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  چکیده
در   شناسی و فلور میکروبی روده الکتیسی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذي، بافت اسیدي وبیوتیک پدیوکوکوسهدف از این پژوهش، بررسی اثر پر

. تکرار اجرا شـد  پنجتیمار و  چهاردر قالب طرح کامالً تصادفی با  308  رأسر سویه قطعه جوجه گوشتی نَ  260این مطالعه با تعداد . هاي گوشتی بود جوجه
گـرم بـر    یـک با غلظت (روزه  هاي یک اسپري محلول پروبیوتیک در کارتن جوجه -2) شاهد(بدون پروبیوتیک  -1: گروه شامل چهار ها در پرورش جوجه

. ي خوراك، انجام گرفـت  اضافه اسپري به صورت بهمصرف پروبیوتیک   -4) گرم در تن 100به میزان (مصرف پروبیوتیک در خوراك در کل دوره  -3) لیتر
ي  اضـافه   را در خـوراك و یـا اسـپري بـه      یـی کـه آن   ها اسپري دریافت کرده بودند، در مقایسه با آن روش بههایی که پروبیوتیک را  ج، جوجهنتای بر اساس

اي بـین ایـن    مالحظـه  ي آغازین داشتند، ولـی تفـاوت قابـل    ي بیشتر و ضریب تبدیل خوراك کمتري در دوره خوراك مصرف کردند، افزایش وزن روزانه
هـاي   اسـپري نسـبت بـه دیگـر گـروه      روش بـه ي پروبیوتیـک   کننده هاي دریافت قابلیت هضم مواد مغذي در جوجه. ها با گروه شاهد، مشاهده نشد جوجه

ربـوط  بیشترین ارتفاع ویلی و عمق کریپت م. ها با گروه شاهد مشاهده نشد اي بین این جوجه مالحظه کننده پروبیوتیک بیشتر بود، اما تفاوت قابل دریافت
ي خـوراك   اضـافه  ي پروبیوتیک با روش اسـپري و اسـپري بـه    کننده هاي دریافت ها در جوجه جمعیت الکتوباسیل. ي خوراك بود اضافه به گروه اسپري به

اسـپري در  (الکتیسی  سیديا پدیوکوکوس  هنگام از پروبیوتیک زود  استفاده ،رسد می نظر بهبنابراین . اي بیشتر بود مالحظه قابل طور بهنسبت به گروه شاهد، 
  .گیري شده داشته است هاي اندازه مؤلفهدر مقایسه با روش استفاده از آن در خوراك، نتایج بهتري در ) روز اول
  

  .هضم مواد مغذي  میکروبی، قابلیت الکتیسی، عملکرد، فلور اسیدي شناسی، پدیوکوکوس بافت: هاي کلیدي واژه
  

   1 مقدمه
ي مقاومت  مشکالت فراوانی که در زمینه یلدل بههاي اخیر  در سال

ها  بیوتیک بیوتیکی مطرح شده، استفاده از محصوالت جایگزین آنتی آنتی
تـرین   هـا یکـی از مهـم    پروبیوتیک. اي رشد یافته است طور فزاینده به

این مواد در واقع نماینده یک رویکرد . ها در این زمینه هستند جایگزین
قـرار  تأثیر عملکرد روده و سالمت را تحت کاربردي هستند که   تغذیه

هاي محرك  بیوتیک براي آنتی  یک جایگزین بالقوه عنوان بهدهند و  می
در حقیقـت  ). 40(آینـد   شـمار مـی   هاي گوشتی به رشد در تغذیه جوجه

غذایی میکروبی زنده هستند که از طریـق بهبـود     ها مکمل پروبیوتیک
  ).13(گذارند  حیوان میزبان می مثبتی درتأثیر تعادل میکروبی روده، 
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شود، ولی  ها استفاده می ها عمدتاً از الکتوباسیل در تولید پروبیوتیک
. انـد  ها ومخمرها نیز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     ها، قارچ استرپتوکوك

هـاي غـذایی بـا     سـازي جیـره   هاي زیادي اثرات مثبت مکمل پژوهش
هـاي گوشـتی در دوره    جههاي اسیدالکتیکی را در عملکرد جو باکتري

اند  مطالعات گوناگونی گزارش کرده چنین هم). 5(اند  ین ثابت کردهآغاز
الکتیسی اثـرات   اسیدي که در زمان استفاده از پروبیوتیک پدیوکوکوس

هـاي   مثبتی در توازن میکروبی روده و در نتیجه بهبود عملکرد جوجـه 
  ).10(شود  گوشتی مشاهده می

ي مصــرف  ایــد در زمــان و نحــوهیــک قــانون کلــی ب عنــوان بــه
ها در طیور دقت شود، تا شرایط مناسب براي استقرار و تکثیر  پروبیوتیک

