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هاي گوشتیهاي ایمنی جوجهتأثیر پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه

3زادهمهدي حسینو2بهمن پریزادیان کاوان، 1یوسف جعفري آهنگري

چکیده
این . هاي گوشتی انجام شدهاي ایمنی جوجهپروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجهاین آزمایش براي بررسی اثر

قطعه 224براي انجام آزمایش از . آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام شد
.روز روي بستر پرورش داده شدند49ها براي مدت جوجه. استفاده شد308گوشتی سویه راس جوجه
در پایان . در سه مرحله آغازین، رشد و پایانی تهیه شدندNRCها و جداول هاي غذایی بر اساس پیشنهادجیره

یک قطعه جوجه گوشتی که کمترین اختالف وزنی را با میانگین وزن آن قفس واحد آزمایش دوره پرورش از هر 
ه جوجه گوشتی از هر قفس قطعسهگیري براي خون. داشت، جهت تعیین خصوصیات الشه کشتار شدند

نتایج نشان داد که استفاده از پروبیوتیک . روزگی انجام شد35و 28گیري در دو مرحله انتخاب شدند و خون
هاي آغازین، رشد و هاي گوشتی تغذیه شده با پروبیوتیک در دورهکه جوجهسبب بهبود عملکرد شد، به طوري

استفاده از پروبیوتیک سبب افزایش . یل غذایی کمتري داشتندپایانی در مقایسه با گروه شاهد، ضریب تبد
مقدار چربی حفره . شدهاي کور دار بازده الشه، وزن کل دستگاه گوارش، وزن پانکراس و طول رودهمعنی

کاهش ) رصدد8/1(نسبت به گروه شاهد ) درصد84/0(هاي تغذیه شده با پروبیوتیک شکمی در جوجه
گامبورو و نیوکاسل دار تیترروده و افزایش معنیpHبه عالوه پروبیوتیک سبب کاهش . داري را نشان دادمعنی

توان گفت که استفاده از پروبیوتیک سبب بهبود کیفیت الشه، کاهش با توجه به نتایج این آزمایش می. شد
.شودهاي گوشتی میهاي ایمنی جوجهمیزان چربی حفره شکمی و افزایش شاخص

هاي گوشتی، سیستم ایمنی، عملکرد، جوجهپروبیوتیک: کلیديهاي واژه
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)yjahangari@yahoo.co.uk: ولونویسنده مس(
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مقدمه
اي هاي زندهها میکروارگانیسمپروبیوتیک

ها بیوتیکهستند که به عنوان جایگزین آنتی
این ترکیبات از طریق مکانیسم . باشندمطرح می

حذف رقابتی و تعادل جمعیت میکروبی دستگاه 
سبب بهبود عملکرد و وضعیت سالمتی گوارش

هاي امروزه پروبیوتیک). 5(شوند پرنده می
تجاري متعددي هستند که در صنعت پرورش 

کننده تجزیههاي باکتري. شوندطیور استفاده می
ها هستند که به دلیل اي از باکتريفسفات، دسته

از این ترشح آنزیم فسفاتاز و یک زیر گروه 
یتاز، قابلیت آزادسازي به نام فآنزیمی خانواده

. فسفر نامحلول را از منابع آلی و معدنی دارند
هاي کشت ها قادرند روي محیطاین باکتري

کلسیم، فیتات سدیم یا سایر حاوي فسفات تري
مواد نامحلول فسفر معدنی با منشاء طبیعی رشد 

