was effected significantly by addition of probiotics (p<0.05). Nevertheless, the highest and the lowest
live weight to carcass weight ratio were owed to diets containing probiotic 0.0375 percent and control groups (p<0.01).
Probiotic Supplemented diets did not affect on birds live abilities through out the experiment.
Keywords: Broiler chicks, Probiotic (Biomin Imbo), Performance and Carcass Characteristicseas

، تحريك سيستم ايمني-2 ،روده و افزايش توليد اس��يدهاي چرب فرار
 افزايش انترفرون ها و ايمنوگلوبيولين هاي،افزايش فعاليت ماكروفاژها
 افزايش ساخت-3  و ايجاد مانع در برابر پاتوژن هاي مهاجمIgG  وIgM
"
 كاه��ش آنتي ژن ه��اي كاذب آزاد ش��ده از،B ويتامي��ن ه��اي گروه
، كاهش كلس��ترول، بهبود جذب مواد مغذي-4 باكتري هاي بيماري زا
،. و همكارانPanda( كاه��ش توليد آمونياك و دفع اوره ش��ده اس��ت
 طي،)1997(  و همكارانJin ) و1996(  و همكارانMohan .)2000
 اثر پروبيوتيك را در ايجاد تعادل ميكروبي در جمعيت فلور،آزمايشاتي
روده و پيش��گيري از عفونت هاي گوارش��ي و همچنين بهبود عملكرد
) در تحقيقاتي1380( ، مه��ري.و افزايش رش��د طيورگزارش كرده اند
مبن��ي بر تأثيراس��تفاده از آب پني��ر و پروبيوتي��ك در جيره ي غذايي
 افزايش خ��وراك مصرفي را با اف��زودن آب پنير،جوجه هاي گوش��تي
مش��اهده كرده ولي اثر پروبيوتيك را در افزايش كلس��يم و كاهش تري
گليس��ريد خون به طور معني داري در مقايسه با گروه شاهد و گروهي
،)2003( Awood . مش��اهده كرد،كه آب پنير اس��تفاده كرده بودند
در گزارش��ات خود مبني بر اثراس��تفاده از پروبيوتي��ك بايومين ايمبو
در جي��ره ي جوجه هاي گوش��تي در افزايش عملك��رد و نيز در تثبيت

)(پژوهشوسازندگی

مقدمه

در زمان هاي گذش��ته اس��تفاده از انواع آنتي بيوتيك ها به منظور
پيش��گيري و حفظ سالمت و جلوگيري از بيماري ها و ناهنجاري هاي
ناش��ي از آلودگي هاي محيطي و همچنين به عنوان محرك رش��د در
 در صنع��ت دام و طيور مورد توج��ه قرارگرفته،جه��ت افزاي��ش توليد
 براثر اس��تفاده ي بي روي��ه از آنتي بيوتيك ه��ا در صنعت دام و.ب��ود
 ابقاء آنه��ا در بافت و بروز، به دليل افزای��ش مقاومت باکتریايي،طي��ور
 نگران��ی هاي زي��ادي در،بيم��اري ه��اي خطرناك��ي مانند س��رطان
 جهت پيدا ك��ردن مواد افزودني.مصرفکنن��دگان بوجود آورده اس��ت
س��الم و بي خطر ب��راي جايگزيني آنتي بيوتيك ه��ا (به عنوان محرك
رش��د و تأمي��ن س�لامتي حيوان��ات مزرع��ه اي) راه ه��اي دش��واري
ط��ي ش��ده و موج��ب موفقیته��اي چش��مگيري در معرف��ي ان��واع
،) مواد كاني (اس��يد هيوميك، آنزيم ها،افزودن��ي هاي طبيعي مانن��د
 بر اساس گزارش هاي زيادي. گياهان دارويي و پروبيوتيك ها شد،مخمرها
مبني براستفاده از پروبيوتيك در جيره هاي غذايي طيور سبب افزايش
 بهبود تعادل ميكروبي-1 :راندم��ان عملكرد آن از طرق مختلف مانن��د
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اثر سطوح مختلف ...

