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 چکیده

عملکرد و  خوراك بر یاسازي الکتوباسیلوس کازئی و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با آب  اثرات مکملمنظور بررسیهاین تحقیق ب
 تیمار آزمایشی با 5 بهورت تصادفی  روزگی به ص42 تا 1 قطعه جوجه گوشتی نر از 200. هاي گوشتی انجام شدجوجهراندمان الشه 

جیره پایه همراه آب آشامیدنی حاوي ) T2، )کنترل(جیره پایه ) T1: تیمارها شامل. تکرار اختصاص یافتنددر هر  جوجه 10 تکرار و 4
. ال رصدد 1جیره پایه حاوي ) T4اسیدوفیلوس، .  ال درصد5/0جیره پایه همراه آب آشامیدنی حاوي ) T3کازئی، .  الدرصد 5/0

نمود که آب و خوراك مکمل  نتایج حاصل از این تحقیق مشخص .اسیدوفیلوس بودند. ال درصد 1جیره پایه حاوي ) T5کازئی و 
هاي  ضریب تبدیل خوراك جوجهو بهبودتواند موجب بهبود افزایش وزن اسیدوفیلوس، می. کازئی و ال. هاي کشت الشده با محیط
  .دن بر وزن ران و سینه اثر دارهاي فوقافزودنیرفته شد که چنین نتیجه گ هم.گوشتی شود

  
  ، سینه، ران، جوجه گوشتیکازئی. ، الاسیدوفیلوس.  ال:کلمات کلیدي

  
  مقدمه

ـ . معنی بـراي زنـدگی اسـت   ه پروبیوتیک ب  از نظر لغوي آنتی بیوتیک به معنی ضد زندگی و            هـاي غـذایی   هـا افزودنـی   کپروبیوتی
هـا بخـش    کامروزه پروبیوتی).2 و1 (طریق بهبود تعادل میکروبی روده، تاثیرات سودمندي بر روي میزبان دارند         میکروبی هستند که از     

مـشخص شـده کـه اسـتفاده از پروبیوتیـک در جیـره غـذایی        . دهنـد  هاي مورد مصرف در تغذیه طیور را تشکیل می      مهمی از فرآورده  
مناسب، عدم وجود باقیمانده در محصوالت دامـی، حفـظ محـیط زیـست و              عملکرد   .)4 و   3 (حیوانات داراي اثرات سودمندي است    

ترکیبات جایگزین بعنوان ها  کهاي محرك رشد در اتحادیه اروپایی سبب گردیده تا پروبیوتی     بدنبال آن منع مصرف اغلب آنتی بیوتیک      
  . متداول محرك رشد در پرورش طیور گردندیبسیاري از فرآورده هاي آنتی بیوتیک

  
  هاو روشمواد 
 تکرار و 4 تیمار آزمایشی با 5 روزگی به صورت تصادفی در طرحی شامل 42 تا 1دویست قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس از   

جیره پایه ) T1: تیمارها عبارت بودند از.  تهیه گردید1994 سال NRCجیره غذایی بر اساس .  جوجه اختصاص یافتند10هر تکرار 
% 5/0جیره پایه همراه آب آشامیدنی حاوي ) T3محیط کشت ال کازئی، % 5/0مراه آب آشامیدنی حاوي جیره پایه ه) T2، )کنترل(

محیط کشت % 1جیره پایه حاوي ) T5محیط کشت الکتوباسیلوس کازئی و % 1جیره پایه حاوي ) T4، اسیدوفیلوسمحیط کشت ال 
هاي جوجه. روزانه تهیه و در اختیار جوجه ها قرار گرفتجیره و آب آشامیدنی هر تیمار به صورت . اسیدوفیلوسالکتوباسیلوس 

  . داشتنددسترسی روزگی به صورت آزاد آب و خوراك 1-42  سناختصاص یافته به تیمارها از
 MRS گرم از محیط کشت 55براي تهیه محیط کشت الکتوباسیلوس ابتدا بر اساس راهنماي شرکت هاي سازنده محیط کشت، 

Brothدر ارلن با قرار دادن پنبه مسدود گردید . در ارلن ریخته شدمحلول پس از یکنواخت شدن  و قطر حل شده در یک لیتر آب م
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پس از تلقیح باکتري .  دقیقه اتوکالو گردید15 درجه سانتیگراد به مدت 118و روي آن با یک الیه زرورق پوشانده شده و در دماي 
) کازئی.  درجه سانتیگراد براي ال30دوفیلوس ویاس.  درجه سانتیگراد براي ال37 (ارلن هاي هر باکتري در دماي استاندارد توصیه شده