ها  در شرایط طبیعی جوجه. ها در دستگاه گوارش مهیا باشد این ارگانیسم
بنابراین در برابر . کنند فلور میکروبی کامل را از مدفوع مادر دریافت می

ها در انکوباتور  در پرورش صنعتی جوجهاما . شوند ها محافظت می عفونت
ي  کشی و پوسته هاي موجود در دستگاه جوجه شوند و آلودگی تفریخ می

عمیقی در انتخاب فلور میکروبـی روده داشـته   تأثیر  ،تواند مرغ می تخم
هاي پروبیوتیکی در هنگام  هنگام از مکمل    ي زود بنابراین استفاده. باشد
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ترین مثـال از حیوانـاتی    ها مهم ، زیرا جوجهها بسیار مهم است تولد آن
  ). 22(اند  یا دیگر حیوانات بالغ محروم هستند که از تماس با مادر و

ها در برابر  ي پروبیوتیک هاي پیشنهادي بازدارنده ترین مکانیسم مهم
ها شامل رقابت بر سر مواد مغذي، تولید سموم و ترکیباتی مانند  بیماري

. هاي اتصال در اپیتلیوم روده است ت بر سر مکانها و رقاب باکتریوسین
که ممکن است تعـدادي از   طوري ها جدا از هم نیستند؛ به این مکانیسم

اي  که عده ها فقط از یک مکانیسم استفاده کنند، در حالی میکروارگانیسم
 چنــین هــم ).31(چنــدین مکانیســم قــرار گیرنــد تــأثیر دیگــر تحــت 

بهبـود   ،)13(عیت میکروبـی مفیـد روده   ها با حمایت از جم پروبیوتیک
و  8(ها  و ایجاد تغییردر متابولیسم باکتري) 30(و هضم خوراك مصرف 

رسد که  می نظر بهطور  در واقع این. کنند اثرات مثبت خود را القا می) 20
هاي  زا در روده جوجه هاي بیماري ها با حذف رقابتی باکتري پروبیوتیک

  ).5( شوند هاي سودمند می نیسمگوشتی، باعث حفظ میکروارگا
را بر  پروبیوتیک غذایی مکمل اثر آزمایشی در) 27(همکاران  و لی
 گوشتی هاي در جوجه مغذي  مواد ایلئومی رشد و قابلیت هضم عملکرد
 سطوح با همراه پایه هاي جیره هفته شش مدت به ها تیمار. کردند بررسی
 و صـفر  سـطوح  و ريتجـا  پروبیوتیک نوعی از 6/0و  4/0 ،2/0 صفر،

6/0  ppm ایـن  بـه  ها آن. کردند دریافت را فالومایسین بیوتیک آنتی از 
 قابلیت بیوتیک، آنتی یا و پروبیوتیک حاوي هاي جیره که رسیدند نتیجه
 42 و 21 در را هـا  آمینـه  اسیدهاي بیشتر و خام  پروتئین ایلئومی هضم

 کـه  یافتنـد در چنـین  هـم  گرانایـن پژوهشـ  . بخشند می بهبود روزگی
 ي مـاده  ایلئـومی  هضـم  قابلیـت  پروبیوتیـک  با شده مکمل هاي جیره

  . بخشند می بهبود ها جوجه در را فسفر و کلسیم انرژي، خشک،
و ) 3( هــا در مطالعــات آپاتــا مثبــت اســتفاده از پروبیوتیــکتــأثیر 

یامان و همکاران . نیز نشان داده شده است) 29(مونتزوریس و همکاران 
هـاي   نیز ثابت کردند که برخـی گونـه  ) 15(نز و همکاران و هیگی) 43(

ها پتانسیل مؤثري در تعدیل فلور میکروبی  پروبیوتیکی مانند الکتوباسیل
  .ها دارند روده و ممانعت از بیماري

نیـــــز اثـــــر پروبیوتیـــــک ) 38(طـــــاهري و همکـــــاران 
الکتیسـی را بـر عملکـرد، بافـت شناسـی و فلـور        اسیدي پدیوکوکوس
ایـن نتیجـه    بـه  هاي گوشتی بررسی کردنـد و  ده در جوجهمیکروبی رو

کننـده ایـن پروبیوتیـک در مقایسـه بـا       هاي دریافت رسیدند که جوجه
ي بیشـتر و   را دریافت نکرده بودند، افزایش وزن روزانـه  که آن هایی آن

 چنین هم. ضریب تبدیل خوراك کمتري در پایان دوره پرورشی داشتند
هاي شـاهد   ها در مقایسه با جوجه م این جوجهها در ایلئو فرم شمار کلی

  .اي کاهش یافت مالحظه  قابل طور به
 پروبیوتیـک  بنابراین هدف از این آزمایش بررسی اثـر اسـتفاده از  

