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مقايسه اثر مکمل پروبيوتيک مولتی بهسيل با پروبيوتيک تجاري متداول در بازار بر  وان پروژه / طرح:عن- 

هاي ايمنی و ريخت شناسی روده كوچک جوجههاي خونی، سيستم عملکرد، خصوصيات الشه، فراسنجه

 گوشتی

 124-50-13-016-96005-960205 ـ   شماره مصوب:

 مشترك دارد(: هاي ملی وها وطرحخانوادگی مجري مسئول) اختصاص به پروژه نام و نام -

 محمد جواد آگاه دگی مجري/مجريان :اخانو نام ونام -

 نام و نام خانوادگی ناظران: -

 دگی مشاوران: عليرضا آقاشاهینام و نام خانوا -

سجاد موثقی، امير  خانوادگی همکاران: و نامنام - صفدريان،  شمی، مظاهر  ضا ها سيد محمد ر ستانی،  علی داد بو

  .حسين علی اسکندر شيري ،عبدالمجيد مشتاقيان ،سيد عبداهلل جزايريحسين عليزاده قمصري، 

 ايستگاه دامپروري علی آباد كمين –مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی فارس محل اجرا :  -

 1396 تاريخ شروع : -

 يک سال و سه ماه مدت اجرا : -

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشورناشر:  -

  شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

اطالعــات و مــدارك علمی  در مركز          56117 با شماره         11/6/98اين اثر در مورخ 

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحنی ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است.

 



 چكيده

 برخارجی )پروتکسين( با نمونه )مولتی بهسيل( پژوهش حاضر با هدف مقايسه اثرات استفاده از مکمل پروبيوتيک توليد داخل 

محتويات روده كوچک و سکوم  pH و ژژونوم هاي خونی، سيستم ايمنی، ريخت شناسی عملکرد، خصوصيات الشه، فراسنجه

 24 در 308قطعه جوجه گوشتی سويه راس  720تعداد  . براي اين منظورانجام شدروزگی(  42تا  1از سن )هاي گوشتی جوجه

در  2×3فاكتوريل ه در هر تکرار توزيع شدند. اين آزمايش به صورت قطعه جوج 30تکرار و  4تيمار با  6 واحد آزمايش و

مکمل خوراك )آردي و پلت( و سه حالت استفاده از مکمل پروبيوتيک )بدون فرم قالب يک طرح كامالً تصادفی با دو 

هاي پلت اد جيرهنتايج نشان داجرا شد. پروبيوتيک مولتی بهسيل( مکمل و  پروتکسينپروبيوتيک كاربرد مکمل پروبيوتيک، 

پرورشی هاي دورهها و بهبود ضريب تبديل غذايی در دار خوراك مصرفی، افزايش وزن جوجهمعنی     باعث افزايششده 

استفاده از پروتکسين در مقايسه با جيره فاقد پروبيوتيک )شاهد( منجر  (.P<01/0)ند آغازين، رشدي، پايانی و كل دوره شد

هاي حاوي پروبيوتيک پروتکسين (. جيرهP<05/0ها شد )جوجهو بهبود ضريب تبديل غذايی وزن اضافه دار به افزايش معنی

بهبود ( 73/1در مقابل  66/1و  61/1ترتيب در مقايسه با جيره فاقد پروبيوتيک )بهرا و مولتی بهسيل ضريب تبديل غذايی 

(. مقدار كلسترول و P<05/0سينه شد) ودار درصد الشه باعث افزايش معنیدر جيره  پروبيوتيک كاربرد مکمل  .بخشيدند

 9/102و  8/125ترتيب هاي به فرم پلت نسبت به خوراك آردي )بههاي تغذيه شده با خوراكگليسريد سرم خون جوجهتري

ها خون جوجه هاي ليپيديفراسنجه .(P<05/0داري افزايش يافت )طور معنیليتر( بهگرم بر دسیميلی 5/90و  1/120در برابر 

در مقايسه با فرم آردي منجر به شده خوراك پلت كاربرد  (.<05/0P)مصرفی قرار نگرفت نوع مکمل پروبيوتيک تحت تأثير 

(. استفاده P<05/0هاي گوشتی در پايان دوره پرورشی شد)روده كوچک جوجه ژژونومدار سطح پرز در بخش افزايش معنی

(. اين مقدار افزايش براي مکمل P<05/0داري افزايش داد)كريپت را به طور معنیاز مکمل پروبيوتيک طول پرز و عمق 

روده كوچک و سکوم تحت تأثير فرم هاي مختلف محتويات بخش اسيديته. پروبيوتيک پروتکسين بيشتر از مولتی بهسيل بود

رد پروتکسين و مولتی بهسيل كارب (.<05/0Pخوراك و اثرات برهمکنش فرم خوراك و نوع مکمل پروبيوتيک قرار نگرفت)

هاي تغذيه شده با مکمل پروبيوتيک . جوجه(P<05/0و ايلئوم شد) نوموژژدئودنوم،  pHدار معنی در جيره منجر به كاهش

ترتيب با تام سرم خون )به باديآنتیمولتی بهسيل و پروتکسين در مقايسه با گروه فاقد مکمل پروبيوتيک )شاهد( مقدار تيتر 

نتايج اين پژوهش  بر اساس( باالتري داشتند. 50/2در برابر  88/3و  25/4ترتيب با )به IgM( و 88/2در برابر  38/4و  75/4

ي هاهاي پلت شده منجر به بهبود عملکرد پرورشی جوجههاي پروبيوتيک در خوراكمکمل توان بيان كرد كه كاربردمی

. از اين لحاظ مکمل پروبيوتيک پروتکسين در مقايسه با مکمل پروبيوتيک مولتی شددر مقايسه با خوراك آردي  گوشتی

 . بهسيل راندمان باالتري را نشان داد

 هاي خونی، سيستم ايمنی، جوجه گوشتیپروبيوتيک، عملکرد، فراسنجه هاي كليدي:واژه
 

 


