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پروبیوتیک بر عملکرد، استفاده ازاثربررسی 
کبکو خصوصیات الشهباریک روده، جمعیت میکروبی رفولوژيوم

5و امید کرمی4صفامهرعلیرضا ،2فرهاد میرزایی،2الهیانهوشنگ لطف، 1زادهمهديسید مظفر

چکیده
و کوچکرودهبی فلور میکرو،رفولوژيوخصوصیات معملکرد، برررسی اثر استفاده از پروبیوتیکبمنظور بهاین پژوهش 

1/0و05/0صفر،(ي حاوي سطوح مختلف پروبیوتیک هاتصادفی با استفاده از جیرهکامالًکبک، در قالب طرحيالشهخصوصیات
باسه تیمار در )روزگی60-110(د رشدوميدر دوره)درصد05/0و025/0، صفر(و)روزگی35-60(رشداوليدورهدر) درصد

هاي روز با جیره75مدت بهروزگی 35سن از ) مادهومخلوط نر(کبک قطعه90جمعاً)کبکقطعه6تکرارهر(پنج تکرار 
روزانه ترین خوراك مصرفی باالترین و پایین، )روز25(اول در دورهنتایج نشان داد،. شدگذاشته اجراء به مورد در قفس متوازن 

).>05/0P(شدي مشاهده داره که در مقایسه تفاوت معنیبودگروه شاهددرصد و 1/0ي حاوي پروبیوتیکمربوط به جیره
025/0حاوي پروبیوتیکشاهد و جیرهجیرهدرکمترین خوراك مصرفی ، بیشترین و)روز50(ي دوم آزمایشدر دورههمچنین

افزایش ترین میانگین ، باالترین و پایینآزمایشاوليدر دوره.)>05/0P(وجود داشتبین آنها ري داتفاوت معنیبوده که درصد
شدي مشاهده دارتفاوت معنیکه بوده درصد05/0و1/0حاوي پروبیوتیکآزمایشیهايمربوط به جیرهها کبکزندهوزن

)05/0P< .(که در بودهدرصد1/0حاوي پروبیوتیکيمربوط به جیرهزندهگین وزن، باالترین میاننیزآزمایشي دومدر دوره
باالترین ،)گیروز110(آزمایشپایانیيدورهدر اما).>05/0P(شدي مشاهده دارتفاوت معنیآزمایشی هايگروهمقایسه با سایر

ي دارتفاوت معنیآزمایشی هايروهگبا سایروبوده درصد1/0حاوي پروبیوتیکمربوط به جیرههاکبکزنده میانگین وزن
بوددار تفاوت معنیکهبوده درصد05/0حاويجیرهمربوط به باریک کریپت رودههايسلولمق عباالترین .)>05/0P(داشت

)05/0P< .( الکتوباسیلوسجمعیت باالترین شمارش)ه بوددرصد 1/0ويحاجیرههاي تغذیه شده با کبکباریکرودهدر) لئومیا
بیوتیک بر روزگی، پرو110تا 61روزگی و 60تا 35ي در طی دو دورهطور کلی نتایج نشان داد به.دار نبودتفاوت معنیلیو

همان نسبت سبب افزایش وزن زنده ، بهمیکروفلوراي دستگاه گوارش کبک تأثیر مثبتی داشته و سبب افزایش خوراك مصرفی
. صورت گرفت) هاي کریپتسلول(آن بر افزایش عمق پرز پایانی و نیز تأثیريها در دورهکبک

رفولوژي روده باریکوم،کبک،عملکردخصوصیات الشه، جمعیت میکروبی، پروبیوتیک، :هاي کلیديواژه

مقدمه
) صنعتی(در مقایسه با سایر پرندگان بومیکبک

ها، سازگاري با در برابر بیماريتربیشدلیل مقاومت به
آینده درگوشتبودنخوراكمحیط و لذیذ و خوش

کمبود پروتئین حیوانی بخشی ازبراي جبران نزدیک 
گوشت کبک در مقایسه . کردایفا خواهدرانقش مهمی

طوري که هر به،با گوشت مرغ ارزش غذایی باالتري دارد
انرژي کیلوکالري185گرم گوشت کبک حاوي100

