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 "مقاله پژوهشی"
 

 صفات عملکردی و فلور میکروبی  اثرات باسیلوس کوآگوالنز بر ارزیابی
 های گوشتیدستگاه گوارش جوجه

 

 3ژندیمهدی  و 2، مجتبی زاغری1سودابه پرهیزکار

 
 ، کرج، ایرانآموخته دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهراندانش -1

 (mzaghari@ut.ac.ir، )نویسنده مسوول: ردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایراناستاد گروه علوم دامی پ -2
 استاد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران -3

 25/5/1401تاریخ پذیرش:               23/12/1400تاریخ دریافت: 
 27 تا 19صفحه:  
  

  سوطمب چکیده
هاست که عالوه بر اسپوردار بودن، موجب تحریک ترشح الکتیک اسید در دستگاه کوآگوالنز سویه جدیدی از گروه پروبیوتیک باسیلوس :و هدف مقدمه

راس  سویهتی های گوشبر صفات عملکردی و فلور میکروبی دستگاه گوارش جوجه 1باسیلوس کوآگوالنز مطالعه اثرمنظور این آزمایش به شود. گوارش می
 انجام شد.  308

 نرجوجه گوشتی ه قطع 960 تعداد، آزمایشی روی های گوشتیمکمل پروبیوتیکی باسیلوس کوآگوالنز در تغذیه جوجه مطالعه اثربه منظور  :هامواد و روش
تایی  20تکرار  12هر گروه آزمایشی شامل  . شدگروه آزمایشی انجام  چهاردر قالب طرح کامال تصادفی و در  گرم 40±0.12 با میانگین وزن 308راس  سویه
( 1های آزمایشی شامل گروه( بود.  گیروز 26-42دوره پایانی ) و (گیروز 11-25، دوره رشد ) گی(روز 1-10ای شامل دوره آغازین )های تغذیهدوره بود. 

در دوره آغازین و رشد و  2گرم در تن خوراک 400مل پروبیوتیکی به میزان اضافه کردن مک( جیره پایه با 2جیره پایه بدون استفاده از باسیلوس کوآگوالنز، 
گرم در تن  200 و  گرم در تن خوراک در دوره آغازین 400( جیره پایه با اضافه کردن مکمل پروبیوتیکی به میزان 3در دوره پایانی،  3گرم در تن خوراک 200

صفات  .های آغازین، رشد و پایانیدر دوره گرم در تن خوراک 200فه کردن مکمل پروبیوتیکی به میزان ( جیره پایه با اضا4و  پایانیرشد و  خوراک در دوره
و  هفتمروزهای  شد. در گیریاندازههای آغازین، رشد و پایانی تولیدی شامل افزایش وزن بدن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی در پایان هر یک از دوره

 شمارش برای های مشخص،ها طی پروتکل. این نمونهشدجدا  هاآن روده کور کشتار شدند و کربناکسیدبا گاز دی تکرار، دو قطعه جوجه از هر ام40
های همچنین دمای کلوآک تمامی جوجه به آزمایشگاه ارسال شدند. 6هاو الکتوباسیلوس 5المونال، استرپتوکوکوس کوالی،ای ،4کلستریدیوم پرفرجنس

 گیری شد. اندازه 40محتویات بستر در روز  pHگیری شد. میزان کل نیتروژن دفعی محتویات بستر و آزمایش اندازه 40مایشی در روز باقیمانده در طرح آز
های دریافت کننده ولی نسبت به گروه شاهد، گروه داری نداشتروزگی تاثیر معنی 42ها تا مصرف باسیلوس کوآگوالنز بر افزایش وزن جوجه ها:یافته

 (.≥05/0p)د ش کاهش مصرف خوراک موجبمصرف باسیلوس کوآگوالنز زین و پایانی، ادر دوره آغ .یلوس کوآگوالنز افزایش وزن باالتری را نشان دادندباس
آگوالنز به جیره افزودن باسیلوس کو تری را نسبت به گروه شاهد نشان دادند.های دریافت کننده باسیلوس کوآگوالنز، ضریب تبدیل پایینگروه ،روزگی 42در 

 ،باسیلوس کوآگوالنزبا مصرف   ،. از طرف دیگر(≤05/0p) داشت هالیجمعیت الکتوباسداری بر افزایش اثر معنی روزگی 40در  های گوشتیغذایی جوجه
های گوشتی دهد که جوجهان مینتایج این آزمایش نش  .(p≤05/0) شد دیده 7ها و اشرشیا کولیها، استرپتوکوکدر جمعیت باکتریایی کلستریدیوم یکاهش

ترکیب استفاده از این  ،. همچنین(p≤05/0)اند فرار مدفوع کمتری نسبت به گروه شاهد تولید کرده 8دریافت کننده باسیلوس کوآگوالنز، میزان نیتروژن
های افزودن این باکتری به جیره جوجه .(≤05/0p)ست ها نسبت به گروه شاهد شده اک جوجهآهای گوشتی سبب کاهش دمای کلودر جیره جوجه باکتریایی

 .(≤05/0p) بستر نداشت pHبر  یگوشتی اثر
وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل غذایی و  سازی جیره با باسیلوس کوآگوالنز سبب افزایشنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مکمل گیری:نتیجه

 شود.می تعادل جمعیت میکروبی مفید دستگاه گوارش
 

 باسیلوس کوآگوالنز، جوجه گوشتی، عملکرد، فلور میکروبی، نیتروژن بستر  های کلیدی:اژهو
 

  همقدم
ها به دلیل نوع عملکردشان در رشد و پیشگیری بیوتیکآنتی  

ای در صنعت دامپروری استفاده ها، به طور گستردهاز بیماری
 ٪80دهند که تقریباً میمختلف نشان  هایشوند. گزارشمی

ها در ایاالت متحده آمریکا در  بخش بیوتیکاز کل آنتی
دامپروری مورد استفاده قرار گرفته است تا عالوه بر بهبود 
رشد حیوانات، از شیوع عوامل مختلف عفونی هم جلوگیری 

 های مربوط به فروش (. عالوه بر این، داده17نماید )
شان آوری شده نجمعجهان کشور  41ها که از بیوتیکآنتی
معادل   2017دهد که فروش جهانی این ترکیبات در سال می

 تن برآورد  104079 ، معادل2030و در سال تن  93309
(. با 29درصدی روبرو خواهد بود ) 5/11شود که با افزایش می

به سالمت عمومی  مقاومت ضد میکروبی توجه به اینکه
للی الم، تالش مشترک و تعهد جامعه بینشودمیجهان مربوط 

کند. یکی از این راه کارها را  به امری ضروری تبدیل می
را به  هاپروبیوتیک استفاده از ترکیبات پروبیوتیکی است.