امروزه با توجه به ممنوع شدن ). 1(کنند
هاي محرك رشد براي بیوتیکاستفاده از آنتی

هاي گوشتی، توجه به استفاده از تغذیه جوجه
).20(باشد ها در حال افزایش میپروبیوتیک

همراه با هاي مفید افزودن باکتري
دستگاه pHالیگوساکاریدهاي غیر قابل هضم، 

گوارش را کاهش داده و محیط را براي فعالیت 
هاي نامطلوب مانند سالمونال و باکتري

مطلوب براي فعالیت آنها pHها که باسیللیک
در نتیجه کنند واست، نامناسب می7حدود 

موجب کاهش وقوع اسهال شده و ضریب تبدیل 
هاي گوشتی غذایی و سرعت رشد در جوجه

و آواد و ) 12(میدیلی و تانسر ). 9(یابد بهبود می
گزارش کردند که استفاده از ) 2(همکاران 
هاي گوشتی، جیره جوجهها درپروبیوتیک

به عالوه . بخشدعملکرد و تولید را بهبود می
ها از طریق گزارش شده است که پروبیوتیک

هاي ایمنی در حیوان میزبان باعث بهبود پاسخ
گزارشات متناقضی در . شوندافزایش عملکرد می

ها بر فاکتورهاي خونی ارتباط با اثرات پروبیوتیک
ین راستا دستار و در ا. و ایمنی وجود دارد

گزارش نمودند که استفاده از ) 4(همکاران 
هاي ایمنی پروبیوتیک تپاکس، اثري بر شاخص

هاي در مورد فراسنجه. هاي گوشتی نداردجوجه
) 18(و تانوك و مانرو ) 7(خونی، گیبسین و فولر 

ها سبب گزارش کردند که استفاده از پروبیوتیک
سماي گلیسرید پالکاهش کلسترول و تري

ها از طریق افزایش پروبیوتیک. گرددها میجوجه
یی ماکروفاژها آها و افزایش کارباديتعداد آنتی

شوند سبب تحریک مقاومت طبیعی میزبان می
گزارش کردند که ) 10(کبیر و همکاران ). 6(

استفاده از پروبیوتیک پروتکسین سبب بهبود 
هايعملکرد تولیدي و افزایش توان ایمنی جوجه

نیز ) 15(رحیمی و همکاران . شودگوشتی می
درصد 1/0گزارش کردند که استفاده از 

هاي گوشتی سبب تیک در تغذیه جوجهروبیوپ
. شودهاي سفید میدار تعداد گلبولافزایش معنی

با توجه به نکات ذکر شده، هدف از این 
پژوهش بررسی اثر پروبیوتیک بر عملکرد و 

.باشدمیهاي گوشتی وجههاي ایمنی جفراسنجه
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هامواد و روش
قطعه جوجه گوشتی 224در این آزمایش از 
) مخلوط دو جنس(308سویه تجاري راس 

این آزمایش از سن یک روزگی تا . استفاده شد
در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با روزگی49

14تکرار و هر تکرار شامل چهارتیمار، چهار
هاي مورد پروبیوتیک. قطعه جوجه انجام شد
و 1سودوموناس پوتیدااستفاده در این آزمایش

، به صورت مخلوط در جیره 2گلومرانسآپانتوآ 
.هاي گوشتی قرار گرفتغذایی در اختیار جوجه

استفاده در این تحقیق عبارت تیمارهاي مورد 
عدم استفاده از پروبیوتیک در : 1تیمار :بودند از
استفاده از پروبیوتیک در دوره : 2تیمار ،کل دوره
استفاده از : 3تیمار ، )کیلو در تن5/2(آغازین 

کیلو 5/2(پروبیوتیک در مراحل آغازین و رشد 
استفاده از پروبیوتیک در : 4تیمار و )در تن
.)کیلو در تن5/2(آغازین، رشد و پایانی مراحل

ی که الزم به ذکر است که تیمارهای
در مراحل رشد و پروبیوتیک در جیره غذایی

شد در مرحله قبل از دریافت پایانی افزوده می
پروبیوتیک، جیره بدون پروبیوتیک را دریافت 

پروبیوتیک مورد استفاده در این . نمودندمی
هاي باکتري از خانواده باکتريآزمایش داراي دو