گرم 5/1گرم چربی،4/0رصد پروتئین، د50/24خام، 
داراي و نیزاستفاقد کلسترول مواد معدنی و تقریباً

پتاسیم زیاد در  گوشت بوده و کلسیم، فسفر، منیزیم، 
را سانناآهن و گوگرد موجود در آن بخشی از نیاز 

مانند بلدرچین وارد چرخهکبک .کندمین میأت
سهم اندکی در امر زایی شده واقتصادي و ایجاد اشتغال

هاي گام،تولیدبازدهبراي افزایش . داردتولید پروتئین 
سازي منابع خوراکی و استفاده از بهینهزیادي در زمینه 

برداشته شده آنها هاي طبیعی در جیرهانواع افزودنی
سبب ایجاد استرس و ي جوي و محیطیهاآلودگی.است

براي است و هاي متابولیکی و فیزیولوژیکیناهنجاري
در طیور و سایر ماکیان زا هاي بیماريرشد انواع پاتوژن

براي جبران خسارات .دسازیمفراهم بستر مناسبی 
براي جبران محققین ،و طیورناشی از کاهش تولید دام 

بعد از .اندبرداشتههاي بلنديگام،این مشکالت عظیم
وجود در گزارشی مبنی برمحققین ،1980ي دهه
گوارشدر دستگاهيمفیدزندههاي روارگانیسممیک

این مفیدعملکرد،طیور) باریکيدان و رودهچینه(
زندگی دررشد و سرافزایش سبب هامیکروارگانیسم
را رفته رفته در صنعت دام وو آنهشدطیور و ماکیان

.)1(نداهدکرتوصیه دامیطیور براي افزایش تولیدات
کثیرــتورشدازجلوگیريمنظوربههایکـــپروبیوت

شوند وارد عمل میگوارشدستگاهدرمضرهايمیکروب
ازپیشگیريورودهفلوردرمیکروبیتعادلایجادو با

سالمت،برمثبتیاثرگوارش،دستگاههايعفونت
کههاییمیکروارگانیسم). 6(دارندطیوررشدوعملکرد

تکثیرداندر چینهشوندمیاستفادهپروبیوتیکعنوانبه
تحتنیزراگوارشدستگاههايقسمتسایرویافته
اعمالبرايهامیکروارگانیسماین. دهندمیقرارتأثیر
دان و چینه(گوارشدستگاهبهبایدخودبلندمدتاثرات
افزایش شی، آزمایدر .)15(یابندانتقال) باریکروده

را با کاهش تلفات و عملکردمیکروفلور روده و بهبود 

)seyedmozafar@yahoo.com:یسنده مسوولون(،کرجمؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور،استادیار-1
پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور کرج،دکتريو استادیار-3و 2
مراغهواحددانشگاه آزاد اسالمی،کارشناسی ارشدآموخته دانشاستاد و -5و 4

21/10/93:تاریخ پذیرش29/4/92:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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88........... ......................................کبکباریک و خصوصیات الشهاستفاده از پروبیوتیک بر عملکرد، مورفولوژي، جمعیت میکروبی رودهبررسی اثر

هاي گوشتی استفاده از پروبیوتیک در جیره جوجه
هاي ها آلودگیپروبیوتیک.)8(اندمشاهده کرده
سویژه سالمونال اینتریتیدیهسالمونالیی ب

)S.enteritidis (موریومی یفاــــــسالمونالتو
)S.typhimurium (هاي کلستریدیاییآلودگیو) که

تراکم حیوان در مزارع ایجاد اغلب به سبب باال بودن 
چنین هم. برندکنترل و گاهی از بین می)شودمی

هايها توانایی مقابله علیه بسیاري از باکتريپروبیوتیک
رـرسان دیگر مانند کامپیلو باکتآسیب

)Campylobacter (را نیز دارند)برايتحقیق حاضر. )3
در اثرات استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیکبررسی
:زیراهدافبا منظور افزایش تولید و هبهاکبکتغذیه