ای که در صورت تجویز به های زندهمیکروارگانیسم"عنوان 
(.  10) اندتعریف کرده "مقدار کافی، برای میزبان مفید است

رای افزایش بیشتر در پتانسیل دستکاری میکروبیوتا در طیور ب
وری، از اهمیت تجاری و علمی زیادی برخوردار است که بهره

(. 7) شودها در صنعت طیور میمنجر به استفاده از پروبیوتیک
میکروبیوتای موجود در دستگاه گوارش طیور، عالوه بر ایفای 

و توسعه ( 8)ها پاتوژن پرنده در مقابل نقش مهم در حفاظت از
 کند.، نقش مهمی در تغذیه حیوان ایفا می( 9)سیستم ایمنی 

در ، میکروبی در دستگاه گوارش مرغ و تراکمبیشترین غلظت 
 و در نتیجه، اکثر مطالعات شودمی یافت روده کور

میکروبیوتای مرغ عمدتاً روی این جوامع میکروبی تمرکز 
از تغییرات توده چربی  ٪21یک مطالعه نشان داد که دارند. 

توان به ترکیب میکروبیوتای روده نسبت داد می شکم مرغ را
و همکاران عبارت  وانگمیکروبیوتا بر اساس تعریف  (.14)

است از جمعیت میکروبی همزیست و جمعیت میکروبی 
توانند با میزبان تعامل داشته باشند و بر ( که می40زا )بیماری

1- Bacillus Coagulans                       2- 1×1012 cfu/g feed                        3- 0.5×1012 cfu/g feed                  4- Clostridium perfrigens   
5- Streptococci                                  6- Lactobacillus                              7- Escherichia Coli                      8- Total Litter Nitrogen 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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متابولیسم، ایمنی و حتی رفتار موجود زنده  تأثیر بگذارند 
یک میکروبیوتای طبیعی و پایدار در حفظ عملکرد  (.4،5)

بهینه دستگاه گوارش، سالمت حیوانات، رفاه و عملکرد تولید، 
دهد که (. شواهد علمی نشان می6) دنقش اساسی دار

 تواند بر روند تولید طیور تأثیر بگذاردمیکروبیوتای روده می
خیره به تنظیم ذ (. جمعیت میکروبی دستگاه گوارش 7،8)

مستقل از  ،رسد در طیورمیکند که به نظر چربی کمک می
عالوه بر این، جمعیت  (.9) کندعمل میژنتیک میزبان 

مواد مغذی مفید  اختتواند سمیکروبی دستگاه گوارش می
( و بازده استفاده از انرزی جیره را 11،12ها )مانند ویتامین

بین  .دهدبهبود بخشد و در نتیجه عملکرد رشد را بهبود 
و عملکرد عصبی غدد روده   دستگاه گوارش میکروبیوتای

فراهم کردن شرایط  (.14)ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد 
های روده برای سالمت روده میزبان مفید است، تغذیه باکتری

تواند منجر به اما فراوانی جمعیت میکروبی مستقر در روده می
ها در روده کوچک وبرقابت مواد مغذی بین میزبان و میکر

میکروفلور روده به عنوان یک مانع موثر در برابر  .(8،30شود )
کند و زا عمل میطلب و بیماریهای فرصتمیکروارگانیسم

یکی از مهمترین عملکردهای آن  "مقاومت میکروبی"این 
تواند منجر به اثرات سودمند می(. متابولیسم باکتری 2است )

ها، تعدیل سیستم ایمنی، افزایش تامینشود، از جمله تولید وی
های مضر و حذف مواد هضم و جذب خوراک، مهار گونه

(. عالوه بر این، متابولیسم 15سرطان زا و سایر سموم )
شود می 1اهباکتری منجر به تولید اسیدهای چرب زنجیره کوت

الزم به ذکر است  .که مخاط روده بزرگ به آن وابسته است
هایی مانند مخمرها در روده حاوی پاتوژن میکروفلور ساکنکه 

که اگر اجازه رشد بیش از حد به آنها داده  و کلستریدیاها است
  (.8) توانند  عملکرد طبیعی روده را مختل کنندشود، می

 ها در بخش مواد غذایی، انواع مختلفی از پروبیوتیک
های پزشکی و دامپروری مانند الکتوباسیلوس، مراقبت

ریوم، باسیلوس سوبتیلیس و غیره مورد استفاده قرار بیفیدوباکت
 بر 1915باسیلوس کوآگوالنز به سال  کشف. گیرندمی
گردد، زمانی که برای اولین بار در شیر کنسرو شده در می

ایستگاه آزمایشات کشاورزی آیووا یافت شد. الکتوباسیلوس و 
 هستندهای پروبیوتیکی فرآورده ترینمتداولاز بیفیدوباکتریوم 

ها در برابر دمای شدید و با این حال، اکثر این سویه . (7)
های صفراوی های گوارشی و نمکهمچنین اسید معده، آنزیم

در حال  باسیلوس هایبسیاری از سویه. (22) مقاوم نیستند
 شودهای غذایی پروبیوتیک استفاده میحاضر به عنوان مکمل

در  دارراسپو یهایوتیکیکی از دالیل این است که پروب(. 16)
این . (26) برابر شرایط نامساعد محیطی بسیار مقاوم هستند

 و پایداری بهتر ی معدهاسیدشرایط  تحملها، نوع از میکروب
 د.ندار راسازی در دمای پایین در فرآیند گرما و ذخیره را

گرم مثبت، بی هوازی اختیاری،  ز،باسیلوس کوآگوالن باکتری
 .باشدکننده اسید الکتیک میپورساز و تولیدغیر بیماریزا، اس