هاي سودوموناس پوتیداکننده فسفات به نامحل
)13P ( و پانتوا آگلومرانس)5P (ها این باکتري. بود

و توسط ندبه روش غربالگري از خاك جدا شد
دستگاه ایجاد کننده (در فرمانتور حکشت و تلقی
تکثیر ) هوازي جهت کشت باکتريشرایط بی

. از باگاس به عنوان حامل استفاده شد.شدند
گرمی 100هاي ها در بستهسپس این پروبیوتیک

باکتري 2×108هر گرم پروبیوتیک حاوي (
هاي جیره. مورد استفاده قرار گرفتند) می باشد

) NRC)14ها و جداول غذایی بر اساس پیشنهاد
.در سه مرحله آغازین، رشد و پایانی تهیه شدند

هاي آزمایشی و مواد مغذي مورد ترکیب جیره
هاي فراسنجه. ائه شده استار1نیاز در جدول 

گیري در این آزمایش شامل خوراك مورد اندازه
مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، 
درصد چربی محوطه بطنی، درصد وزن سینه، 
درصد وزن پانکراس، درصد وزن کل دستگاه 

و ) ایلئوم(روده pHگوارش، طول روده کور، 
اسل بادي علیه گامبورو و نیوکهاي آنتیتیتر

.بودند
آنتی باديگیري تیتراندازه

هاي آنتی بادي گیري تیتربه منظور اندازه
علیه گامبورو و نیوکاسل، بعد از تزریق واکسن 

28روزگی، یک مرحله در 21مربوطه در سن 
روزگی و مرحله بعدي دو هفته پس از تزریق 

گیري صورت روزگی خون35واکسن یعنی در 
گیري از هر قفس سه پرنده به خونبراي . گرفت

طور تصادفی انتخاب و از سیاهرگ بال دو 
هاي خون به نمونه. لیتر خون گرفته شدمیلی

قل و جهت استخراج سرم به مدت تآزمایشگاه من
در دقیقه سانتریفیوژ 3000دقیقه با دور 15

مورد نظر در باديهاي آنتیسپس تیتر. شدند
).10(آزمایشگاه تعیین شدند

رودهpHگیري اندازه
، ایلئوم pHروده، مبناي pHگیري براي اندازه
متر سانتی15، گشاییکالبدپس از . قرار داده شد

انتهاي روده جدا و دو انتهاي آن با نخ بسته و در 
1- Sodomonas potidae 2- Panteoa aglumerans
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گذاري داخل کیسه فریزر قرار گرفت و شماره
ها وارد فالسک حاوي سپس تمام نمونه. شدند

یخ شدند، به طوري که ارتباط مستقیم بین 
سپس فالسک به . ها و یخ برقرار نبودنمونه

ت یک گرم از محتویا. آزمایشگاه منتقل شد
100ایلئوم جدا شد و در ارلن داراي 

متر pHدستگاه . لیتر آب مقطر محلول شدمیلی
در . هاي استاندارد کالیبره شدتوسط محلول

گیري ها توسط دستگاه اندازهمحلولpHپایان 
هاي به دست آمده از این آزمایش داده).9(شد 

توسط ) GLM(هاي خطی عمومی  در قالب مدل
مورد تجزیه قرار گرفتند SASافزاري برنامه نرم

مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن ). 16(
وزن زنده . درصد انجام شد5و در سطح احتمال 

پیش از کشتار به عنوان کوواریت در نظر گرفته 
.شد

هاي آزمایشی مواد خوراکی و ترکیب جیره-1جدول 

)روزگی49تا 35(پایانی )روزگی35تا 22(رشد )روزگی21صفر تا (آغازین )درصد(اجزاي جیره 

داراي پروبیوتیکبدون پروبیوتیکداراي پروبیوتیکبدون پروبیوتیکداراي پروبیوتیکبدون پروبیوتیک
83/5783/5759/5859/5856/6156/61ذرت
71/3671/3647/3547/3568/3168/31سویا
60/160/120/220/217/317/3چربی