بر تعیین اثرات استفاده از پروبیوتیک در جیره-1
تعیین سطح مطلوب استفاده از -2، بککعملکرد

بررسی اثرات استفاده از -3، کبکدر جیرهپروبیوتیک
گاه ــــرفولوژي دستومبر خصوصیاتیکـــپروبیوت
ررسی اثرات استفاده از پروبیوتیک بر ب-4، کبکگوارش

،کبکگوارشهاي مفید دستگاهارگانیسمافزایش میکرو
.انجام گرفت

اهمواد و روش
بررسی اثرات استفاده از پروبیوتیک در منظور به
، خصوصیات الشه، خصوصیات عملکردبر جیره

شی ، آزمایکبککوچک رودهبی و فلور میکرورفولوژي وم
هر (تصادفی با سه تیمار و پنج تکراردر قالب طرح کامالً

قطعه کبک مخلوط نر 90جمعاً)قطعه کبکشش تکرار
110تا 61روزگی و 60تا 35سنیدر دو دورهو ماده 
1/0و05/0،صفر(با سطوح مختلف پروبیوتیک روزگی 

در ) درصد05/0و 025/0، صفر(اول ودر دوره)درصد
به مورد بنديطبقهدر قفسروز 75مدت بهدوم يهدور
مشخصات پروبیوتیک مورد استفاده در . گذاشته شداجرا

این آزمایش محصول تجاري بایومین ایمبو بود که حاوي 
یا کریرحامل، انتروکوك فاسیوم:باکتریاییيگونه

)Carrier(:پروبیوتیکاجزاي فعال ،الیگوساکارید:
م، الیگوساکارید، ماده فیکوفیتیک، انتروکوك فاسیو

،گیريفروکتوز و واحد اندازهي سلولی،هاي دیوارهتکه
cfu/g108×3برايآزمایش، يدر پایان دوره. است

تعداد دو نمونه از دو بررسی مورفولوژي دستگاه گوارش 
از قسمت ،از هر واحد آزمایشی ذبح شدهکبکقطعه 

تر جدا کرده و سپس براي مسانتیدوایلئوم به اندازه
100(درصد فرمالین بافريدهها را درتثبیت، نمونه

5/6گرم فسفات، 4درصد فرمالدهید،40ازلیترمیلی
) لیتر آب مقطرمیلی900گرم فسفات سدیم دو بنیانی و

ها پس از نمونه. ساعت قرار داده شدند48تا 24مدت به
ها دهیدراته لظتها و با افزایش غسري الکلگذر از یک

گزیلول و ها درپس از این مرحله نمونه. زدایی شدندآب
وسیله میکروتوم به شده و سپس بهورپارافین غوطه

آمیزي متـــري برش داده و رنگمیلیپنجهاي قطعه
سپس با . ن استفاده شدها از هماتوکسیلین، ایوزیآن

ویلیمیکروسکوپ براي تعیین اندازه ارتفاع استفاده از 
هايعمق سلولطول، عرض و) زائده پرز مانند روده(

هر از. شدمشاهدهx10نمایی عدسیکریپت با بزرگ
هتهیه شده و از اعداد بگیري اسالیدنمونه براي اندازه

چنینهم. )5(شددست آمده میانگین آنها محاسبه 
سینه گوشت هایی از الشه نمونهبررسی خصوصیات براي 

در آزمایشگاه )دو قطعه کبک از هر تکرار(رانگوشت و 
چربی خام خشک، پروتئین خام وياز نظر میزان ماده

تعداد کلنی شمارش چنینهم. مورد بررسی قرار گرفت
يدر روده)آگرکانتپلت(هاي مفیدمیکروارگانیسم
هاي ذبح شده کبکدرثیر پروبیوتیک أکوچک تحت ت

، غذاییتبدیلخوراك مصرفی، ضریب. گرفتنجام ا
هاي مختلف و وزن و درصد تلفات نیز در دورهزایشفا

.شدمحاسبه آزمایشي کل دورهنیز در
نتایج و بحث

)گرم(خوراك مصرفی روزانه 
دهد، از نظر نشان می) 2(که جدولطوريهمان

ي اول ها در دورهکبکمیانگین خوراك مصرفی روزانه
روزگی، جیره60تا 35یعنی از) روزگی25(آزمایش 