ميكروارگانيزم هايي مانند باكتري هاي الكتوباس��ياليي ،بيفيدوباكتريا
و انتروكوكوس فاس��يوم در روده ي كوچك در مقايس��ه با گروه شاهد
تفاوت معني داري مشاهده نمود .عبدالهي ( ،)1380اثر سطوح مختلف
پروبيوتي��ك بر عملكرد جوجه هاي گوش��تي را بررس��ي نموده و اثرات
معني داري را برروي كاهش ميزان تلفات و بهبود ضريب تبديل غذايي
مشاهده كرد.
بلترون ( ،)2006در تحقيقاتي مبني بر استفاده از دو نوع پروبيوتيك
(بايومي��ن ايمبو و بايومين  )C-EXدر تغذيه ي جوجه هاي گوش��تي
در ش��رايط تنش آلودگي ميكروبي ،افزايش وزن ،درصد ماندگاري باال و
ضريب تبديل غذايي بهتري نسبت به گروه شاهد مشاهده كرد.
 ،)2006( Mohnlدر گزارش هاي خود با اس��تفاده از پروبيوتيك
بايومين ايمبو در جيره ي غذايي جوجه هاي گوش��تي افزايش جمعيت
ميكروبي روده ،بهبود عملكرد و كاهش تلفات را مشاهده كردFuller .
( )1973و  Jinو همکاران ( ،)1997در تحقيقاتي مبني بر اس��تفاده از
باکتری های مفید (پروبیوتیک) در جيره ي جوجه هاي گوشتي ،افزایش
اس��ید الکتیک و کاهش  pHدر دستگاه گوارش ،استقرار باکتری های
بیماری زا مانند اشرشیاکلی و سالمونال و همچنين بهبود ضریب تبدیل
غذايي را مشاهده نمودند ،)1995( Samanta .در نتايج آزمايش خود
مبني بر اس��تفاده از پروبيوتيك در جيره ي غذايي جوجه هاي گوشتي
تغييري در عملكرد جوجه ها در مقايس��ه با گروه شاهد مشاهده نكرده
ولي كاهش تلفات را درگروه هاي آزمايشي گزارش كرد.
کفی��ل زاده و صفری پ��رور ( )1381بهبود ضري��ب تبديل غذايي
را در اث��ر اس��تفاده از پروبیوتی��ک ایمنوباک در جي��ره ي جوجه هاي
گوش��تي گزارش كردند .اين آزمايش با اهداف بررس��ي اثرات س��طوح
مختلف پروبيوتيك (بايومين ايمبو) و تعيين س��طح مطلوب آن برروي
خصوصيات الشه و عملكرد جوجه هاي گوشتي در تابستان سال 1387
در مزرعه ي پرورش طيور در مؤسس��ه تحقيقات علوم دامي كش��ور در
كرج به مورد اجراء گذاشته شد.

مواد و روش ها

به منظور بررس��ی اث��ر اس��تفاده از پروبیوتیک(بایومین ایمبو) در
جی��ره ي غذايي ب��رروي عملك��رد و خصوصيات الش��هي جوجه های
گوشتی ،آزمایشي در قالب طرح کام ً
ال تصادفی با استفاده از جيره هاي
غذاي��ي حاوي س��طوح مختلف پروبیوتیک (صف��ر 0/1، 0/05 ،و 0/15
درص��د) در دوره ي آغازین( ،صف��ر 0/05 ، 0/025 ،و 0/075درصد)
در دوره ي رش��د و (صف��ر 0/025 ، 0/125 ،و  0/0375درص��د) در
دوره ي پایانی ،با چهار جيره ي آزمايش��ي و چهار تکرار ،هر تکرار 25
قطعه جوجه یک روزه ي سویه ي كاب جمعاً بر روی 400قطعه جوجه
مخلوط نر و ماده با جیره های متوازن در ش��رایط اس��تاندارد به مدت
 49روز به مورد اجرا گذاشته شد .جیره های غذایی آزمايشي مورد نیاز
جوجههای گوشتی در دورههای مختلف شامل آغازین ( 0-14روزگی)،
رش��د (14-28روزگی) و پایانی (28-49روزگی) با اس��تفاده از سطوح
مختلف پروبيوتيك (بايومين ايمبو) و جدول راهنمای پرورش سویه ی
تجاری کاب تهيه و تنظیم گردیدند.
جي��ره ه��اي آزمايش��ي ب��راي دوره ه��اي مختل��ف آزماي��ش به

(پژوهشوسازندگی)