درجه  50 تا 35برای این باکتری بین رشد  بهینه دمای
اسپور این (. 38) است 5/6تا  5/5بهینه رشد  pH سانتیگراد و

قرار دستگاه گوارش تواند در محیط کم اکسیژن ها میباکتری
 های اسیدبرسند تا نقش باکتریروده بگیرند و به آرامی به 

مشخص شده است  . را در دستگاه گوارش ایفا کنند الکتیک
در محیط  که میزان بقای اسپورهای باسیلوس کوآگوالنز

پس از جوانه (. 45) است ٪92سازی شده حدود هضم شبیه
تواند باکتریوسینی به نام زدن، باسیلوس کوآگوالنز می

های کواگولین تولید کند که در برابر طیف وسیعی از میکروب
، هفاکتورهای ذکر شد(.  24) داردضد باکتریایی  روده فعالیت

ها نشان را نسبت به الکتوباسیلمزایای باسیلوس کوآگوالنز 
توانایی  باسیلوس کوآگوالنز شایان ذکر است که. هددمی

چسبیدن به اپی تلیوم روده را ندارد مگر اینکه مصرف طوالنی 
هار تا پنج روز طی چ باسیلوس کوآگوالنز .مدت آن حفظ شود

با توجه به  (. 28) به طور کامل از بین می رودپس از مصرف 
این  به تجویز طوالنی مدت پرنده این ویژگی، ممکن است

برای ایفای نقش یک پروبیوتیک نیاز  افزودنی میکرو.بی
به عنوان مثال، نشان داده شده است که . داشته باشد

روزانه به مدت باسیلوس کوآگوالنز، هنگامی که  اسپورهای
ها تواند بر میکروبیوتای روده موشروز تجویز شود، می 30

باسیلوس کوآگوالنز به طور گسترده در  . (26) دتأثیر بگذار
باسیلوس  ذکر است که است. شایانتغذیه طیور استفاده شده 

های گوشتی کوآگوالنز دارای یک اثر محرک رشد بر جوجه
ریق بهبود تعادل میکروبیوتای که این تاثیر را  از ط( 36)است 

عالوه بر  .دهدروده و بهبود ضریب تبدیل غذایی انجام می
افزایش در دستگاه گوارش را  3و آمیالز 2این، فعالیت پروتئاز

تواند به طور قابل توجهی می کوآگوالنز باسیلوس .دهدمی
وزن نهایی، افزایش وزن روزانه و افزایش وزن نسبی میگو را 

 عالوه بر این، یک رژیم غذایی مکمل با . بهبود بخشد
باسیلوس کوآگوالنز اثرات مشابهی بر ماهی کپور علف خوار 

ها، پروتئین وخت و سازتوانند سها میپروبیوتیک (.44) داشت
 ها و اسیدهای چرب زنجیره کوتاه را تقویت کنندویتامین

ژی ها اثرات مثبت زیادی بر متابولیسم انراین متابولیت(. 36)
 .سیستم گوارشی ارتباط نزدیکی با سیستم ایمنی دارد .دارند

و بافت لنفوئیدی مرتبط  پروبیوتیک خوراکی با مخاط گوارش
های ایمنی در آن درصد سلول 70که در آن بیش از ه با رود

در این مقاله به عملکرد  (.31) قرار دارند، تعامل دارند
عملکرد جوجه  بر رویپروبیوتیک حاوی باسیلوس کوآگوالنز 

و تاثیر این باکتری بر روی جمعیت  308گوشتی نژاد راس 
های مفید و مضر روده کور و همچنین نقش این باکتری

نیتروزن دفعی محتویات بستر پرداخته شده مقدار باکتری در 
   .است

 

 ها مواد و روش
گروه علوم  پژوهشی -آموزشی مزرعه مطالعه حاضر در   

هفته انجام گرفت. در این  ششن به مدت تهرا دامی دانشگاه
در  308راس  سویه نر قطعه جوجه گوشتی 960آزمایش تعداد 

گروه آزمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. قبل از ورود  چهار
ها، آشیانه پرورشی به درستی و طبق دستورالعمل پرنده

اعالمی شستشو و ضدعفونی شد. پس از مشخص کردن 
ها بر اساس میانگین وزن و به طور هواحدهای آزمایشی، پرند

گروه آزمایشی قرار گرفتند. هر گروه  چهارتصادفی در 
 ها، قبل از ورود جوجهتایی بود.   20تکرار  12آزمایشی شامل  

 
1- Short Chain Fatty Acid (SCFA)                                                   2- Protease                                                     3- Amylase  
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متر پوشانیده سانتی 10کف بستر با تراشه چوب به ضخامت 
کاتالوگ مورد نیاز بر اساس توصیه شد. آب مصرفی و دان 

ها قرار گرفت. به صورت آزاد در اختیار پرنده 308سویه راس 
، دوره رشد روز( 1-10ای شامل دوره آغازین )های تغذیهدوره

.  در نظر گرفته شدروز(  26-42روز( و دوره پایانی ) 25-11)
( جیره پایه بدون استفاده از 1های آزمایشی شامل گروه

تن  گرم در 400 ( جیره پایه با دز2باسیلوس کوآگوالنز، 
گرم  200 و های آغازین و رشد پروبیوتیک برای دوره ،خوراک

گرم در  400( جیره پایه با دز 3در تن خوراک در دوره پایانی، 
گرم در تن  200تن خوراک پروبیوتیک در دوره آغازین و 

( جیره پایه با 4های رشد و پایانی، دورهخوراک پروبیوتیک در 
های آغازین، ک در دورهگرم در تن خوراک پروبیوتی 200دز 

 کاتالوگ سویههای غذایی بر اساس توصیه جیره .رشد و پایانی
تنظیم شدند و از نظر سطح انرژی و  2019سال   308راس 

های غذایی در پروتئین یکسان بودند. اجزا و ترکیبات جیره
 ذکر شده است.  1جدول 

 

 زمایشیهای آترکیبات غذایی و آنالیز مواد مغذی جیره -1جدول 
Table 1. Feed ingredients and chemical composition of experimental diets  