حاوي پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد تفاوت 
رین و ـباالت). >05/0P(داري وجود داشتمعنی
ترتیب مربوط بهترین مقدار خوراك مصرفی روزانه پایین

درصد و گروه شاهد بوده 1/0حاوي پروبیوتیک به جیره
نگین میا). >05/0P(دار بودها معنیو تفاوت بین آن

) روزگی50(آزمایشي دورهخوراك مصرفی روزانه در
روزگی، افزایش یافته و تفاوت 110تا 60یعنی از 

شد هاي آزمایشی مشاهدهداري بین گروهمعنی
)05/0P< .(میانگین خوراك ترینباالترین و پایین

ي شاهد و جیرهها مربوط به گروهمصرفی روزانه کبک
فاوت ـدرصد بوده که ت05/0یک ـــحاوي پروبیوت

این نتایج ).>05/0P(ها وجود داشت داري بین آنمعنی
مطابقت ) 7(و میدلی و همکاران ) 14(با گزارشات سیمز

یعنی از ) روزگی75(آزمایش يدر کل دورهاام. داشت
هاي روزگی، میانگین خوراك مصرفی جیره110تا 35

ک تفاوت آزمایشی با افزودن سطوح مختلف پروبیوتی
با نتایج موتوس این مشاهدات . شدداري مشاهده نمعنی

ها داراي پروبیوتیک. مطابقت داشت) 9(و همکاران 
ها بوده وباسیلــهاي مفیدي مانند الکتمیکروارگانیسم

زا مانند هاي بیماريکثیر و حذف باکتريـــکه با ت
ي و غیره سبب خوشخوراکی جیره و کالکامپیلوباکتر، اي

باعث افزایش ،آوري براي طیور بوده که در نهایتااشته
ي پایانی ولی در دوره. ه استشدخوراك مصرفی 

آزمایش پروبیوتیک اثري بر افزایش خوراك مصرفی 
.ها نداشتکبک
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)درصد(سنی کبک مورد آزمایشيو ترکیبات شیمیائی آن در دو دورهاجزاي مختلف جیره -1جدول 
بالغکبک جوجه کبک

100/61ذرت00/46ذرت
00/18سویا00/48سویا

46/10)گندم(سبوس44/1)گندم(سبوس
38/7صدفپودر56/1پودر صدف
50/0نمک طعام50/0نمک طعام

09/2دي کلسیم فسفات00/2دي کلسیم فسفات
50/0*مکمل ویتامینه و معدنی50/0*مکمل ویتامینه و معدنی

یی محاسبه شدهترکیبات شیمیا
2596)کیلوگرم/کیلوکالري(انرژي قابل متابولیسم 2631)کیلوگرم/کیلوکالري(انرژي قابل متابولیسم 

94/14درصد(پروتئین خام 27/25درصد(پروتئین خام 
84/3)درصد(الیاف خام 68/4)درصد(الیاف خام 

25/3)درصد(کلسیم 15/1)درصد(کلسیم 
51/0)درصد(فسفر قابل دسترس 53/0)درصد(س فسفر قابل دستر

98/0)درصد(آرژنین 80/1)درصد(آرژنین 
73/0)درصد(لیزین 51/1)درصد(لیزین 

48/0)درصد(سیستئین + متیونین 79/0)درصد(سیستئین + متیونین 
30گرم، نیاسینمیلی2B ،6/6گرم، ویتامین میلی1B8/1یتامین المللی، وواحد بینA9000ویتامین: کیلوگرم خوراك شاملمکمل ویتامینه در هر: *

3Dگرم، ویتامین میلی1/0گرم، بیوتین میلی12B015/0گرم، ویتامین میلی1گرم، فولیک اسید میلی6B3گرم، ویتامین میلی10گرم، کلسیم پانتوتنات، میلی