ش��رح زير م��ي باش��ند .دوره ي آغازي��ن =)1 :جيره ي ش��اهد(بدون
پروبيوتي��ك) =)2 ،جيره ي حاوي پروبيوتيك ب��ه مقدار  0/05درصد،
 =)3جي��ره ي ح��اوي پروبيوتيك به مق��دار  0/1درصد و  =)4جيره ي
ح��اوي پروبيوتيك ب��ه مقدار  0/15درصد  ،دوره ي رش��د = )1 :جيره
ي ش��اهد (ب��دون پروبيوتيك) =)2 ،جي��ره ي ح��اوي پروبيوتيك به
مقدار 0/250درص��د =)3 ،جيره ي حاوي پروبيوتيك ب��ه مقدار  0/05درصد و
 =)4جيره ي حاوي پروبيوتيك به مقدار  0/075درصد و دوره ي پاياني:
 =)1جيره ي ش��اهد = )2 ،جيره ي حاوي پروبيوتيك به مقدار 0/125
درص��د =)3 ،جي��ره ي حاوي پروبيوتي��ك به مق��دار  0/025درصد و
 =)4جي��ره ي ح��اوي پروبيوتيك به مقدار  0/0375درصد مي باش��د.
تغذیه ی جوجه ها در کل دوره به صورت آزاد بود.
مواد متش��کله و ترکیبات محاسبه شده ي جیرههاي آزمايشي در
جدول  1آورده شده است .در این آزمایش افزایش وزن روزانه ،خوراک
مصرفی روزانه ،ضریب تبدیل غذایی ،درصد ماندگاری ،ش��اخص تولید
و درصد الش��ه در دوره هاي مختلف و پاياني اندازهگیری و مورد تجزیه
و تحلیل آماری قرار گرفتند.
در پاي��ان دوره ي آزماي��ش تعداد  2قطعه جوج��ه (يكي نر و يكي
ماده) از ه��ر تكرار به طور تصادفي (نزديك ب��ه وزن ميانگين) انتخاب
و پس از كش��تار ،اجزاي مختلف الش��ه از قبيل ران ،س��ينه ،پش��ت و
بال ،چربي حفره ي بطني توزين گرديده ،درصد الش��ه و درصد اجزای
مختلف آن مورد ارزيابي قرار گرفت.
برای تنظیم و دسته بندی داده ها از نرم افزار  Excelو برای تجزیه
و تحلی��ل داده ها از ن��رم افزار آماری ( SAS )1997اس��تفاده گردید.
مقایس��ه ي میانگین ها ،با اس��تفاده ازآزمون دانکن (بصيري)1385 ،
انجام شد.
مدل رياضي طرح آماري مورد استفاده به شرح زير بود.
مقدار مشاهده  iدر تکرار j
 = µمیانگین جامعه
 = Tiاثر گروه آزمایشی i
 = eijخطای آزمایشی واحد  jاز تیمار i
ارزيابي شاخص توليد

از نظر تجاري عددي كه نشان دهنده ي نتيجه فني دوره ي پرورش
در گله جوجه هاي گوشتي باشد ،شاخص توليد يا عدد توليد مي باشد
كه اعداد به دست آمده در اين آزمايش با استفاده از رابطه زير در پايان
دوره ي آزمايشي (كل دوره) محاسبه گرديد.

درصد ماندگاري

درصد ماندگاري جوجه هاي گوش��تي در طول دوره ي آزمايش از
طريق كاهش درصد تلفات از عدد  100محاسبه گرديد.
درصد تلفات  = 100 -درصد ماندگاري
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جدول  -1مواد خوراکی مورد استفاده و ترکیبات شیمیایی جیرههای آزمایشی در مراحل مختلف پرورشي

اجزای جیره (درصد)

آغازین  1-14روزگي

رشد  14-28روزگي

پایانی  28-49روزگي

ذرت

61/50

64/50

65/70

پودر ماهي

0/30

0/30

0/30

كنجاله ي سويا

29/80

26/80

25/60

دي كلسيم فسفات

1/43

1/43

1/43

روغن سويا

4/47

4/47

4/47

پوسته ي صدف

1/33

1/33

1/33

ليزين -هيدروكلرايد

0/10

0/10

0/10

دي ال – متيونين

0/21

0/21

0/21

مكمل ويتامينه و معدني *

0/50

0/50

0/50

نمك طعام

0/280

0/280

0/280

جمع

100

100

100

ترکیبات محاسبه شده

آغازين

رشد

پاياني

پروتئين خام (درصد)

22/00

20/00

18/00

كلسيم (درصد)

1/00

0/95

0/90

سديم (درصد)

0/16

0/16

0/16

چربي خام (درصد)

7/00

7/00

7/00

انرژي قابل متابوليسم (كيلوكالري /كيلوگرم)

2950

3050

3176

فسفر قابل جذب (درصد)

0/45

0/42

0/42

حداكثر فيبر خام (درصد)