افزایش وزن، مصرف خوراك و (عملکرد  الکتیسی بر ي اسید پدیوکوکوس
هاي آغـازین، رشـد، پایـانی و در کـل      ضریب تبدیل آن در پایان دوره

ي  دوره 21-20-19در روزهــاي (مغــذي  مــواد هضــم قابلیــت ،)رهدو
ي باریک  روده) ایلئوم(و فلور میکروبی ) ژژونوم(شناسی  و بافت) پرورشی

  .گوشتی بود هاي جوجه در ي پرورشی در پایان دوره
  ها  مواد و روش

تکرار و  پنجتیمار،  چهاراین آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با 
قطعـه    260هر واحـد آزمایشـی و در مجمـوع بـا تعـداد       قطعه در  13

تیمارهاي آزمایشی عبارت  .اجرا شد 308 رأسي  ر سویهگوشتی نَ  جوجه
بـا اسـپري    -2) شاهد(بدون پروبیوتیک  -1ها  پرورش جوجه: بودند از

گرم در لیتر در  یکالکتیسی با غلظت  اسیدي پروبیوتیک پدیوکوکوس
بـــا اســـتفاده از پروبیوتیـــک  -3روزه  هـــاي یـــک بـــاکس جوجـــه

گرم در تن خوراك، در کـل   100مقدار  الکتیسی به اسیدي پدیوکوکوس
الکتیسی با  اسیدي با اسپري پروبیوتیک پدیوکوکوس -4ي پرورشی  دوره

همراه استفاده  روزه به هاي یک گرم در لیتر در باکس جوجه یکغلظت 
ي  در کـل دوره گـرم در تـن خـوراك،     100مقدار  از این پروبیوتیک به

ـ  ). ي خوراك اضافه اسپري به(پرورشی  اس توصـیه  سـ ا راین مقـادیر ب
هـاي گوشـتی در سـنین     ي این محصول بـراي جوجـه   شرکت سازنده

  . هاي مختلف در نظر گرفته شد مختلف و شرایط استفاده از آن در روش
پروبیوتیک مـورد اسـتفاده در ایـن آزمـایش پروبیوتیـک تجـاري       

از بــــــــاکتري  1CFU/g 109×1حــــــــاوي(باکتوســــــــل 
شـرکت   ي توصیه بر اساسها  جیره. بود) الکتیسی اسیدي پدیوکوکوس

-11(، رشـد  )روزگی 10-صفرآغازین  ي و براي سه دوره) 2009( رأس
  ). 1جدول (بودند  تهیه شده )روزگی 42-25( و پایانی) روزگی 24

 از ها آن دقیقه پس از خروج 30ها  پروبیوتیک بر سر جوجه ي فشانها
از تعـداد   ابتـدا : دستگاه هچري و طبق دستورالعمل زیر صورت گرفت

و  ندقطعه به تصادف انتخاب شد 130تعداد  ،رگوشتی نَ قطعه جوجه 260
سپس محلول پروبیوتیـک بـا    .در کارتنی در محل تاریکی قرار گرفتند

پـس از   .لیتـر تهیـه شـد    میلـی  10 مقـدار  بـه غلظت یک گرم در لیتـر  
ها اسپري  متري باالي سر جوجه سانتی 35ل در فاصله محلو ،سازي آماده

. قرار گرفتند یروشن محلدقیقه در   5/2 مدت بهها  گردید و سپس جوجه
در زیـر   گـذاري شـد و   نظـر عالمـت   بـاکس مـورد   ،بعد از اعمال تیمار

تیمار اعمال شده  یجلوگیري از سرایت احتمال منظور بههاي دیگر  باکس
رفت و به محل سالن پرورشـی انتقـال یافـت    ها قرار گ به دیگر باکس

)41.(  
  

  عملکرد
در روز اول آزمایش وزن گروهی هر واحد آزمایشی ثبت گردیـد و  

منظور حـذف خطـاي    به(ساعت گرسنگی  سهدوره بعد از  در پایان هر
هاي هـر واحـد و    وزن گروهی جوجه) بودن دستگاه گوارش رناشی از پ

ایش وزن روزانه، مصرف خـوراك  مانده جهت محاسبه افز خوراك باقی
وزن . گیري شد هر واحد آزمایشی، اندازه و ضریب تبدیل غذایی روزانه

 ،منظـور محاسـبات روز مـرغ    واحد آزمایشی به و زمان دقیق تلفات هر
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    .مرغ استفاده شد از روش روز ذکر شدهصفات  ي ثبت و در محاسبه

  هاي آغازین، رشد و پایانی ها در دوره ترکیب خوراك مورد تغذیه جوجه - 1جدول 
Table1- Dietary ingredients and chemical composition of the experimental diets in starter, growth and finisher periods 

  )درصد( اجزاي جیره
Ingredients (%) 

  )روزگی 10تا  0( جیره آغازین
Starter diet (0-10 days) 