کیلوگرم خوراك هرمکمل مواد معدنی در: *. گرممیلی500کلرایدگرم، کولینمیلی3K2، ویتامین المللیواحد بینE18المللی، ویتامینواحد بین2000
H2O5 (10سولفات مس(گرم، مسمیلی100) اکسید روي(گرم، رويمیلی50) H2O7آهنسولفات(گرم، آهنمیلی100، )اکسید منگنز(منگنز: شامل
.گرممیلی2/0) سدیم سلنیت(و سلنیومگرممیلی1) یدات کلسیم(گرم، یدمیلی

)روز/کبک/گرم(افزایش وزن روزانه
، )4و 3جداول(در مرحله اول و دوم آزمایش، 

ها از نظر آماري تفاوت افزایش وزن روزانه کبک
. شدهاي مختلف آزمایشی مشاهده نگروهداري بینمعنی

یش ي آزمامیانگین افزایش وزن روزانه در کل دوره
. نداشتداري تفاوت معنینیز ) 4جدول(

، روغنی و )2(هاي بلتروناین نتایج با یافته،طور کلیبه
. ، مطابقت داشت)7(و میدلی و همکاران) 12(همکاران

که عدم بهبود ) 11(با گزارشات پاندا و همکاران ولی 
.افزایش وزن روزانه را ارائه کرده بودند مطابقت نداشت

ن مذکور اثرات پروبیوتیک بر طیور را البته محققی
گزارش کرده بودند ولی در رابطه با کبک بر اساس نتایج 

شدداري در افزایش وزن مشاهده ناین طرح تفاوت معنی
و به دلیل صرف ندهستجنب و جوشها پرزیرا کبک

. گردندانرژي سبب افزایش وزن نمی
)گرم(وزن زنده 
، داده شده استنشان ) 5(که در جدولطوريهمان

35در سن شروع آزمایش ها در میانگین وزن زنده کبک
). >05/0P(شدمشاهده داري روزگی تفاوت معنی

ترین میانگین وزن زنده که باالترین و پایینطوريبه
05/0و 1/0پروبیوتیکحاوي هاي مربوط به جیره

. )>05/0P(دار بودمعنیهاه و تفاوت بین آنوددرصد ب
1/0(باالتر پروبیوتیکدر صورتی که با استفاده از دز

روند افزایش . شدها سبب افزایش وزن زنده کبک) درصد
110و 60(آزمایشدورههر ها در پایان وزن زنده کبک

پروبیوتیک و گروه شاهد در مقایسه با دز پایین )روزگی
نتایج این آزمایش ). >05/0P(شتداداري تفاوت معنی

و میدلی و همکاران)12(با گزارشات روغنی و همکاران
هایی که از در ضمن کبک.خوانی داردهم) 7(

تر استفاده کردند حتی در مقایسه پروبیوتیک با دز پایین
نشان نداده رابا گروه شاهد میانگین وزن زنده باالتري

ها برخوردار هزیرا این گروه از سرزندگی همانند سایر گرو
. نبودند

)گرم/گرم(ضریب تبدیل غذایی
از نظـر  دهـد،  نشـان مـی  ) 2(که جـدول يطورهمان

ي اول هـا در دوره غـذایی کبـک  میانگین ضریب تبـدیل 
روزگـی  60تـا  35یعنـی از سـن   ) گـی روز25(آزمایش

. شـد نهاي آزمایشی مشاهدهداري بین جیرهتفاوت معنی
هـا  کبـک غـذایی تبـدیل ین ضـریب تـر باالترین و پایین
درصـد  05/0آزمایشی حاوي پروبیوتیکمربوط به جیره

میـانگین ضـریب تبـدیل   از نظر . دیده شدگروه شاهد و 
یعنی از سن) گیروز50(دوم آزمایشيغذایی در دوره

داري بـین تفـاوت معنـی  ) 3جدول(روزگی110تا 60
کـه  طوريبه). >05/0P(شدهاي آزمایشی مشاهده گروه

آزمـایش يدر کـل دوره شود، مشاهده می)4(در جدول
و االترین بــروزگــی، 110تــا 35یعنــی از ) روزگــی75(

حـاوي  یـره جمربوط بـه  تبدیل غذاییضریبترین پایین
نتـایج ایـن  . بـود و گـروه شـاهد   درصد 05/0پروبیوتیک