4/00

4/00

4/00

حداكثر كل ازت فرار (ميلي گرم 100 /گرم)

15/00

15/00

15/00

حداكثر رطوبت (درصد)

12/00

12/00

12/00

ليزين (درصد)

1 / 27

1 / 16

1/00

متيونين (درصد)

0 / 58

0 / 54

0 / 47

متيونين و سيستين (درصد)

0 / 93

0 / 88

0 / 78

آرژنين (درصد)

1 / 51

1 /40

1 / 24

تريپتوفان (درصد)

0/25

0/24

0/23

* شامل  0/25درصد مکمل ویتامینی کیمیا رشد و  0/25درصد مکمل معدنی کیمیا رشد است .هر  2/5کیلوگرم مکمل ویتامینی شامل :ويتامين  ، 9/000/000 IU =Aويتامين D3
= ، IU18000ویتامین  ،20000 mg=Eویتامین  ،1800 mg =K3ویتامین  ، 6600 mg =B1ویتامین  ،10/000 mg =B2ویتامین  ، 30/000 mg =B3ویتامین  ، 3/000 mg =B5ویتامین
 ،1/000 mg =B6ویتامین  ،15 mg =B9ویتامین ،100 mg =B12ویتامین  ، 500/000 mg =H2کولین کلراید  * .هر  2/5کیلوگرم مکمل معدنی ش�امل :منگنز=  ،100/000 mgآهن=
 ، 50/000 mgروي=  ،100/000 mgمس=  ، 1/000 mgيد=  1000 mgو سلنيوم=  200 mgبود.
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اثر سطوح مختلف ...

نتایج و بحث

در جدول  2اثر اس��تفاده از پروبيوتيك در جيره هاي آزمايش��ي بر
روي عملكرد جوجه هاي گوش��تي نشان داده ش��ده است .با استفاده از
پروبيوتيك در جيره هاي آزمایش��ی اثر معني داري برروي افزایش وزن
روزانه ي جوجه هاي گوشتي داشته ،به طوري كه در دوره ي پاياني و
در كل دوره ،باالترين و پايين ترين ميانگين افزايش وزن روزانه مربوط
به جيره ي حاوي پروبيوتيك 0/0375درصد و گروه شاهد بوده وتفاوت
بي��ن آنها معني دار بود ( .)P>0/01در صورت��ي كه افزودن پروبيوتيك
در جيره هاي آزمايش��ي به مقدار  0/0125و  0/025درصد در مقايس��ه
با گروه شاهد و ساير گروه ها سبب افزايش وزن روزانه گرديده و تفاوت
بين آنها معني دار بود.
اي��ن نتايج با يافت��ه ه��اي ،)1997( Kim ،)1979( Crawford
 Miazzoو هم��كاران ( ،)2000بلت��رون ( Rowghani ،)2006و
هم��كاران ( )2007و  Midilliو همكاران ( )2008مطابقت دارد .اما با
گزارش��ات  Pandaو همكاران ( )2000كه عدم بهبود در افزايش وزن
روزانه را ارائه كرده بودند ،مطابقت ندارد.
 Baidyaو همکاران ( )1993در آزمايش مش��ابهي ،با اس��تفاده از
پروبيوتيك در جيره ي غذايي جوجه هاي گوشتي ،افزايش وزن بيشتري
نسبت به گروه شاهد و ساير گروه هاي آزمايشي مشاهده كرده و تفاوت
افزاي��ش وزن را به دليل وج��ود انواع باكتري هاي مفي��د مانند بيفيدو
باكتر ،الكتوباسيل ها در پروبيوتيك به عنوان مؤثرترین تقویت کننده ی
رشد جوجه هاي گوشتي گزارش كردند.
دركل دوره ي آزمايش ،باالترين و پايين ترين مقدار خورا ك مصرفي
به ترتيب مربوط به گروه شاهد و جيره هاي آزمايشي حاوي پروبيوتيك
 0/025درص��د ( 77/71و  72/33گ��رم) ب��ود كه تف��اوت معني داري
بين آنها مش��اهده گردي��د ( Miazzo (P>0/01و همكاران (،)2000
موتوس و هم��كاران ( )2006گزارش هايي را مبني بر تأثير پروبيوتيك
ب��ر ميانگين خوراك مصرفي روزانه را ارائه كرده اند كه با يافته هاي اين
آزماي��ش مطابقت دارد .در دوره هاي آغازين و رش��د در بين گروه هاي
مختلف آزمايش��ي از نظر ضريب تبديل غذايي ،بين ميانگين ها اختالف
معني داري ديده نش��ده و با گزارش هاي  )2004( Ahmadهمخواني
دارد .بهتري��ن ضريب تبدي��ل غذايي در دوره ي پايان��ي و كل دوره ي
آزمايش مربوط به جيره ي آزمايش��ي حاوي پروبيوتيك  0/0375درصد
بوده كه در مقايسه با ساير گروه ها تفاوت معني داري بين آنها مشاهده
گردي��د ( .)P <0/01اي��ن نتايج با گزارش��ات  )1979( Crawfordو
 Rowghaniو هم��كاران ( )2007مطابقت دارد .اما )2000( Panda
در گزارشي مبني بر عدم تأثير پروبيوتيك را برروي ضريب تبديل غذايي
ارائه دادند )1979( Crawford .نش��ان داد در جوجه هاي گوش��تي،
گروه هايي كه با زيس��ت يار تغذيه شده بودند از نظر وزن زنده و ضريب
تبديل غذايي در وضعيت بهتري نس��بت به گروه ش��اهد قرار داشتند .با
توجه به جدول  ،2در مورد صفت ماندگاري در بين جيره هاي آزمايشي،
اختالف معني داري مشاهده نگرديد.
اما ،از نظر عددي گروه ش��اهد باالترين درصد ماندگاري را داش��ت.
اي��ن نتايج با گزارش��ات  ،)2000( Sims ،)1995( Samantaبلترون
( )2006و عبداله��ي ( )1380مطابق��ت دارد .ش��اخص توليد كه از نظر