  .قرار گرفت هگرم خان ساعت در 48براي مدت 
پس از آن داده ها براي تجزیه آماري بـه نـرم افـزار    .  وارد و دسته بندي شدExcelداده هاي بدست آمده از آزمایش در نرم افزار           

SASگیري شدند با استفاده  آنالیز آماري مشاهداتی که یک بار در طول دوره آزمایش اندازه.  تحلیل قرار گرفت منتقل و مورد تجزیه و
% 5 بـا سـطح احتمـال    1انجام شد و میانگین هاي بدست آمده توسط آزمون چند دامنه اي توکی        ) GLM(از رویه مدل خطی عمومی      

در طـول دوره  کـه  ، وزن هفتگی، افزایش وزن و ضریب تبدیل خـوراك  داده هاي مربوط به مصرف خوراك . مورد مقایسه قرار گرفت   
آزمایش چندین بار اندازه گیري شد بر اساس مدل خطی عمومی با دو اثر ثابت، همراه با اثر متقابل بـین آن هـا بـه روش مـشاهدات              

 آنـالیز  SASنرم افزار آماري ) Mixed(در طول زمان و با استفاده از رویه ي مدل مختلط ) Repeated Measurement(تکرار دار 
  .شد

  :مدل آماري مورد استفاده در طرح براي صفاتی که یک بار اندازه گیره شده گردیدند به شکل زیر بود

   ijiij Ty    
  بحثنتایج و 

ثر جیره هاي مختلف  پس از تصحیح اثر زمان بر مصرف خوراك هفتگی نشان داد که ا   دوره اي نتایج آنالیز آماري مصرف خوراك        
و جـین  نتایج این تحقیق بـا نتـایج گـزارش شـده توسـط      . )1جدول شماره  (نبود) P > 0.05(بر مصرف خوراك هفتگی معنی دار 

و همکاران در بررسی سه سطح مختلف کشت هاي حاوي سویه هاي الکتوباسیلوس گزارش کردند    جین  . مشابهت دارد ) 5(همکاران  
  .کشت هاي الکتوباسیلوس مقدار دان مصرفی افزایش می یابد%) 01/0 و 05/0(که در سطوح پایین تر 
.  نبـود )P > 0.05( نشان داد که اثر تیمارهاي آزمایشی مختلف بـر وزن جوجـه هـا معنـی دار      در این آزمایشنتایج بدست آمده

سطح خوراك مصرفی در طـی دوره آزمـایش   احتماال مهمترین دلیل معنی دار نبودن وزن بدن در این آزمایش پایین بودن و یا برابري                
عـالوه بـر   . بین تیمار شاهد و مکمل هاي الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و الکتوباسیلوس کازئی همراه با خوراك یا آب آشامیدنی است   

وبیوتیـک را در  این مورد احتماال این تفاوت در معنی داري می تواند به علت شرایط بسیار بهتر از معمول باشد که توانایی بـاکتري پر               
) 7( و همکـاران  واتکینزنتایج حاصل از افزایش وزن در این پژوهش با نتایج حاصل توسط . مقابله با شرایط نامطلوب نمایان نساخت    

  . افزایش وزن بدن می تواند به علت بهبود عملکرد سیستم ایمنی باشد. هماهنگ است
) 2 ( ایندنزاین نتایج با گزارش. وراك در تیمار شاهد دور از انتظار نبودنتایج بدست آمده در این پژوهش در مورد ضریب تبدیل خ  

 تعـدیل  و هضمی هايآنزیم تولید ظرفیت افزایش با و روده تحرکات بر روي مثبت تأثیرات ایجاد با پروبیوتیک هاهمخوانی دارد که 

  . دنگردمی مغذي مواد به دسترسی قابلیت افزایش و جذب و بهبود هضم موجب میزبان، گوارش دستگاه در متابولیسمی روند
افـزایش رانـدمان الشـه    .  که با افزایش پروتئین در جیره حیوانات می توان راندمان الشه را افزایش داد           دارندمطالعات زیادي اظهار می   

طیور قابلیت دسترسی  ممکن است به علت افزایش پروتئین قابل دسترس باشد زیرا افزودن مستقیم باکتري به جیره   )2جدول شماره   (
ممکن است به علـت تغییـر چربـی    پژوهش افزایش وزن نسبی سینه به الشه مشاهده شده در این         ). 6(به پروتئین را افزایش می دهد       

