
 كشاورزي وزارت جهاد

 آموزش و ترويج كشاورزي  سازمان تحقيقات،           

 وسسه تحقيقات علوم دامي كشورم

مقايسه مکمل پروبيوتيک مولتي بهسيل و پروبيوتيک تجاري متداول در بازار در  وان پروژه / طرح:عن- 

  گوشتي و گذارجيره مرغ تخم

 014-50-13-014-96005 ـ   شماره مصوب:

 محمد جواد آگاه مشترك دارد(: هاي ملي وها وطرحخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژه نام و نام -

 محمد جواد آگاه و علي داد بوستاني دگي مجري/مجريان :اخانو نام ونام -

 نام و نام خانوادگي ناظران: -

 لطف الهيان رضا آقاشاهي، هوشنگنام و نام خانوادگي مشاوران: سيد عبداله حسيني، علي -

  خانوادگي همکاران: و نامنام -

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

 1396 تاريخ شروع : -

 دو سال و هشت ماه مدت اجرا : -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورناشر:  -

  شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعــات و مــدارك علمي           56870 با شماره        30/10/98 اين اثر در مورخ 

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 



 چكيده

 با نمونه پروبيوتيک)مولتي بهسيل( پروژه و با هدف مقايسه اثرات استفاده از پروبيوتيک توليد داخل زير سه با اين طرح 

مقايسه اثرات ، پروژه اول شد. درگذار انجام مرغ گوشتي، پولت و مرغ تخمتوليدي  بر عملکرد)پروتکسين(  خارجي

محتويات روده كوچک و سکوم و   pH سي وبر رشد، ريخت شناپروتکسين با مولتي بهسيل استفاده از پروبيوتيک 

در قالب هفتگي  13تا   8از سن  . مرحله اولدشانجام در دو مرحله  هاي سويه نيک چيکارزيابي سيستم ايمني پولت

آب  -1 :سه تيمار آزمايشي شامل پرنده در هر تکرار انجام شد. 40تکرار و  4تيمار و  3تصادفي با  كامالًطرح 

ليتر آب  1000در  پروتکسينگرم پروبيوتيک  300افزودن  -2بدون افزودن پروبيوتيک )شاهد( آشاميدني معمولي 

وعده  دوليتر آب آشاميدني و  1000در مولتي بهسيل گرم پروبيوتيک  200افزودن  -3آشاميدني و دو وعده در روز 

گذار در قطعه پولت تخم 144با ش مرحله دوم آزمايكمين، آبادها به مزرعه عليپس از انتقال پولتبودند. در روز 

 انجامهفتگي  18تا  14گذار در هر تکرار از سن قطعه پولت تخم 12تکرار و  4تيمار،  3قالب طرح كامالً تصادفي با 

، پروتکسينگرم در تن پروبيوتيک  100جيره پايه +  -2جيره پايه )تيمار شاهد(،  -1 :شاملتيمارهاي آزمايشي  .شد

 300در مرحله اول آزمايش، استفاده از پروتکسين بودند. نتايج نشان داد گرم در تن پروبيوتيک  200جيره پايه +  -3

داري منجر به افزايش طول و عرض پرز، گرم در ليتر پروبيوتيک پروتکسين در مقايسه با گروه كنترل به طور معني

ودنوم و ژژونوم و كاهش كلسترول تام، تري گليسريد و محتويات دئ pHعمق كريپت، سطح جذبي پرزها و كاهش 

LDL ها شد سرم خون پولت(05/0P<.)  در مرحله دوم آزمايش استفاده از مکمل پروبيوتيک پروتکسين باعث افزايش

ل پروبيوتيک مولتي بهسي كنندهدريافتها در مقايسه با گروه كنترل و گروه وزن پايان دوره و ميانگين اضافه وزن پولت

ترتيب باعث افزايش طول، عرض و سطح جذبي گرم پروبيوتيک مولتي بهسيل به هر تن خوراك به 200شد. افزودن 

. مقدار كلسترول تام، (>05/0P)محتويات دئودنوم، ژژونوم و ايلئوم در مقايسه با گروه كنترل شد  pHپرزها و كاهش 

هاي حاوي پروبيوتيک در مقايسه با جيره كنترل يرههاي تغذيه شده با جسرم خون در پولت LDLگليسريد و تري

توان بيان كرد كه كاربرد پروبيوتيک پروتکسين و مولتي بهسيل در تغذيه كاهش يافت. براساس نتايج اين پژوهش مي

 pHشناسي روده، بافت هايگذار در مقايسه با گروه كنترل به دليل دارا بودن اثرات مثبت بر شاخصهاي تخمپولت

 هاي سرم خون و وزن پايان دوره قابل توصيه است. ويات روده، چربيمحت

 مرغتخم     عملکرد توليدي، كيفيت  پروتکسين بربا  بهسيلمولتيمقايسه اثرات استفاده از پروبيوتيک در پروژه دوم، 

گذار سويه تخم  قطعه مرغ  180شد. تعداد انجام هفتگي(  46تا  26)از سن  گذارهاي خوني مرغان تخمو فراسنجه