56/156/130/130/115/115/1کلسیم فسفاتدي
26/126/124/124/109/109/1سنگ آهک

20/020/025/025/032/032/0نمک
20/020/025/025/030/030/0متیونین
04/004/005/005/007/007/0لیزین

50/050/050/050/050/050/0)ویتامینه و معدنی(مکمل 
10/010/015/015/016/016/0کربنات سدیمبی

025/0025/0025/0پروبیوتیک
ترکیبات محاسبه شده

انرژي قابل سوخت و ساز
290029002950295030503050)ري در کیلوگرمکیلوکال(

21215/205/201919)درصد(پروتئین خام 
94/094/087/087/078/078/0)درصد(کلسیم

42/042/038/038/034/034/0)درصد(فسفر قابل دسترس
52/052/048/048/050/050/0)درصد(متیونین
30/130/110/110/110/110/1)درصد(لیزین

، Eگرم ویتامین میلیD ،14400المللی ویتامین واحد بینA ،720000المللی ویتامین واحد بین4400000هر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوي 
گرم 8گرم آهن، 100گرم روي، 8/33گرم منگنز، 5/64گرم کولین کلراید، و هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل 440گرم بیوتین و میلی2000
. گرم سلنیوم بود8گرم کبالت و میلی640مس، 
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نتایج و بحث
نتایج حاصل از تأثیر پروبیوتیـک بـر مصـرف    

هاي آغـازین، رشـد و پایـانی در    خوراك در دوره
هاي آغازین در دوره. گزارش شده است2جدول 

ــین    ــزان خــوراك مصــرفی ب و رشــد از نظــر می
جدول (تفاوتی مشاهده نشد اي آزمایشی تیماره

داري در اما در دوره پایـانی، اخـتالف معنـی   ). 2
بـه  . خوراك مصرفی بین تیمارهـا مشـاهده شـد   

اي که بیشترین خوراك مصرفی مربـوط بـه   گونه
و کمترین خـوراك مصـرفی در   4و 3تیمارهاي 

از این نتایج ایـن گونـه   . تیمار شاهد مشاهده شد
هـاي  هـا در دوره شود که پروبیوتیکاستنباط می

رورش اثــر چنـدان زیــادي بـر مقــدار   ابتـدایی پـ  
ــزایش   ــا افـ ــا بـ ــد امـ ــوراك ندارنـ ــرف خـ مصـ
ســـن، ممکـــن اســـت ترکیبـــات پروبیوتیـــک  

هـاي میکروبـی و   از طریق اثراتی که بر جمعیـت 
گذارند، مصرف خـوراك را  فرآیندهاي هضمی می

ــد ــزایش دهن از ســویی دیگــر ممکــن اســت  . اف
ترکیبات پروبیوتیک با بهبود هضم و جذب مـواد  

. ي موجب تأمین نیازهاي غذایی پرنده شوندمغذ
ها از طریق اثراتی که بـر  به طور کلی پروبیوتیک

روندهاي هضم و جذب مواد مغذي دارند، موجب 
نتــایج ). 4(شــوند افــزایش مصــرف خــوراك مــی

مشاهده شده در این آزمایش با نتایج باالچاندار و 
مطابقت داشت ولی با نتایج کنان و ) 3(همکاران 

دلیــل عــدم . همخــوانی نداشــت) 11(ران همکــا
هاي کنان و همکاران همخوانی این نتایج با یافته

ــوع   ) 11( ــاوت در ن ــل تف ــه دلی ــت ب ــن اس ممک
ترکیبات مورد استفاده و شـرایط آزمـایش بـوده    

.باشد

±میانگین(هاي آغازین، رشد و پایانی در دوره) کیلوگرم(خوراك مصرفی تأثیر پروبیوتیک بر میزان-2جدول 