و میـدلی و  ) 12(هاي روغنی و همکارانآزمایش با یافته
دلیـل پـایین بـودن ضـریب     . داردمطابقت ) 7(انهمکار
ها نداشتن افـزایش وزن زنـده بـا    غذایی در کبکتبدیل

رتـ خـوانی بـراي رشـد بـیش    افزایش خوراك مصرفی هم
و جوش پرنده تر و جنبنداشته و دلیل آن فعالیت بیش

.توان در نظر گرفتمیرا 
صفات الشه

هـا بـر صـفات    کبـک استفاده از پروبیوتیک در جیره
نتــایج ایــن. داري نداشــتالشــه پرنــدگان تــأثیر معنــی

هـا در  آن.مطابقـت دارد ). 5(ارسـالن آزمایش با گزارش
وبیوتیک، تأثیري بر حاوي پرتحقیقی، با استفاده از جیره

هـاي داخلـی نظیـر    انـدام نسبی روي درصد الشه و وزن 
هـاي ، قلب، سنگدان و نیز قطعـات الشـه در جوجـه   کبد

.گوشتی مشاهده نکردند
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)روز50(ي دوم آزمایشگوشتی در دورههايعملکرد کبکمیانگین هاي آزمایشی بر اثر جیره-3جدول
a74/50014/2a54/25)بدون افزودنی(گروه شاهد 

b53/49888/1ab48/49درصد 05/0پروبیوتیکحاوي جیره
a30/50598/1b94/32درصد 1/0حاوي پروبیوتیک جیره

P- value015/0129/0067/0
SEM250/0137/0182/2

.هستنددرصد5سطحدردارمعنیاختالفدارايمشابهغیرحروفباهايمیانگین

)روز110تا 35(روز 75آزمایشيگوشتی در کل دورههايعملکرد کبکمیانگین ي آزمایشی بر هااثر جیره-4جدول 
)گرم/گرم(ضریب تبدیل غذایی)کبک/روز/گرم(افزایش وزن )کبک/روز/گرم(خوراك مصرفی هاي آزمایشیجیره

19/47508/286/18)بدون افزودنی(گروه شاهد 
22/48349/264/20درصد 05/0روبیوتیکپحاوي جیره
03/49408/254/20درصد1/0حاوي پروبیوتیک جیره

P- value207/0484/0183/0
SEM690/0095/0713/0

)گرم(آزمایش ي مختلفهاگوشتی در پایان دورههايهاي آزمایشی بر میانگین وزن کبکاثر جیره-5جدول 
قطعه میانگین وزن هرهاي آزمایشیجیره

روزگی35کبک در  
60قطعه کبک در میانگین وزن هر

روزگی
کبک در میانگین وزن هر قطعه 

روزگی110
a74/223b16/311a90/411)بدون افزودنی(گروه شاهد 

b85/199c23/281b64/375درصد 05/0پروبیوتیکحاوي جیره
a58/233a32/334a22/414درصد1/0حاوي پروبیوتیک جیره

P- value001/0000/0002/0
SEM007/5102/6481/6

.هستنددرصد5سطحدردارمعنیاختالفدارايمشابهغیرحروفباهايمیانگین

آزمایشدورهدر پایانوزن زنده 
شود، مشاهده می) 6(که در جدولطوريهمان

در آزمایشيدورهپایانها در کبکمیانگین وزن زنده
داري تفاوت معنیهاي آزمایشیسایر گروهمقایسه با 

ترین وزن زنده باالترین و پایین). >05/0P(داشتند
05/0ي حاوي پروبیوتیک هاترتیب مربوط به جیرهبه

دار ها معنیتفاوت بین آنده کهوبو گروه شاهده درصد
پروبیوتیک در جیره احتماالً). >05/0P(به نظر رسید

هاي فزایش جمعیت کلنی و تکثیر میکروارگانیسمسبب ا
و نیز عامل شدهها مفید در دستگاه گوارش کبک

