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 چکیده 

بر عملکرد جوجه  )پروبیوتیک + اینولین( و سین بیوتیک)پری بیوتیک( اینولیننظور بررسی اثرات پروبیوتیک، این آزمایش به م

روزه  42جوجه در هر تکرار طی دوره  12تیمار و پنج تکرا و  4قطعه جوجه گوشتی یکروزه با  242های گوشتی با استفاده از  

( جیره شاهد + سین بیوتیک 4( جیره شاهد + اینولین 3( جیره شاهد + پروبیوتیک 2( جیره شاهد 1یمار ها شامل انجام گرفت. ت

در طی دوره های آغازین، رشد و پایانی، میزان افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل خوراک بین  .بودند

شان می دهد که استفاده از پروبیوتیک، اینولین و سین بیوتیک سبب بهبود عملکرد تیمار ها مقایسه انجام گرفت. نتایج این مطالعه ن

 . (˃P 2020)جوجه ها به طور معنی داری نمی شود

 سین بیوتیک  –پری بیوتیک  –پروبیوتیک  –عملکرد واژه های کلیدی: 

 مقدمه 

 آنها از برخی میان، مصرف این صورت گرفته در ها بیوتیک آنتی برای مناسب های جایگزین منظور یافتن به زیادی های پژوهش 

 های میکرواورگانیسم ها . پروبیوتیک[07 0]است شده گوشتی های جوجه عملکرد بهبود باعث پری بیوتیک و پروبیوتیک مانند

 پری [12]برسانند. میزبان به را فوایدی کافی میزان به که این تا دارند را توانایی این که هستند( مخمر یا باکتری) بیماریزا غیر زنده

 وسیله به سودمندی طور به که هستند الیگوساکاریدها فروکتو و ها الیگوساکارید مانان همانند هضم قابل غیر مواد ها بیوتیک

. اضافه نمودن اینولین [4]دهد  می قرار تأثیر تحت را روده سالمت ها باکتری از محدودی تعداد یا یک رشد یا و انتخابی تحریک

یره ها به این دلیل است که آن ها به صورت انتخابی توسط بیفیدوباکتر ها ، الکتوباسیل ها، و فروکتو الیگوساکاریدها به ج

باسیلوس ها و باکتریوئید ها که جزو باکتری های غالب فلور دستگاه گوارش هستند، تخمیر شده و سبب تحریک رشد این 

( 2222) اسچریزنمیر و ورز دی سویی، . از[6]ارند باکتری های مفید در روده شده و اثرات سودمندی بر سالمتی میزبان می گذ

 میکروارگانیسم توسعه در کننده تکمیل های فعالیت بیوتیک سین به عبارتی بیوتیک پری و پروبیوتیک مخلوط کردند مشخص

،. هدف از این پژوهش بررسی میزان افزایش وزن، مصرف [3]کنند می اعمال میزبان حیوان گوارش دستگاه در سالم و مفید های

خوراک و ضریب تبدیل جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های مکمل شده با پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک، می 

 باشد.
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 مواد و روش ها

قطعه  12تکرار و  0تیمار و  4قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس در قالب طرح کامال تصادفی با  242ن پژوهش با تعداد ای

( جیره شاهد 1روزگی انجام گردید. جیره های آزمایشی شامل  42تا  1جوجه در هر تکرار با میانگین وزنی مشابه در هر تکرار از 

  %1( جیره شاهد +3(، cfu/kg 212الکتوباسیلوس سالیواریوس و الکتوباسیلوس پالنتاروم )( جیره شاهد + پروبیوتیک حاوی 2

اینولین و پروبیوتیک(، در کل دوره پرورش بودند. جیره ها بر اساس   %1( جیره شاهد + سین بیوتیک )مخلوط 4اینولین،  

روزانه، خوراک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل  (. در این آزمایش افزایش وزن1( تهیه شدند)جدول2214) 322احتیاجات راس 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  GLMو رویه  SAS 9.1خوراک در انتهای هر دوره اندازه گیری و با استفاده از نرم افزار 