با توجه به تغییر سوخت و ساز چربی در اثر استفاده از الکتوباسیلوس ها ممکن است این افزایش  .  بافت ماهیچه سینه باشد    موجود در 
 که افزایش راندمان ماهیچه سینه می تواند ناشی از افزایش ذخیره چربی در این ماهیچه باشد کـه       شدهبیان  . پذیر می باشد  وجیه  وزن ت 

تاکنون گزارشی در مورد تاثیر افزودن مکمل هاي الکتوباسیلوس بر روي وزن  .  خطی متاثر از درصد چربی جیره بوده است        تبه صور 
                                                
1 Tukey  
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نتایج حاصل از وزن ران در این پژوهش با مـشاهدات  . ت که وزن ران با فعالیت جوجه ها تغییر نماید     ممکن اس . ران ارائه نشده است   
در طول دوره پرورش جوجه ها تحـرك کمتـري در تیمارهـاي        . طول دوره پرورش مطابقت دارد    رفتار جوجه ها در      قبلی در رابطه با   

  .گردیدها آنل کمتر ماهیچه هاي ران و وزن کمتر ران دوم، چهارم و پنجم مشاهده گردید که در نهایت منجر به تکام
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 اثر تیمار هاي مختلف بر مصرف خوراك، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراك و وزن بدن 1جدول شماره 
ن وزن بد  خوراكضریب تبدیل   )گرم(وزن افزایش   )گرم (مصرف خوراك

   )گرم(
تیمارهاي 
  آزمایشی

21 -1 
  روزگی

42 -21 
  روزگی

42 -1 
  روزگی

21 -1 
  روزگی

42 -21 
  روزگی

 1- 21  وزگی ر1- 42
  روزگی

42 -21 
  روزگی

42 -1 
  روزگی

  انتهاي دوره

T1 00/1001  84/2667  84/3668  02/637  b87/1389  b89/2026  57/1  b92/1  b81/1  14/2064  
T2  84/852  87/2690  50/3543  96/600  a35/1549  ab31/2150  42/1  ab74/1  ab65/1  79/2198  
T3  00/884  32/2816  32/3700  08/636  a92/1576  a01/2213  34/1  ab79/1  ab67/1  76/2246  
T4  75/854  74/2661  49/3516  37/610  a19/1558  ab56/2168  40/1  a71/1  a62/1  85/2209  
T5  63/919  29/2596  92/3515  98/662  a89/1548  a88/2211  39/1  a68/1  a59/1  50/2252  

SEM1  87/60  87/60  58/88  70/24  70/24  23/36  037/0  037/0  038/0  97/40  
  . درصد با هم اختالف معنی دار دارند5 در سطح هدر هر ردیف میانگین ها با اندیس نامشاب. 2.  اشتباه معیار میانگین ها.1
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   اثر تیمار هاي مختلف بر بازده الشه و وزن نسبی اجزاي الشه جوجه هاي گوشتی2جدول شماره 

   (%)اجزاي الشه 
  نسبت ران به الشه   به الشهنسبت سینه  راندمان الشه  1تیمارهاي آزمایشی

T1 ab03/73  ab02/33  b81/31  
T2  a70/75  bc47/31  b52/30  

T3  b91/71  c33/30  a90/34  
T4  ab03/73  a68/34  b54/30  
T5  b06/71  a84/34  b96/30  

SEM2  00065/0  00047/0  00052/0  
  . درصد با هم اختالف معنی دار دارند5سطح در هر ردیف میانگین ها با اندیس نامشابه در . 2. اشتباه معیار میانگین ها .1

  
 
 

EFFECT of UTILIZATION PROBIOTIC BACTERIA on CARCASS 
PARAMETERS and BROILERS PERFORMANCE 

M. M. Khani, S. M. Hosseini , A. Hasanabadi & H. Farhangfar 
 
ABSTRACT 
A study was conducted to determine the effect of supplemented Lactobacillus acidophilus and 
Lactobacillus casei diet or water on breast and thigh weights and growth performance of broilers. 
Two hundred one day old Ross male broilers were randomly assigned in an experimental design 
consisting of 5 treatments with 4 replicate cages of 10 broilers per cage. Experimental diets were; 
basal diet or control (T1), basal diet and water containing 0.5% L. casei (T2), basal diet and water 
containing 0.5% L. acidophilus (T3), basal diet plus 1% L. casei (T4) and basal diet plus 1% L. 
acidophilus (T5). The results indicate that diet and water supplementation with Lactobacillus 
acidophilus and Lactobacillus casei could increase body weight gain, improve feed conversion and 
it could also influence breast and thigh weights.  
 
Key words: L. acidophilus, L. casei, breast, thigh, broilers 