 پایانی رشد آغازین اجزاء خوراک

 21/62 16/57 97/53 ذرت
 3 3 3 گلوتن ذرت

 19/28 52/33 22/37 (%44) کنجاله سویا
 93/3 31/3 37/2 روغن ذرت

 83/0 02/1 24/1 دی کلسیم فسفات
 1 07/1 14/1 مکربنات کلسی

 3/0 3/0 3/0 نمک
 1/0 1/0 1/0 جوش شیرین
 1مکمل ویتامینی
 2مکمل معدنی

025/0 
025/0 

025/0 
025/0 

025/0 
025/0 

 22/0 24/0 29/0 دی ال متیونین
 16/0 17/0 22/0 ال لیزین

 003/0 05/0 09/0 ال ترئونین
 005/0 005/0 005/0 10000فیتاز 

 100 100 100 جمع
 ترکیبات شیمیایی آنالیز

 3000 3100 3150 (Kcal/kg) انرژی قابل متابولیسم
 2/19 5/21 23 پروتئین خام )درصد(

 78/0 87/0 96/0 کلسیم )درصد(
 39/0 48/0 48/0 فسفر قابل دسترس )درصد(

 16/0 16/0 16/0 سدیم )درصد(
 )درصد( متیونین قابل هضم
 )درصد( لیزین قابل هضم

 قابل هضم )درصد( متیونین+ سیستئین
 ترئونین قابل هضم )درصد(

 تعادل الکترولیتی جیره

62/0 
27/1 
95/0 
77/0 

246 

56/0 
16/1 
89/0 
76/0 

248 

51/0 
02/1 
8/0 
64/0 

250 
: K3ن ویتامی ،Eویتامین  المللید بینهزار واحD ،80المللی ویتامین واحد بین میلیون A ،5واحد بین المللی ویتامین  میلیون 12: کیلوگرم 2.5در  مل ویتامینیمک ترکیبات -1

 B6 :4300، ویتامین گرممیلی B5 :20000گرم، ویتامین میلی B3 :65000، ویتامین گرممیلی B2 :8600، ویتامین گرممیلی B1 :3200گرم، ویتامین میلی 3200
 .گرممیلی 500: ، آنتی اکسیدانگرممیلی H2 :220گرم، ویتامین میلی B12 :17، ویتامین گرممیلی B9 :2200، ویتامین گرممیلی

 گرممیلی 16000روی،  گرممیلیهزار 110، منگنزگرم میلی هزار 120آهن،  گرممیلی 20000، ، گرممیلیهزار  400: کولین  ،کیلوگرم 5/2ترکیبات مکمل معدنی در  -2
 ید. گرممیلی 1250 سلنیوم و گرممیلی 300، مس

 

  یعملکردصفات 
خوراک و  نجام آزمایش میزان افزایش وزن بدندر طول ا     

گیری و ضریب تبدیل غذایی در پایان هر دوره مصرفی اندازه
 وگزارش شد. گیریاندازه
 باکتریایی جمعیت شمارش و روده کوربرداری از نمونه

آزمایش از  چهلمو  هفتمدوره آزمایش، در روزهای  طی     
پس از خاب و هر تکرار دو قطعه جوجه به صورت تصادفی انت

ها آن روده کورکربن، ناحیه اکسیدا استفاده از گاز دیبکشتار 
برای پرندگان کشتارشده،  روده کورهای نمونهبرداشته شد. 

 ، در شرایط استریل و کنترلروده کورجمعیت میکروبی  مطالعه
برداری، قبل از نمونهشده دمایی به آزمایشگاه منتقل شدند. 

درصد ضدعفونی شده و  70ه با الکل تدا سطح شکمی پرنداب
ی شکمی در شرایط استریل، در کنار شعله، با استفاده از حفره

 آنها برداشته روده کورناحیه سپس اسکالپل استریل، باز شد. 

های مجهز به گاز نیتروژن به آزمایشگاه شد و در فالسک
منتقل شد. در آزمایشگاه به هر یک گرم از نمونه محتویات 

میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل اضافه شد تا  ، نهرروده کو
  ،آن به دست آید. به همین ترتیب 10:1سوسپانسیون 

ی اولیه تهیه شد. از هر رقت از نمونه 10های بر مبنای رقت
میکرولیتر برداشته و به صورت سطحی در  50تهیه شده، 

منظور شمارش باکتری  بهکشت داده شد.  های کشت،محیط
 ، برای شمارش1اسآرکتیک از محیط کشت اماسید ال

و برای  2بالد آگاراز محیط کشت  و کلستریدیوم استرپتوکوک 
استفاده  3مک کانگی از محیط کشت کولیشمارش اشریشیا 

ها برای شمارش (.  پس از کشت، انکوباسیون نمونه20شد )
 48درجه سانتیگراد و به مدت  37ها در دمای  الکتوباسیل

و ، کلستریدیوم استرپتوکوکبرای شمارش ساعت و 
 24گراد و به مدت درجه سانتی 37اشرشیاکلی در دمای 

1- MRS                                                                                    2- Blood Agar                                                     3- Mac Conkey  
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های دهنده پرگنهساعت انجام شد. تعداد واحدهای تشکیل
( به ازاء هر گرم log10) به صورت لگاریتمی (CFU)میکروبی 
 بیان شد.  روده کورمحتویات 

دفعی و  مواد pHمحتوای نیتروژن بستر،  گیریاندازه
 دمای کلوآگ

  دوره پرورش روی بستر تمامی تکرارها، 39در روز    
اعت، س 24پهن شد و به مدت به صورت جداگانه هایی نایلون

 ا درهونهمع آوری شد. این نمها جمواد دفعی روی این نایلون
ه ایشگاآوری و بالفاصله به آزمگذاری شده جمعظروف شماره

س آن بر اسا pHروژن دفعی و منتقل شد تا میزان کل نیت
 گیری شود. تفکیک هر گروه آزمایشی اندازه

ی دوره پرورش دمای کلوآک تمام 40در روز  ،همچنین   
آک کلو گیری شد و میانگین دمایجوجه ها با دماسنج اندازه