(پژوهشوسازندگی)

اقتص��ادي و تجاري نش��ان دهن��ده ي نتيجه ي فن��ي دوره ي پرورش
اس��ت ،در بي��ن جيره هاي آزمايش��ي ،داراي اختالف معن��ي داري بود
( .)P <0/05ب��ه طوري ك��ه باالترين و پايين ترين ش��اخص توليد به
ترتيب مربوط به جيره ي آزمايش��ي ح��اوي پروبيوتيك 0/0375درصد
و گ��روه ش��اهد ( 282و  )164ب��وده و اختالف بين آنه��ا معني دار بود
( Cortes (P <0/01و هم��كاران ( Gunes ،)2000و هم��كاران
( Shoeib ،)2001و  )2000( Madianو  Kabirو همكاران ()2002
گزارش هاي مشابهي را در زمينه ي بهبود شاخص توليد در اثر تغذيه با
پروبيوتي��ك ارائه كرده كه با نتايج اين آزمايش مطابقت دارد .با توجه به
جدول 3اس��تفاده از سطوح مختلف پروبيوتيك در جيره هاي آزمايشي
بر روي صفات الش��ه اثر معني داري داش��ت ( .)P <0/05به طوري كه
باالترين و پايين ترين وزن الشه به ترتيب مربوط به جيره هاي آزمايشي
حاوي پروبيوتيك  0/0375درصد و گروه شاهد ( 1375/0و 932/5گرم)
ب��وده و تفاوت بين آنها معني دار ب��ود ( .)P <0/01در صورتي كه وزن
الش��ه مربوط به جيره ي آزمايش��ي حاوي پروبيوتيك  0/125درصداز
س��طوح ديگر پروبيوتيك كاهش يافته و در مقايس��ه با ديگر گروه هاي
آزمايش��ي اختالف معن��ي داري بين آنها مش��اهده گرديد (.)P <0/01
نتايج بدست آمده با گزارشات  Rothو همكاران ( )1986و Arsalan
( )2004مطابقت نداش��ت .زيرا محققين فوق در گزارش��ات خود مبني
ب��ر عدم تأثير تغذيه پروبيوتيك بر روي صفات الش��ه ارائه كرده بودند.
باالترين و پائين ترين نسبت وزن زنده به وزن الشه به ترتيب مربوط به
جيره ي آزمايشي حاوي پروبيوتيك 0/0375درصد و گروه شاهد (825
و  620گ��رم) ب��وده كه اختالف بي��ن آنها معني دار ب��ود (.)P < 0/01
همچنين نسبت اجزا الشه به وزن الشه هم تفاوت معني داري مشاهده
نگرديد كه اين نتايج با گزارشات مهري ()1995( Samanta ،)1380
و  )2000( Simsمطابقت دارد.

نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

فلور میکروبی دستگاه گوارش می تواند تأثیر قابل توجهي بر سالمتی
و بهره وری طیور گوش��تی داش��ته باش��د ،در این پژوهش ،پروبیوتیک
مورد نظر توانس��ت اثرات مثبتي بر روي عملكرد داش��ته باشد که نشان
دهنده ی نتیجه و س��ود بهتر در ام��ر تولید و بهبود راندمان اقتصادی و
شاخص تولید اعمال نماید .همچنین با اجراء کردن بهتر موارد مدیریتی
و بهداش��تی می توان نتایج بهت��ری از نظر كل صفات عملكردي حاصل
نمود تا از اتالف هزینه و انرژی در گله جلوگیری کرد و س��ودآوری را به
تبع آن افزایش داد.
اس��تفاده از افزودنی های خوراکی مناسب در جیره ی غذایی طیور
م��ی توان��د در جهت باال ب��ردن عملکرد در گله مفید باش��د که در این
راستا می بایست به نکاتی از قبیل دز مناسب ،دما ،رطوبت ،آب مصرفی
طیور و بهداش��ت محیط توجه کافی داشت زیرا بی توجهي به این قبیل
عوام��ل م��ی تواند اثرات مثبت یک زیس��ت یار را خنث��ی کند .با توجه
ب��ه نتایج حاصله و عملك��رد مطلوب جوجه هاي گوش��تي ،مي توان از
پروبيوتي��ك (بايومين ايمبو) دردزي كه در اي��ن آزمايش در دوره های
مختلف آزمايش (آغازین ،رش��د و پایانی) ب��ه ترتیب  0/025 ،0/125و
 0/0375درصد استفاده شده را پیشنهاد نمود.
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جدول  -2اثر جيره هاي آزمايشي بر روي عملكرد جوجه هاي گوشتي در كل دوره ي آزمايش

افزايش وزن روزانه

جيره هاي آزمايشي

پایانی  28-49روزگي

(مرغ/روز/گرم)

ضريب تبديل ضريب
تبديل غذايي

ماندگاري

شاخصتوليد

(درصد)

گروه شاهد

پاياني

كل دوره

پاياني

كل دوره

پاياني

كل دوره

پاياني

كل دوره

پايان دوره

جيره حاوي (پروبيوتيك)

61/96 d

34/04 c

127/63

77/71 a

2/05 a

1/82 b

100/00

94/20

164 c

( 0/125درصد)

67/21 c

36/94 b

122/63

75/84 a

1/82 b

2/05 b

90/00

96/30

b

223

جيره حاوي (پروبيوتيك 0/025درصد)

77/62 b

41/a70

120/59

72/33 b

1/55 c

1/73 c

94/00

96/50

235 b

جيره حاوي (پروبيوتيك 0/0375درصد)

82/51 a

43/16 a

119/71

73/16 b

1/45 c

1/69 c

98/00

96/15

282 a

SEM

4/44

1/51

70/40

70/60

0/0076

0/0033

70/40

7/6

0/04

p-value

**

*

Ns

*

*

*

Ns

Ns

*

 = Nsاختالف معني دار نيست ** .داراي اختالف معنی دار ( * )P> 0 /01داراي اختالف معنی دار ()P >0/05
جدول  -3اثر جيره هاي آزمايشي بر روي خصوصيات الشه جوجه هاي گوشتي

جيره ها

گروه شاهد
()1

صفات الشه

جيره ي حاوي

جيرهي حاوي

جيرهي حاوي پروبيوتيك

پروبيوتيك  0/125درصد

پروبيوتيك

 0/025درصد ()3

پروبيوتيك

()2

 0/0375درصد ()4( )4

p-value

SEM

وزن زنده (گرم)

1552/50 b

1820/00 b

2145/00 a

2200/00 a

70962/50

**

وزن الشه (گرم)

932/50 b

1110/00 b

1317/00 a

1375/00 a

33389/28

**

نسبت وزن الشه به وزن زنده (درصد)

60/11

60/76

60/88

62/22

16/02

Ns

نسبت وزن ران به وزن الشه (درصد)

32/02

32/14

33/42

32/12

5/10

Ns

نسبت وزن سينه به وزن الشه (درصد)

31/72

31/98

32/03

33/71

7/74

Ns

نسبت پشت و بال به الشه (درصد)

35/28

34/73

33/98

32/39

6/95

Ns

نسبت چربي حفرهي بطني به الشه (درصد)

1/50

1/67

1/62

1/89

0/39

Ns

 = Nsاختالف معني دار نيست.

** داراي اختالف معنی دار ()P> 0/01
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