افزایش و جذب مواد مغذي شده که در نتیجه وزن زنده 
.افزایش یافته است

گوشتیهايکبکيهاي آزمایشی بر خصوصیات الشهاثر جیره-6ول جد

.هستنددرصد5سطحدردارمعنیاختالفدارايمشابهیرغحروفباهايمیانگین

دستگاه گوارشبی میکروهاي فراسنجه
بین،شودمشاهده می)7(جدولکه درطوريهمان

الکتوباسیلوس آزمایشی از نظر جمعیتهايگروه
ترین ترین و کمیشب. داري وجود ندارداختالف معنی

هاي حاوي یرهجمعیت الکتوباسیلوس مربوط به ج
ده و تفاوتی بودرصد025/0و درصد05/0پروبیوتیک 

جمعیت ترین پایینوباالترین . شدبین آنها مشاهده ن
025/0و05/0اوي پروبیوتیکحجیرهفرم درکلی

نتایج . نبوددارمعنیبین آنها تفاوت و بودهدرصد
آزمایش، تأثیر مثبت پروبیوتیک را دست آمده در اینهب
ها نشان کبکگوارشدستگاهمثبت فلوراي وي میکرور

.داد

باریک رفولوژي رودهوم
شود، مشاهده می)7(که در جدولطوريهمان

داري درهاي کریپت تفاوت معنیمیانگین طول سلول
ترین و بیش. شدهاي مختلف آزمایشی مشاهده نگروه

وي حاترتیب مربوط به جیرهترین طول پرزها بهکم
تفاوت بین بوده که درصد05/0و025/0پروبیوتیک 
هاي پرزها در جیرهعمقمیانگین . دار نبودآنها معنی

تفاوتپروبیوتیک قرار گرفته و تحت تأثیرآزمایشی
ترین و بیش). >05/0P(شدداري بین آنها مشاهده معنی

هاي حاوي ترتیب مربوط به جیرهپرزها بهعمقترین کم
تفاوت و و گروه شاهد بوده درصد025/0پروبیوتیک 

این نتایج ). >05/0P(داري بین آنها وجود داشت معنی

)درصد(گوشت ران )درصد(گوشت سینه )صددر(الشه )گرم(وزن زنده هاي آزمایشیجیره
b50/37832/7434/2350/22)بدون افزودنی(گروه شاهد 

ab70/38511/7223/2213/22درصد05/0حاوي پروبیوتیکجیره
a60/45028/7254/2244/22درصد 1/0ي حاوي پروبیوتیک جیره
SEM12/25034/1598/0468/0

90..... ................................................کبکوصیات الشهباریک و خصاستفاده از پروبیوتیک بر عملکرد، مورفولوژي، جمعیت میکروبی رودهبررسی اثر
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.مطابقت داشت) 4(گري و همکارانهايبا یافته
دستگاه گوارش سبب افزایش اسیدهاي ها درپروبیوتیک

گونه اسیدها چرب فرار مانند بوتیریک اسید شده که این
.گرددمیهاي کریپتسلولسبب افزایش عمق

هاي روده باریک کبک گوشتیو جمعیت باکتري)میکرون(هاي آزمایشی بر طول و عمر پرزاثر جیره-7جدول
طول پرزهاي آزمایشیجیره

)میکرون(
عمق پرز 

)میکرون(
ها جمعیت الکتوباسیل

)108
c/fu(

فرمجمعیت کلی
)108

c/fu(
90/765b50/18840/30350/312)بدون افزودنی(گروه شاهد 

00/808a50/22770/26430/276درصد025/0پروبیوتیکحاويجیره
00/764ab10/20514/31004/338درصد05/0حاوي پروبیوتیکجیره
SEM607/34061/12095/26172/27

.هستنددرصد5سطحدردارمعنیاختالفدارايمشابهغیرحروفباهايمیانگین

تا 61روزگی و 60تا 35آزمایشی دو دورهدر ط
میکروفلور پروبیوتیک برنتایج نشان داد،،روزگی110

یک تأثیروداشته مثبتی ثیر تأکبک دستگاه گوارش 
را ها کبکافزایش وزن ر دافزودنی مفید و مطمئن 

هاي گروهمیزان خوراك مصرفی در بین .داشته است
خوراکی جیره شده و در دز مناسب باعث خوشآزمایشی