)خطاي استاندارد
)دوره پایانی(خوراك مصرفی )دوره رشد(خوراك مصرفی )دوره آغازین(خوراك مصرفی*تیمار
102/0±893/005/0±444/103/0±

b895/1
204/1±915/001/0±455/103/0±

b927/1
301/0±892/001/0±416/102/0±

a019/2
402/0±849/003/0±438/101/0±

a019/2
.درصد هستند5دار در سطح هاي با حروف غیرمشابه داراي اختالف معنیدر هر ستون میانگین

هاي آغازین، رشدو استفاده در دوره) 3(استفاده در دوره آغازین و رشد ،)2(، استفاده در دوره آغازین )1(عدم استفاده از پروبیوتیک : *
)4(و پایانی 

نشان داده شده 3طور که در جدول همان
است، در دوره آغازین، پروبیوتیک تأثیر 

اما در . داري بر افزایش وزن نداشتمعنی
داري در تالف معنیهاي رشد و پایانی اخدوره

از . افزایش وزن در بین تیمارها مشاهده گردید
شود که پروبیوتیک این نتایج چنین استنباط می

توانسته است موجب افزایش وزن در دوره پایانی 
تأثیر پروبیوتیک ممکن است به دلیل . شود

هاي موجود در ترکیبات رقابت بین باکتري
تگاه هاي میکروبی دسپروبیوتیک با جمعیت

هاي پروبیوتیک گوارش باشد، هر چه باکتري
زمان بیشتري در اختیار داشته باشند، امکان 
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هاي میکروبی دستگاهدارد در رقابت با جمعیت
از سویی دیگر با توجه به . تر باشندگوارش موفق

عدم توسعه کامل جمعیت میکروبی در دستگاه 
گوارش پرنده در سنین اولیه، ترکیبات 

توانند به شکل مناسب در دستگاه پروبیوتیک می
گوارش استقرار یابند و از طریق حذف رقابتی 

هاي مضر سبب کاهش فعالیت و رشد باکتري
ها بر وزن دار پروبیوتیکثیر معنیعدم تأ. شوند

بدن در دوره آغازین ممکن است به دلیل نیاز 

تر هاي پروبیوتیک به مدت زمان طوالنیباکتري
این نتایج . براي استقرار در دستگاه گوارش باشد

فوا و و استرومپ) 11(با نتایج کنان و همکاران 
از نظر ضریب . مطابقت داشت) 17(همکاران 

ی، پروبیوتیک سبب ایجاد اختالف تبدیل غذای
هاي آغازین، تیمارها در دورهداري بین معنی
در هر سه دوره، کمترین . و پایانی شدرشد

و بیشترین نیز 3ضریب تبدیل غذایی در تیمار 
). 4جدول (در تیمار شاهد مشاهده شد 

)خطاي استاندارد±میانگین(هاي آغازین، رشد و پایانی در دوره) کیلوگرم(تأثیر پروبیوتیک بر افزایش وزن -3جدول 
)دوره پایانی(افزایش وزن )دوره رشد(افزایش وزن )دوره آغازین(افزایش وزن *تیمار
102/0±516/0016/0±

b696/003/0±
b864/0

202/0±543/001/0±
b703/005/0±

b845/0
3002/0±574/002/0±

a822/001/0±
a097/1

4012/0±543/001/0±
a775/0007/0±

a095/1
.درصد هستند5دار در سطح هاي با حروف غیرمشابه داراي اختالف معنیدر هر ستون میانگین

هاي آغازین، رشد و و استفاده در دوره) 3(، استفاده در دوره آغازین و رشد )2(، استفاده در دوره آغازین )1(عدم استفاده از پروبیوتیک : *
)4(پایانی 

خطاي±میانگین(هاي آغازین، رشد و پایانی در دوره) کیلوگرم(تأثیر پروبیوتیک بر ضریب تبدیل غذایی -4جدول 
)استاندارد

