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 چكيده

خارجي )پروتکسير(  با نمونه )مولتي بهسيل( اير پژوهش با هدف مقايسه اثرات استفاده از پروبيوتيک توليدي داخل

شد. براي انجام هفتگي(  46تا  26)از سر  گذارهاي خوني مرغان تخمعملکرد توليدي، كيفيت تخم مرغ و فراسنجه بر

 12تکرار و  4تيمار،  3گذار سويه نيک چيک در قالب طرح كامالً تصادفي با قطعه مرغ تخم 180اير منظور تعداد 

تيمارهاي  قرار گرفتند.تيمار آزمايشي  3در نگير وزن مشابه ميا بر اساسها مرغ توزيع شدند. قطعه مرغ در هر تکرار 

گرم  100با  جيره پايه مولتي بهسيل وگرم در تر پروبيوتيک  200با  جيره پايه )تيمار شاهد(، جيره پايه آزمايشي شامل

تيک مولتي بهسيل هاي ااوي پروبيوجيرهتيمار شاهد در مقايسه با بودند. نتايج نشان داد  پروتکسيرپروبيوتيک ر در ت

در  5/84و  1/87) گذاريتخم، درصد (14/2در مقابل  08/2و  03/2)را به ترتيب پروتکسير ضريب تبديل غذايي و 

كاربرد  (.P<05/0)گرم( بهبود بخشيدند  67/47در برابر  91/48و  22/50درصد( و توده تخم مرغ توليدي ) 3/83برابر 

)وزن مخصوص، ضخامت پوسته، شاخص دار باعث افزايش معنيدر جيره بهسيل و پروتکسير( )مولتيپروبيوتيک 

ميزان  (.P<05/0)هفتگي شد  34دار كلسترول زرده تخم مرغ در سر رنگ زرده و استحکام پوسته( و كاهش معني

گذار تحت تأثير مرغان تخمخون سرم هاي ليپيدي فراسنجهبادي توليد شده بر عليه گلبول قرمز گوسفندي و آنتي

-مرغان تخمگليسريد سرم خون مقدار كلسترول و تريتيمارهاي آزمايشي قرار نگرفتند، اما در مقايسه با تيمار شاهد 

بهسيل و پروتکسير( تمايل به كاهش داشت. در مجموع ااوي پروبيوتيک )مولتيهاي خوراك گذار تغذيه شده با

خوبي گذار بهدر جيره غذايي مرغان تخمپروبيوتيک مولتي بهسيل از  استفاده مقايسه با پروبيوتيک پروتکسيردر 

  .توانايي رقابت را داشت و در بيشتر صفات بررسي شده از تيمار شاهد )فاقد پروبيوتيک( عملکرد بهتري را ارائه كرد
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