با افزایش خوراك . مصرف خوراك را در پرنده باال برد
ها در کبکوزن سبب افزایش همان نسبت ، بهمصرفی

با از اثرات مثبت مصرف پروبیوتیک . شدپایانی يدوره
توجه به افزایش سطح اسیدهاي چرب فرار مانند اسید 

ز و نیز اگرددمق پرز روده میبوتیریک سبب افزایش ع
آن بر ساختار بافت پرز روده از جمله تأثیرنظر 
درصد025/0پروبیوتیک در دز . کریپت استهايسلول

عمق پرز باعث افزایش سبب افزایش طول پرز و نیز
.شد) هاي کریپتسلول(

هاي مؤثر در جیره از اثرات افزودنیجامعی تحقیقات-
کبک، قرقاول و غیره صورتسایر پرندگان از جمله

گرفته و سبب افزایش تولید منابع پروتئینی حیوانی 
مین پروتئین حیوانی کمبودها جبران أاز نظر تتا شده
.دشو

در هنگام استفاده از مواد افزودنی خوراکی مانند -
، شودکه مفید و سودمند واقع ها براي اینپروبیوتیک

توجه به نکاتی از جمله میزان مصرف، دما، رطوبت، 
الزم ضروري بهداشت محیط دقتآب مصرفی و 

.است
مصرف پروبیوتیک در دز مناسب با اطمینان از میزان -

جمعیت باکتریایی مؤثر و رعایت موارد بهداشتی و 
تواند بسیار مفید و مؤثر مدیریتی در پرورش طیور می
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The Effects of Probiotic on Performance, Gut Morphology, Gut Microbial Count and
Carcass Characteristics of Partridges

Seyyed Mozafar Mehdizadeh1, Hooshang Lotfollahin2, Farhad Mirzaei2, Alireza Safamehr4

and Omid Karimi5

Abstract
An experiment was conducted under completely randomized design to study the effect of different

levels of probiotic (500 and 1000g/feed for 1st phase (25 days) i.e. 35-60 days and at the levels of
probiotic (250 and 500g/feed) as 2nd phase (50 days) i.e. 60-110 days. 90 rock partridges (35 day old)
were randomly distributed into three treatments and five replicates (6 birds in each replicate) with
feed and water ad libitum for 75 days. During experimental period, performance, gut microflora, gut
morphology and carcass characteristics of rock partridges were studied. At the end of experiment, two
birds were selected from each replicate randomly and slaughtered to study the gut microflora, gut
morphology and carcass traits. The experimental diets were as follows: 1= Basal diets (without feed
additives), 2= Diet suppl. with probiotic 500g/t feed, 3= Diet included with probiotic 1000g/t feed, 4=
Diet contains probiotic 250g/t feed and 5= Diet included with probiotic 500g/t feed. The results
indicated that, during 1st phase (25d), the higher and the lower daily feed intake were significantly
observed in diets containing probiotic at 1000g/t feed and control groups respectively (p<0.05).
During 2nd phase, the higher and the lower daily feed intake were observed the partridges consumed
diets supplemented with probiotic at 250g/t feed and control groups (p<0.05). Significantly the higher
and the lower daily body weight gain of rock partridges were observed in diets containing probiotic at
1000 and 500g/t feed (p<0.05). Whereas, in the 2nd phase, the higher and the lower daily body weight
gain of rock partridges were observed in groups with probiotic at 1000g/t feed and control
groups(p<0.05).  Whereas, at the end of experiment (110d), the higher and the lower live weight of
partridges were observed in diet contains probiotic at 500g/t feed and control groups (p<0.05).The
higher width of (villi) crypt cells were observed in birds gut while, diets containing probiotics at
250g/feed and differences were significant (p<0.05). In conclusion, in case of length of (villi) crypt
cells has not been shown any differences among experimental groups. The higher lactobacillus count
was observed in diets supplemented with probiotics at 500g/t feed and differences were non-
significant. Results also showed during of 1st phase and 2nd phase, application of probiotics had
positive effects on gut microflora and increased feed intake, body weight gain and crypt depth too.
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