)دوره پایانی(ضریب تبدیل غذایی )دوره رشد(ضریب تبدیل غذایی )دوره آغازین(ضریب تبدیل غذایی *تیمار
103/0±

a73/104/0±
a05/208/0±

a2/2
207/0±

a70/101/0±
a04/21/0±

a18/2
302/0±

b54/105/0±
c70/103/0±

b82/1
401/0±

b57/104/0±
b84/101/0±

b82/1
.درصد هستند5دار در سطح هاي با حروف غیرمشابه داراي اختالف معنیدر هر ستون میانگین

)4(هاي آغازین، رشد و پایانی و استفاده در دوره) 3(، استفاده در دوره آغازین و رشد )2(، استفاده در دوره آغازین )1(عدم استفاده از پروبیوتیک :*

ها در جیره طیور باعث استفاده از پروبیوتیک
شود، که دلیل بهبود ضریب تبدیل غذایی می

هاي مطلوب در احتمالی آن افزایش باکتري
باشد که ها میمجراي گوارش به ویژه الکتوباسیل

زا مانند اشرشیاکلی هاي بیمارياز توسعه باکتري
یدهاي آلی و باکتریوسین از طریق تولید اس

جلوگیري کرده و سموم حاصله از آنها را خنثی 
وجود این سموم در مجراي گوارش . کندمی
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ها و شکستن آنها به باعث کاهش هضم پروتئین
) 13(مونتزوریس و همکاران ). 9(شود ازت می

هاي گوشتی بهبود ضریب تبدیل غذایی جوجه
افزایش تغذیه شده با پروبیوتیک را به دلیل 

از جمله . قابلیت هضم مواد مغذي عنوان کردند
سبب هاي مضري که در دستگاه گوارش آنزیم

توان به شود، میاختالل در سالمتی پرنده می
آز و گلیکوزیدازهایی همچون بتا اوره

با . گلوکورونیداز و بتا گلوکوزیداز اشاره نمود
ها به بافت پوششی روده، اتصال الکتوباسیل

آز، بتا هاي تولید کننده اورهباکتريفعالیت 
گلوکورونیداز و بتا گلوکوزیداز کاهش یافته که 
منجر به بهبود احتمالی ضریب تبدیل غذایی 

نتایج نشان داد که پروبیوتیک اثر ). 9(شود می
داري بر بازده الشه و وزن کل دستگاه معنی

ترین به طوري که سنگین. گوارش داشته است
79/9(4دستگاه گوارش در تیمار درصد وزن 

26/8(ترین در تیمار شاهد و سبک) درصد
بهبود بازده الشه ). 5جدول (مشاهده شد ) درصد

مشاهده شده در این آزمایش احتماالً به دلیل 
تأثیر پروبیوتیک بر ترشح ترکیباتی مانند 
اسیدهاي آلی است که موجب بهبود سوخت و 

ده الشه ساز مواد مغذي و افزایش باز
گزارش 5طور که در جدول همان. شوندمی

داري در کاهش شده است، پروبیوتیک اثر معنی
چربی حفره شکمی داشته است، به طوري که 

84/0گرم در تیمار شاهد، به 80/1این میزان از 
، که از پروبیوتیک استفاده کرده 4گرم در تیمار 

نتایح به دست آمده در این آزمایش. بود، رسید
در خصوص چربی حفره شکمی با نتایج دنلی و 

مطابقت داشت ولی با نتایج ویسنته ) 5(همکاران 
حصول نتایج . مطابقت نداشت) 20(و همکاران 

ها تحت عوامل بسیاري مانند متفاوت در آزمایش
سن و نژاد جوجه، ترکیب جیره، زمان مصرف و 
نوع پروبیوتیک تجاري و مقدار مصرف 