 به تفکیک هر گروه آزمایشی محاسبه و آنالیز شد. 
 تجزیه و تحلیل آماری

  GLMها در قالب رویه ین آزمایشهای حاصل از اداده   
زیر  مدل آماری تجریه و تحلیل شدند. SASافزار آماری نرم

ای ن برهمچنیها مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه داده
 (HSD) ای دانکنمقایسات میانگین از آزمون چند دامنه

کتر از ها کوچآن p-Valueهایی که و مقایسه استفاده شد
 .شدند دار در نظر گرفتهان مقایسات معنیبود به عنو 05/0

 

Xij= µ+ Aj+ eij 
 

ختلف اثر تیمار )سطوح م، jAمیانگین جمعیت،  ،µکه در آن 
مشاهده  jiXاثر خطای آزمایشی،  ijeباسیلوس کوآگوالنز(، 

  .است ام سطح مصرف و دوره پرورش jام، سطح  i تکرار
 

 نتایج و بحث

صرفی و عملکرد های آزمایشی بر خوراک ماثر جیره
 های گوشتیجوجه

ن مصرف بر وزن بدن، میزا باسیلوس کوآگوالنزنتایج اثر    
ده آورده ش 2خوراک و ضریب تبدیل خوراک در جدول شماره 

لوس باسیدهد که افزودن است. نتایج این آزمایش نشان می
  های گوشتی سبب کاهش میزانبه جیره جوجه کوآگوالنز

 

آزمایش شده است. بر  42و  10مصرف خوراک در روزهای 
پس از شروع آزمایش، تیمارهایی که  10این اساس در روز 

پروبیوتیک مصرف کرده بودند کمترین میزان مصرف خوراک 
همچنین در روز (. ≥05/0p) اندرا نسبت به گروه شاهد داشته

 ی درکاهش  4و  3نشان داده شده است که تیمارهای  42
 اندنشان دادهبه گروه شاهد  نسبت را  میزان مصرف خوراک

(05/0p≤) .اند که استفاده از های مختلف نشان دادهپژوهش
تواند به دلیل ایجاد تعادل در جمعیت باسیلوس کوآگوالنز می

میکروبی دستگاه گوارش موجب بهبود مصرف خوراک در 
های به عبارت بهتر، این باکتری(. 22های گوشتی شود )جوجه

ضم بهینه غذا مفیدند و به یکپارچگی بافت پروبیوتیکی برای ه
تواند باکتری باسیلوس کوآگوالنز میروده کمک می کنند. 

نتایج  .بازدهی جذب مواد مغذی را در روده افزایش دهد
های تحقیقات یان و همکاران نشان داد که استفاده از گونه

ترکیبات  وخت و سازمیکروبی پروبیوتیکی به دلیل س
ها و اسیدهای چرب، موجب ایجاد اثرات ینپروتئینی، ویتام

 و در نتیجه مصرف خوراک انرژی  سوخت و سازمثبت بر 
 .(41شود )می
در  ه شده در خصوص ضریب تبدیل خوراکئاطالعات ارا   
در گروه خوراک دهد که ضریب تبدیل نشان می روزگی 42

 4 آزمایشی های شاهد و گروهنسبت به گروه 3 آزمایشی
آزمایشی درحالیکه با گروه  ،(≥05/0p)کرده است کاهش پیدا 

چنین اثر  (.≤05/0p)داری نشان نداده است تفاوت معنی 2
زا است که های درونآنزیم به دلیل تراوشمفیدی احتماالً 

عالوه بر  (.35) دشبخقابلیت هضم مواد مغذی را بهبود می
وامل زا و عهای برونبرخی از آنزیمباسیلوس کوآگوالنز این،  

روده و  حرکات دودیتواند کند که میمحرک رشد تولید می
باسیلوس  (.44،45د )قابلیت هضم خوراک را افزایش ده

گاالکتوزیداز تولید کند که کوآگوالنز قادر است که آنزیم آلفا 
(. 45) کندبه شدت در برابر هیدرولیز توسط پروتئاز مقاومت می

 لوس کوآگوالنزباسی عالوه بر این، مشخص شده است که

را کاهش دهد و در نتیجه  دستگاه گوارش تواند التهابمی
ناحیه جذبی پرزها و افزایش جذب مواد مغذی افزایش باعث 

 (. 45) شود

 
 های گوشتیباسیلوس کوآگوالنز بر روی وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی جوجه افزودن اثر -2جدول 

Table 2.  Effect of Bacillus coagulans on body weight, feed intake and feed conversion ratio in broiler chickens  
                (Mean ± SEM) 

 های آزمایشیگروه صفات مورد مطالعه
 SEM  1 2 3 4   داریسطح معنی

 12/3 66/0 249/00 247/50 244/40 249/70 روزگی )گرم( 10وزن بدن 
 4/11 08/0 1079/90 1086/60 1110/90 1068/70 روزگی )گرم( 24وزن بدن 
 32/31 61/0 2600/00 2615/00 2636/70 2578/30 روزگی )گرم( 42وزن بدن 

 219/80a 205/60b 205/10b 202/59b 04/0 37/3 روزگی )گرم( 10خوراک مصرفی 
 07/9 06/0 1276/66 1288/70 1287/70 1312/70 روزگی )گرم( 24خوراک مصرفی 
 4004/20a 3901/10ab 3795/00b 3854/05b 02/0 42/46 روزگی )گرم( 42خوراک مصرفی 

 012/0 13/0 1/81 0/84 0/83 0/87 روزگی( 10ضریب تبدیل غذایی )
/1 روزگی( 24ضریب تبدیل غذایی ) 0±21 /01 1/ 0±16 /01 1/ 0±18 /01 1/ 0±18 /01 08/0 01/0 
 1/54a 1/47bc 1/45c 1/48a 01/0 01/0 روزگی( 42ضریب تبدیل غذایی )

( جیره 3گرم در تن خوراک در دوره پایانی،  200گرم در تن خوراک در دوره آغازین و رشد و  400( جیره پایه با اضافه کردن مکمل پروبیوتیکی به میزان 2 ،( شاهد1تیمارها: 
( جیره پایه با اضافه کردن مکمل 4گرم در تن خوراک در دوره رشد و پایانی و  200ره آغازین و  گرم در تن خوراک در دو 400پایه با اضافه کردن مکمل پروبیوتیکی به میزان 