بر ها مرغ توزيع شدند. قطعه مرغ در هر تکرار  12تکرار و  4تيمار،  3نيک چيک در قالب طرح كامالً تصادفي با 

جيره پايه )تيمار شاهد(، جيره  تيمارهاي آزمايشي شامل قرار گرفتند.تيمار آزمايشي  3در ميانگين وزن مشابه  اساس

بودند. نتايج  پروتکسينپروبيوتيک ن گرم در ت 100با  جيره پايه مولتي بهسيل وتن پروبيوتيک  گرم در 200با  پايه



را به پروتکسين ضريب تبديل غذايي و هاي حاوي پروبيوتيک مولتي بهسيل جيرهتيمار شاهد در مقايسه با نشان داد 

مرغ درصد( و توده تخم 3/83برابر در  5/84و  1/87گذاري )، درصد تخم(14/2در مقابل  08/2و  03/2)ترتيب 

مقدار كلسترول و در مقايسه با تيمار شاهد  (.P<05/0)گرم( بهبود بخشيدند  67/47در برابر  91/48و  22/50توليدي )

بهسيل و پروتکسين( حاوي پروبيوتيک )مولتيهاي خوراك گذار تغذيه شده بامرغان تخمگليسريد سرم خون تري

)وزن مخصوص، ضخامت پوسته، شاخص دار باعث افزايش معنيدر جيره پروبيوتيک تمايل به كاهش داشت. كاربرد 

در  (.P<05/0)هفتگي شد  34در سن  مرغدار كلسترول زرده تخمرنگ زرده و استحکام پوسته( و كاهش معني

گذار در جيره غذايي مرغان تخمپروبيوتيک مولتي بهسيل  استفاده از مقايسه با پروبيوتيک پروتکسينمجموع در 

خوبي توانايي رقابت را داشت و در بيشتر صفات بررسي شده از تيمار شاهد )فاقد پروبيوتيک( عملکرد بهتري را به

 .ارائه كرد

-الشه، فراسنجه بر عملکرد، خصوصياتمولتي بهسيل با پروتکسين مقايسه اثرات استفاده از پروبيوتيک در پروژه سوم، 

)از سن هاي گوشتي محتويات روده كوچک و سکوم جوجه pH وژژونوم  هاي خوني، سيستم ايمني، ريخت شناسي

تکرار  4تيمار با  6 واحد آزمايش و 24 در 308قطعه جوجه گوشتي سويه راس  720تعداد روزگي( انجام شد.  42تا  1

در قالب يک طرح كامالً تصادفي  2×3فاكتوريل مايش به صورت قطعه جوجه در هر تکرار توزيع شدند. اين آز 30و 

كاربرد مکمل پروبيوتيک، مکمل خوراك )آردي و پلت( و سه حالت استفاده از مکمل پروبيوتيک )بدون فرم با دو 

 باعث افزايشهاي پلت شده نتايج نشان داد جيرهاجرا شد. پروبيوتيک مولتي بهسيل( مکمل و  پروتکسينپروبيوتيک 

پرورشي آغازين، رشدي، هاي دورهها و بهبود ضريب تبديل غذايي در دار خوراك مصرفي، افزايش وزن جوجهمعني

استفاده از پروتکسين در مقايسه با جيره فاقد پروبيوتيک )شاهد( منجر به افزايش  (.P<01/0)ند پاياني و كل دوره شد

باعث افزايش در جيره پروبيوتيک كاربرد (. P<05/0ا شد )هجوجهو بهبود ضريب تبديل غذايي وزن اضافه دار معني

دار در مقايسه با فرم آردي منجر به افزايش معنيشده خوراك پلت كاربرد  (.P<05/0) سينه شد ودار درصد الشه معني

هاي گوشتي در پايان سطح پرز در بخش ژژونوم روده كوچک جوجه و گليسريد سرم خونتري ،مقدار كلسترول

داري افزايش (. استفاده از پروبيوتيک طول پرز و عمق كريپت را به طور معنيP<05/0پرورشي شد)دوره 

نوم و ايلئوم ودئودنوم، ژژ pHدار معني كاربرد پروتکسين و مولتي بهسيل در جيره منجر به كاهش. (P<05/0داد)

در مقايسه با گروه فاقد پروبيوتيک هاي تغذيه شده با پروبيوتيک مولتي بهسيل و پروتکسين . جوجه(P<05/0شد)

پروبيوتيک  توان بيان كرد كه كاربردباالتري داشتند. بنابراين مي  IgMبادي تام سرم خون و )شاهد( مقدار تيتر آنتي

. از اين شددر مقايسه با خوراك آردي  ي گوشتيهاهاي پلت شده منجر به بهبود عملکرد پرورشي جوجهخوراك در

 . پروتکسين در مقايسه با پروبيوتيک مولتي بهسيل راندمان باالتري را نشان دادلحاظ پروبيوتيک 

  گذار، جوجه گوشتیپروبیوتیک، مولتی بهسیل، عملکرد تولیدی، پولت و مرغ تخم هاي كليدي:واژه
 