). 9(کند میپروبیوتیک تغییر 
از سویی دیگر پروبیوتیک موجب افزایش 

. دار وزن پانکراس و طول روده کور شدمعنی
بیشترین وزن پانکراس و طول روده کور مربوط 

این نتایج با نتایج آواد ). 6جدول (بود 2به گروه 
) 3(و باالچاندار و همکاران ) 1(و همکاران 

افزایش وزن پانکراس و طول . مطابقت داشت
روده کور در اثر مصرف پروبیوتیک ممکن است 

هاي هضم و جذب و در به دلیل بهبود فرآیند
. نتیجه افزایش استفاده از مواد مغذي باشد

گزارش کردند که ) 19(تزیرتسیکوس و همکاران 
هاي استفاده از پروبیوتیک در تغذیه جوجه

نتایج . شودروده میشرایطگوشتی سبب بهبود 
نشان داد که استفاده از پروبیوتیک موجب 

pHکمترین . دستگاه گوارش شدpHکاهش 

). 6جدول (بود 4مربوط به گروه 
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)خطاي استاندارد±میانگین(وزن دستگاه گوارش و چربی محوطه بطنی درصد تأثیر پروبیوتیک بر بازده الشه، -5جدول 
چربی محوطه بطنیوزن کل دستگاه گوارشبازده الشه*تیمار
179/0±

bc56/6028/0±
b26/815/0±

ab80/1
236/0±

c05/6049/0±
b29/847/0±

a37/2
330/0±

ab12/6113/0±
a33/915/0±

bc04/1
459/0±

a85/6335/0±
a79/921/0±

c84/0
.درصد هستند5دار در سطح حروف غیرمشابه داراي اختالف معنیهاي با در هر ستون میانگین

)4(هاي آغازین، رشد و پایانی و استفاده در دوره) 3(، استفاده در دوره آغازین و رشد )2(، استفاده در دوره آغازین )1(عدم استفاده از پروبیوتیک : *

)خطاي استاندارد±میانگین(روده pHتأثیر پروبیوتیک بر طول روده کور، وزن پانکراس و -6جدول 
رودهpH)مترسانتی(هاي کورطول رودهوزن پانکراس*تیمار
1011/0±

b225/04/0±
c0/1814/0±

b87/6
2009/0±

a270/047/0±
a75/2104/0±

a17/7
3009/0±

b207/07/0±
b25/2008/0±

c42/6
4016/0±

b230/025/0±
ab30/2007/0±

d80/5
.درصد هستند5دار در سطح هاي با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنیدر هر ستون میانگین

)4(رشد و پایانی هاي آغازین،و استفاده در دوره) 3(، استفاده در دوره آغازین و رشد )2(، استفاده در دوره آغازین )1(عدم استفاده از پروبیوتیک : *

ها با نتایج دجووینوف و همکاران این یافته
مطابقت داشت ولی با نتایج دنلی و همکاران ) 6(
عدم همخوانی با نتایج . همخوانی نداشت) 5(

، ممکن است به دلیل تفاوت )5(دنلی و همکاران 
گیري از روده نمونه. گیري باشددر شرایط نمونه

در آزمایش دنلی و pHگیري براي اندازه
و در آزمایش حاضر در 42در روز ) 5(همکاران 

انجام شد و این اختالف در روز 49روز 
ممکن است دلیل تناقض در نتایج گیرينمونه
پروبیوتیک روده در اثر مصرفpHکاهش . باشد

ممکن است به دلیل ترشح اسیدهاي آلی باشد 
از سویی دیگر در اثر مصرف ترکیبات ). 9(

هاي اسید الکتیکی در پروبیوتیک، تعداد باکتري
یابد و در نتیجه دستگاه گوارش افزایش می

یابد کاهش میpHها، فعالیت و رشد این باکتري
تیتر داري بر پروبیوتیک اثر کامالً معنی). 15(

بادي گامبرو در هفته اول و دوم، پس از آنتی
به طوري که بیشترین تیتر . چالش ایمنی داشت