 های آغازین، رشد و پایانی.گرم در تن خوراک در دوره 200پروبیوتیکی به میزان 
 دار بین تیمارها است.دهنده اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ردیف، نشان
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را به مکمل حاوی باسیلوس کوآگوالنز  اثر تغذیه 4و  3جدول 
های جوجه روده کورهای مفید و مضر ترتیب بر باکتری

دهد. بر دوره پرورشی نشان می 40و  7گوشتی در روزهای 
، افزودن 3شماره شده در جدول ارائهاساس اطالعات 

 به جیره غذایی  حاوی باسیلوس کوآگوالنزپروبیوتیک 
جمعیت ی بر افزایش دارهای گوشتی اثر معنیجوجه

 3پرورش در تیمار  40در روز  دستگاه گوارش الکتوباسیلی
نسبت به سایر  3آزمایشی گروه  ،بر این اساسداشته است. 

های الکتوباسیلوس بیشترین تعداد باکتری آزمایشیهای گروه
مطالعات مختلف نشان  .(≤05/0p)داشته است  روده کوررا در 

نز توانایی افزایش تولید جمعیت دهد که باسیلوس کوآگوالمی
 الکتوباسیلی را در محیط روده دارد.   

 
 )سی اف یو/گرم مواد هضمی( روده کورباسیلوس کوآگوالنز بر جمعت الکتوباسیلی  اثر -3جدول 

Table 3. Effect of  Bacillus Coagulans on lactobacillus population (CFU/g digesta) of the broiler’s cecum content  
               (Mean ± SME) 

( جیره 3گرم در تن خوراک در دوره پایانی،  200گرم در تن خوراک در دوره آغازین و رشد و  400پایه با اضافه کردن مکمل پروبیوتیکی به میزان  ( جیره2 ،( شاهد1تیمارها: 
( جیره پایه با اضافه کردن مکمل 4 گرم در تن خوراک در دوره رشد و پایانی و 200گرم در تن خوراک در دوره آغازین و   400پایه با اضافه کردن مکمل پروبیوتیکی به میزان 

 های آغازین، رشد و پایانی.گرم در تن خوراک در دوره 200پروبیوتیکی به میزان 
 دار بین تیمارها است.دهنده اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ردیف، نشان

 
از طرف دیگر با بررسی اثر پروبیوتیک حاوی باسیلوس    

 مضر دستگاه گوارش  اییریباکتجمعیت کوآگوالنز بر 
آید که این های گوشتی این نتیجه به دست میجوجه

های پروبیوتیک سبب کاهش قابل مالحظه برخی از باکتری
مضر دستگاه گوارش شده است. جمعیت باکتریایی 

 1آزمایش در گروه آزمایشی  هفتماسترپتوکوکوس در روز 
از  4و  3ی های آزمایشبیشترین میزان بود که نسبت به گروه

از نظر آماری  4و  3دار بود. اما بین گروه نظر آماری معنی
های استرپتوکوکوس داری از نظر جمعیت باکتریتفاوت معنی

اثر پروبیوتیک باسیلوس همچنین در رابطه با وجود نداشت. 
از  ،40های استرپتوکوکوس در روز کوآگوالنز بر تعداد باکتری

دار مشاهده نشد لف تفاوت معنیهای مختنظر آماری بین گروه
(05/0p≤.)

 
 )سی اف یو/گرم مواد هضمی(آزمایش  40و  7در روزهای  روده کورباسیلوس کوآگوالنز بر جمعیت باکتریایی مضر   تاثیر – 4جدول 

Table 4. Effect of  Bacillus Coagulans on non-beneficial microbial populations (CFU/g digesta) of the broiler’s  
               cecum content on days 7 and 40 of the experiment (Mean ± SME) 

 جمعیت باکتریایی غیر مفید
 های آزمایشیگروه

 SEM 1 2 3 4 داریسطح معنی

5009a 2676/00b 3234/00b 2052b 0/001 56/178 روزگی( 7) 2کلستریدیوم پرفرگنس  
25/4 0/09 19/83 9/83 20/82 25/59 (روزگی 7اشرشیا کولی )  

188/00a 153.92ab 121.08b 123/64b 0/03 75/16 روزگی( 7استرپتوکوکوس )  
2977/00a 941/00bc 1849/00b 540/00c 0/001 46/217 روزگی( 40کلستریدیوم پرفرگنس )  

891/00a 297/60b 156/60.b 125/50.b 0/001 48/45 روزگی( 40اشرشیا کولی )  
/15 روزگی( 40رپتوکوکوس )است .66  15/29 8/25 17/85 0/32 61/3  
( جیره 3گرم در تن خوراک در دوره پایانی،  200گرم در تن خوراک در دوره آغازین و رشد و  400( جیره پایه با اضافه کردن مکمل پروبیوتیکی به میزان 2 ،( شاهد1تیمارها: 

( جیره پایه با اضافه کردن مکمل 4گرم در تن خوراک در دوره رشد و پایانی و  200گرم در تن خوراک در دوره آغازین و   400 پایه با اضافه کردن مکمل پروبیوتیکی به میزان
 گرم در تن خوراک در دوره های آغازین، رشد و پایانی. 200پروبیوتیکی به میزان 

 ست.دار بین تیمارها ادهنده اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ردیف، نشان
 

های تیماری که دوزهای مختلف روهس گبر این اسا   
را دریافت کرده بودند پایین ترین میزان  باسیلوس کوآگوالنز

را نسبت به گروه  هفتمباکتری کلستریدیوم پرفریجنس در روز 
شاهد داشتند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. 