 انجام شد. 2020مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح 

 ذی جیرهترکیب و مواد مغ -1 جدول

 
 3K ،722ویتامین  E ،222 mgویتامین  3D ،7222 IUویتامین  A ،222222 IUویتامین  IU 3622222هر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی: 

mg  1ویتامینB ،2642 mg  2ویتامینB،4222 mg  3ویتامینB ،12222 mg  6ویتامینB ،422 mg  9ویتامینB ،6 mg  2ویتامینH ،

222222 mg 422، %62راید کولین کل mg .آنتی اکسیدان بود 

سلنیوم  mg 22ید،  mg 422مس، mg 4222روی،  mg 33222آهن،  mg 22222منگنز،  mg 42222هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی: 

 کریر )سبوس گندم و کربنات کلسیم( بود.  g 1222و 



 

3 

 

 نتایج 

ارائه شده اند.  2سین بیوتیک بر مصرف خوراک در جدول  نتایج مربوط به تأثیر افزودن مکمل های پروبیوتیک، پری بیوتیک و

بهبود مصرف خوراک به وسیله مکمل پروبیوتیک و پری بیوتیک مکمل شده بودند اغلب سبب بهبود عملکرد شده جوجه ها شده 

ار ها مشاهده است، با این وجود در این تحقیق به وسیله افزودنی های مشخص شده اختالف معنی داری در مصرف خوراک بین تیم

, 2]و اینولین [21, 22]. نتایج مصرف خوراک روزانه جوجه ها با نتایج دیگر تحقیقات که جیره ها را با پروبیوتیک (˃P 2020)نشد 

 مطابقت دارد.  مکمل کرده بودند،  [21

 تأثیر مکمل های پروبیوتیکی، پری بیوتیکی و سین بیوتیک بر میانگین مصرف خوراک روزانه جوجه های گوشتی  -2جدول

 

 تأثیر تحت آزمایشی های دوره از یک هیچ در ها مکمل افزودن با ها جوجه روزانه وزن افزایش 1 جدول در شده ارائه نتایج مطابق

 و بیگس مقابل در اند، نموده  مشاهده [9]اینولین افزودن با را وزن افزایش بهبود تحقیقات برخی. (˃P 2020) نگرفتند قرار

 همچنین. اند نکرده مشاهده وزن افزایش در بهبودی اینولین افزودن با [8](2002)  همکاران و مونتزوریس و [2](2001) همکاران

  .اند نکرده مشاهده وزن افزایش بر پروبیوتیک افزودن از تأثیری نیز ها پژوهش از برخی

 گوشتی های جوجه روزانه وزن افزایش میانگین بر بیوتیک سین و تیکیبیو پری پروبیوتیکی، های مکمل تأثیر  -3جدول

 

 افزایش و خوراک مصرف بر ها افزودنی از ناشی تأثیری همچنانکه خوراک، تبدیل ضریب بر بیوتیک سین اثر نسبی بهبود وجود با

 گزارش مشابهی طور به (.˃P 2020) .نداشت وجود خوراک تبدیل ضریب بر داری معنی اختالف نشد، مشاهده ها جوجه در وزن

 .اند نکرده مشاهده [22]پروبیوتیک افزودن یا و [2] اینولین افزودن که است شده
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 تأثیر مکمل های پروبیوتیکی، پری بیوتیکی و سین بیوتیک بر میانگین ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشتی  -4جدول
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The effect of probiotic, inulin and synbiotics supplements on growth performance of broiler chicks 

Abstrat 

This study investigated the comparative effects of probiotic, inulin (prebiotic) and symbiotic (probiotic + 

inulin) on performance in broilers chicks for 42 days. A total of 240, day-old broiler chicks (Ross 308) 

were randomly assigned into 4 treatments with 5 replicates and 12 chicks each. The experiment 

treatments consisting of:1) control diet (CD), 2) CD+ probiotic,3) CD+ inuline, 4) CD + symbiotic. 

between treatments  were compered daily gain, feed intake and feed conversion ratio during starter, 

grower and finisher period. This study concluded that there are not significant differences among the 

treatments for performance (P˃ 0.05) 

Keywords: performance- probiotic- prebiotic- symbiotic 