هایی مشاهده شده که در کل دوره در پرنده
تیمار (پرورش، پروبیوتیک دریافت کرده بودند 

در مورد تیتر نیوکاسل نیز اثر پروبیوتیک ). 4
بیشترین تیتر نیوکاسل در. دار بودکامالً معنی

و کمترین تیتر در تیمار شاهد مشاهده 3تیمار 
). 7جدول (شد 
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خطاي±میانگین(گامبور و نیوکاسل یک و دو هفته بعد از چالش ایمنی تأثیر پروبیوتیک بر تیتر آنتی بادي- 7جدول 
)استاندارد

تیتر گامبورو یک هفته بعد از *تیمار
چالش ایمنی

تیتر گامبورو دو هفته بعد از 
چالش ایمنی

تیتر نیوکاسل یک هفته 
بعد از چالش ایمنی

تیتر نیوکاسل دو هفته بعد از 
چالش ایمنی

114±
b5045174±

b496812/0±
b98/216/0±

b57/2
216±

a6272216±
a599321/0±

a43/412/0±
a88/3

311±
a635276±

a600411/0±
a75/414/0±

a95/3
415±

a640295±
a609015/0±

a93/422/0±
a64/3

.درصد هستند5دار در سطح هاي با حروف غیرمشابه داراي اختالف معنیدر هر ستون میانگین
)4(آغازین، رشد و پایانی هاي و استفاده در دوره) 3(، استفاده در دوره آغازین و رشد )2(، استفاده در دوره آغازین )1(عدم استفاده از پروبیوتیک :*

بادي آنتیتایج مشاهده شده در مورد تیترن
هاي زولکیفلی و همکاران در این آزمایش با یافته

این ترکیبات از طریق اثر . مطابقت داشت) 21(
هاي مضر دستگاه گوارش و تحریک بر باکتري

ایمنی ی موجب افزایش فاکتورهاي ایمنی موضع
با توجه به نتایج به دست ). 8(شوند رال میوومه

گیري توان نتیجهآمده در این پژوهش چنین می
هاي سودوموناس پوتیدا و پانتوا نمود که باکتري

5/2آگلومرانس به عنوان پروبیوتیک در سطح 
کیلوگرم در تن موجب بهبود عملکرد و 

.شوندهاي گوشتی مییمنی در جوجههاي اپاسخ

تشکر و قدردانی
از معاونت محترم پژوهشی و مدیریت محترم 

اسالمی واحد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد 
. شودشهر تشکر و قدردانی میقائم
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The Effect of Probiotic on Performance and Immunity Parameters of
Broilers

Yousef Jafari Ahangari1, Bahman Parizadian Kavan2 and Mehdi Hoseinzadeh3

Abstract
This experiment was carried out to investigate the effect of probiotic on performance and

immunity parameters of broilers. This research was done in a completely randomized
design with four treatments and four replications (14 chickens in each). A total of 224 Ross
308 one-day old broiler chicks were used. The rations supplied on the basis of NRC
recommendations in periods of startrer, grower and finisher. At the end of experiment, one
broiler from each pen with similar weight to mean weight of that pen was slaughtered to
determine carcass characteristics. For blood collection, 3 broilers from each pen were
selected and blood samples were collected in two stages of 28 and 35 days. The results
showed that the body weight improved with the use of probiotic in periods of grower and
finisher. Broilers fed with probiotic in periods of startrer, grower and finisher in
comparison with the control group had a lower feed conversion ratio. The carcass yield,
total gastrointestinal tract, pancreas weight and caeca length were significantly increased
when probiotics were added in rations. Broilers fed with probiotic had lower abdominal fat
(0.84) in comparison with the control group (1.8). In addition a significant decrease was
observed in intestinal pH in broilers fed with probiotic. The use of probiotic significantly
improved the titers of gumboro and newcastle in broilers. Therefore, it can be concluded
that the supplementation of diet with probiotic has positive effects on performance and
immune system of broilers.
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