دوره آزمایشی تکرار شده است،  40این روند در روز  ،همچنین
ها در کمترین میزان حضور این باکتری 4ای که گروه به گونه

در خصوص  .را نسبت به گروه شاهد نشان داده است روده کور
های بر تعداد باکتریحاوی باسیلوس کوآگوالنز اثر پروبیوتیک 

ورشی، علی دوره پر هفتمدر روز  روده کوراشریشیا کوالی 
کوالی را نسبت ی ا کمترین میزان باکتری 3رغم اینکه گروه 

های دریافت های آزمایشی نشان داد، اما بین گروهسایر گروه
داری وجود کننده پروبیوتیک از نظر آماری تفاوت معنی

های دریافت کننده گروه 40درحالی که در روز  .نداشت

 روده کورکوالی در  پروبیوتیک میزان کمتری باکتری اشریشیا
های گوشتی نسبت به گروه شاهد داشتند. هیچ تفاوتی جوجه

 های دریافت کننده پروبیوتیک از نظر تعداد بین گروه
نتایج  ت.وجود نداش روده کورهای اشریشیا کوالی در باکتری

دهند که باسیلوس کوآگوالنز آزمایشات مختلف نشان می
مفید و کاهش جمعیت  هایتوانایی افزایش جمعیت باکتری

 (.  52باکتریایی مضر را در دستگاه گوارش طیور دارد )
های مفید و رقابت با ها با افزایش رشد باکتریپروبیوتیک   

جمعیت زا در روده، نقش مهمی در تثبیت های بیماریباکتری
 کنند. میکروبی روده ایفا می

های های متعددی که توسط آن باکتریمکانیسم   
کنند شناخته شده اند وبیوتیکی کلونیزاسیون روده را مهار میپر

های اسید الکتیک به که می توان به افزایش نسبت باکتری

 1جمعیت الکتوباسیلی
 های آزمایشیگروه

 SEM 1 2 3 4 داریسطح معنی

 09/6 6/0 31/72 36/36 16/92 26/80 روزگی( 7الکتوباسیلوس )
 82/08b 59/58bc 123/96a 48/02c 001/0 23/10 روزگی( 40الکتوباسیلوس )

1- Lactobacillus Population                                                                                                                    2- Clostridium Perfrigens 
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های اتصال و مواد زا، رقابت برای مکانهای بیماریباکتری
بسیاری از  مغذی و تولید پپتیدهای ضد میکروبی اشاره کرد.

باسیلوس  های باسیلوس مانند باسیلوس سرئوس وگونه
سوبتیلیس ترکیبات باکتریوسین و مواد مشابه باکتریوسین 

 که با تحقیقات ژنگ و همکاران مطابقت دارد کنندتولید می
انواع   . عالوه بر این، اسید الکتیک تولید شده توسط(43)

های باسیلوس از جمله باسیلوس کوآگوالنز، باعث افت سویه
هده شده در ای ت مشاروده می شود. کاهش غلظ  pHشدید

ها در تحقیقات مختلف و در این جوجه روده کوردر  کوالی
ممکن است به دلیل اثرات باکتریوسین و اسید  آزمایش

اثر  (.42د )باش باسیلوس کوآگوالنز الکتیک تولید شده توسط
بر کل نیتروژن فرار  حاوی باسیلوس کوآگوالنزپروبیوتیک 

ی گوشتی در جدول هابستر و دمای کلواک جوجه pHمدفوع، 
 دهد که آورده شده است. نتایج این آزمایش نشان می 5

های گوشتی دریافت کننده پروبیوتیک میزان نیتروژن جوجه
 اندکردهفرار مدفوع کمتری نسبت به گروه شاهد تولید 

(05/0p≥)های دریافت کننده پروبیوتیک از نظر . اما بین گروه
 ،ه است. همچنینداری مشاهده نشدآماری تفاوت معنی

های گوشتی سبب استفاده از این پروبیوتیک در جیره جوجه
های نسبت به گروه شاهد شده جوجهکلوآک کاهش دمای 

دهد که افزودن پروبیوتیک نشان می 5شماره جدول . است
بستر  pHبر  یهای گوشتی اثرتکنوسپور به جیره جوجه

 .(≤05/0p)نداشته است 

 
 محتویات بستر pHوآگوالنز بر میزان نیتروژن فرار بستر، دمای کلوآک و باسیلوس ک اثر – 5جدول 

Table 5. Effect of Bacillus Coagulans on fecal  volatile nitrogen , cloacal temperature and pH litter of the broilers  
              (Mean ± SME) 

( جیره 3گرم در تن خوراک در دوره پایانی،  200گرم در تن خوراک در دوره آغازین و رشد و  400ان ( ( جیره پایه با اضافه کردن مکمل پروبیوتیکی به میز2( شاهد 1تیمارها: 
( جیره پایه با اضافه کردن مکمل 4گرم در تن خوراک در دوره رشد و پایانی و  200گرم در تن خوراک در دوره آغازین و   400پایه با اضافه کردن مکمل پروبیوتیکی به میزان 

 های آغازین، رشد و پایانی.گرم در تن خوراک در دوره 200کی به میزان پروبیوتی
 دار بین تیمارها است.دهنده اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ردیف، نشان

 
دهد که با مصرف نشان می 5 شماره شده در جدول ارائهنتایج 

باسیلوس کوآگوالنز میزان نیتروژن دفعی در بستر کاهش 
بر اساس گزارش موسسه گوشت دهد. نشان می داری رامعنی

در مقایسه با سال  2011آمریکا تولید گوشت طیور در سال 
درصد افزایش داشته است، در حالی که  02/0، در حدود 2010

درصد افزایش  دوها در همین زمان حدود مصرف آنتی بیوتیک
یافته است. این به آن  معنی است که میانگین مقدار آنتی 

کیلوگرم افزایش یافته  یکمصرف شده برای تولید  بیوتیک
های ها در رژیم غذایی جوجهبیوتیکاست. استفاده از آنتی

باالیی از مواد معدنی هستند  گوشتی که معموالً حاوی غلظت
در  گذارد.های دستگاه گوارش میاثرات مضری بر باکتری

وع دفع نتیجه، مواد مغذی استفاده نشده،  از طریق ادرار و مدف
گیرند و  هوازی قرار میشوند که تحت تجزیه میکروبی بیمی

ها، ها و گوگردهای فرار، فنلترکیبات بدبویی مانند آمین
کنند. این نتایج با ها و اسیدهای چرب فرار تولید میایندول

وانگ و  .(18) مطابقت دارد 2000نتایج گیلی و همکاران، 
ت باالی آمونیاک و گزارش کردند که غلظ( 40)همکاران 

ترکیبات حاوی گوگرد منجر به عملکرد ضعیف، تغییرات بافتی 
در سیستم تنفسی و افزایش حساسیت به مرگ و میر در 

قرار گرفتن در معرض سطوح  .شودهای گوشتی میجوجه
باالی ترکیبات بدبو نه تنها بر سالمت و عملکرد حیوانات 

سالمت کارگران نیز  تواند برگذارد، بلکه میتأثیر منفی می
محیطی مانند تأثیر بگذارد و باعث ایجاد مشکالت زیست

اسیدی شدن و نیتریفیکاسیون باران شود که در تحقیقات 

. بر این (15) فرکت و همکاران هم مورد تاکید قرار گرفت
های رشد آنتی اساس، جمهوری کره ممنوعیت کامل محرک

 2011ر جوالی بیوتیکی در خوراک دام را اجرا کرد که د
گاز  که تولید تحقیقات مختلف نشان داده استاجرایی شد. 

ها در پاسخ به افزودن مخلوطی از در جوجه آمونیاک
های پروبیوتیکی )الکتوباسیلوس، باسیلوس و ارگانیسم

 .(15) درصد کاهش یافت 21آسپرژیلوس( به جیره آنها تا 
نز به جیره کند که افزودن باسیلوس کوآگوالنتایج تایید می

تواند در تولید کمتر آمونیاک می های گوشتیغذایی جوجه
  کلوآکدمای روند ها، با توجه به این یافته موثر باشد.

که به دلیل استفاده از افزودنی  دهنده این باشدنشان می تواند
 در این های غذایی، میزان التهاب بدن میکروبی در جیره

دریافتند که استفاده از  محققانکاهش یافته است. ها گروه
های گوشتی، موجب ها در جیره غذایی جوجهالکتوباسیل

 در نتیجه  .شودکاهش تجمع سالمونال اینتریتیتیس در روده می
رساند. کاهش دمای ضایعات بافتی و التهاب را به حداقل می

 (.16) های کاهش التهاب استکلوآک یکی از شاخص
دهد که استفاده یش نشان مینتایج به دست آمده از این آزما

 های گوشتی، از باسیلوس کوآگوالنز در جیره غذایی جوجه
شود و جمعیت باکتریایی روده تواند موجب بهبود عملکرد می

کور را به نفع باکتری های مفید تغییر دهد. همچنین کاهش 
دهنده افزایش تواند نشاننیتروزن دفعی در محتویات بستر می

 واد مغذی خوراک باشد.ضریب هضم و جذب م

 
 
 

 پارامترها
 گروه های آزمایشی

 SEM 1 2 3 4 سطح معنی داری

44/87a 43/09b 42/98b 41/85b 01/0 )%( 1کل نیتروژن بستر  515/0  
pH 16/0  6/06  6/04  6/06  5/99 2بستر  02/0  
41/00a 39/91b 40/00b 40/04b 01/0 3سانتیگراد(درجه دمای کلوآک )  18/0  
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Bacillus coagulans is a new strain of the probiotics group that in 
addition to being spore-forming, stimulates the secretion of lactic acid in the digestive 
system.This experiment is performed to assess the effect of Bacillus Coagulans on the 
functional traits and microbial flora of the gastrointestinal tract of Ross 308 broilers. 
Material and Methods: In order to assess the effect of Bacillus coagulans probiotic supplement 
on the feeding of broiler chicks, an experiment is conducted on 960 chicks including 12 
replications of 20 chicks. The nutritional periods consist of starter (1-10 days) , grower (11-25 
days) and finisher (26-42 days). To implement the experiment , The experiment was conducted 
on Ross 308 male chicks with average weight of  40±0.12 gram and in a completely randomized 
manner in four treatment groups. Experimental groups are 1) basal diet without consuming 
bacillus coagulans, 2) basal diet with adding probiotic supplement at the rate of 400 g/ton feed 
in starter and grower periods and 200 g/ton feed in finisher period, 3)basal diet adding probiotic 
supplement at the rate of 400 g/ton feed in starter and 200 g/ton feed in grower and finisher 
period and 4) basal diet adding probiotic supplement at the rate of 200 g/ton feed in starter, 
grower and finisher periods. Production traits consisting of body weight gain, feed intake and 
feed conversion ratio are measured at the end of each period of starter, grower and finisher. On 
days 7 and 40, two chicks from each replicate are slaughtered using carbon dioxide gas and the 
cecum was isolated. The samples sent to the laboratory under specific protocols to count 
clostridium perfringens, E.coli, salmonella, streptococcus and lactobacillus. Furthermore, the 
cloaca temperature of all the remaining chickens of the experiment project is measured on the 
day 40 of experiment. Total excreted nitrogen and pH of litter contents are measured on the day 
40.  
Results: Consumption of Bacillus coagulans had no meaningful effect on weight gain of 
chickens up to 42 days of age, but compared to the control group, the groups that consumed 
Bacillus coagulans showed higher weight gain. In the starter and final period, consumption of 
Bacillus coagulans led to the reduction of feed intake (p≤0.05). At day 42, groups that consume 
Bacillus coagulans had lower conversion rates than control group. Adding Bacillus coagulans to 
the diet of broilers at day 40 had a meaningful effect on increasing the population of 
lactobacilli1 (p≥0.05). On the other hand, consumption of Bacillus coagulans reduced the 
bacterial population of Clostridium, Streptococcus and Escherichia coli (p≥0.05). The results of 
this experiment show that broilers receiving Bacillus coagulans produced lower rate of nitrogen 

fecal escape than control group (p≥0.05). Additionally, the use of this bacterial compound in the 
diet of broilers reduced the cloaca temperature of chickens compared to the control group 
(p≥0.05). Adding this bacterium to the diet of broilers had no effect on pH litter (p>0.05). 
Conclusion: The achieved results of this research indicated that dietary supplementation with 
Bacillus coagulans led to increase body weight gain and decrease FCR , balances the beneficial 
microbial population of the gastrointestinal tract, reduces gastrointestinal inflammation and 
improves digestibility. 
 
Keywords: Bacillus coagulans, Broiler chick, Litter nitrogen, Microbial flora, Performance  
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