)روزگی 24تا  11(جیره رشد   
Grower diet (11-24 days) 

)روزگی 42تا  25(جیره پایانی   
Finisher diet (25-42 days) 

 ذرت
Corn 51.56 53.82 55.51 

 کنجاله سویا
Soybean meal 39.84 36.52 34.77 

 روغن سویا
Soybean oil 3.98 5.80 6.29 

 سنگ آهک
Limestone 1.09 0.86 0.8 

 دي کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate 1.87 1.64 0.015 

 نمک
Common salt 0.37 0.37 0.37 

1مکمل ویتامینه و معدنی  

Vitamin and Mineral premix1 
0.25 0.25 0.25 

ال متیونین-دي  
DL-Methionine 

0.38 0.29 0.22 

ترئونین -ال  
L-Threonen 

0.11 0.05 - 

الیزین -ال  
L- Lysin HCL 

0.29 0.15 0.01 

به شدهمواد مغذي محاس  
Calculated nutrients    

)کیلوکالري بر کیلوگرم(انرژي قابل متابولیسم  
Metabolizabil energy (kcal/kg) 3000 3150 3200 

 پروتئین خام
Crude protein 22.60 21.07 21.20 

 چربی خام
Crude fat 2.29 2.34 2.40 

 فیبر خام
Crude fiber 3.95 3.77 3.68 

 کلسیم
Calcium 1.05 0.9 0.85 

 فسفر قابل دسترس
Available Phosphorus 0.5 0.45 0.43 

 پتاسیم
K 

0.96 0.9 0.87 

 کلر
Cl 

0.32 0.29 0.26 

 سدیم
Na 

0.16 0.16 0.16 

 الیزین
Lysine 

1.43 1.24 1.09 

 متیونین
Methionine 0.71 0.61 0.53 

سیتئن+متیونین  
Methionine+ cysteine 1.07 0.95 0.86 

وفانتریپت  
Tryptophan 0.33 0.30 0.29 

 آرژنین
Argenin 1.45 1.35 1.31 

 ترئونین
Threonine 0.94 0.83 0.76 

 تعادل الکترولیتی
Electrolyte balance (mEq/kg2) 227.80 220 220 

 B12 ،01/0گرم؛ ویتامین  میلی K3 ،2/2المللی؛ ویتامین  واحد بین E،11المللی؛ ویتامین  واحد بین 2500کلسیفرول، المللی؛ کوله واحد بین A ،8800ویتامین : مکمل ویتامینه و مواد معدنی به ازاي هر کیلوگرم جیره
 50کلراید،  گرم؛کولین میلی 8رم؛ اسید پنتوتنیک ،گ میلی 5/2گرم؛ پیرودوکسین،  میلی 15/0بیوتین،  گرم؛ میلی 5/0گرم؛ اسید فولیک، میلی 35گرم؛ نیاسین ،  میلی 4گرم؛ ریبوفالوین؛  میلی 5/1 گرم؛ تیامین، میلی
 .گرم میلی 75گرم؛ آهن،  میلی 6گرم؛ مس،  میلی 9/0گرم؛ ید،  میلی 2/0گرم؛ سلنیوم،  میلی 75گرم؛ منگنز،  میلی 65گرم؛ روي،  میلی 190گرم؛ بتائین،  میلی

1One kilogram vitamin and mineral premix included: vitamin A as acetate, 8800 IU; Cholecalciferol, 2500 IU; vitamin E (as dl-αtocopherol) 15 IU, 
itaminK3, 2.2 mg; Vitamin B12, 0.01 mg, thiamine, 1.5 mg; Riboflavin, 4 mg; Niacin 35 mg, folic acid 0.5 mg; Biotin, 0.15 mg; pyridoxine 2.5 mg; 
pantothenate, 8mg; choline chloride, 50 mg; Betaine 190 mg; Zinc, 65 mg; Magnesium, 75 mg; selenium, 0.2 mg; iodide, 0.9 mg; Copper, 6 mg; Iron, 
75 mg.  
2 Electrolyte balance as mEq per kilogram diets calculated by Na+ + K+ - Cl. 



  1395پاییز  3، شماره 8نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد     458

  
  قابلیت هضم مواد مغذي

آوري کل  مغذي از روش جمعگیري قابلیت هضم مواد  براي اندازه
دو  ،پرورشـی  ي دوره 15براي این منظور در روز . استفاده شد 1مدفوع
. تصادفی از هر تکرار انتخاب و در قفـس قـرار داده شـد    طور بهجوجه 

ــایش  ــیش از آزم  ي دوره ،آزمــایش قابلیــت هضــم شــامل ســه روز پ
 ي رهبعـد از سـه روز دو  . آوري اسـت  جمع ي شدن و سه روز دوره آداپته
هـا گرسـنگی داده شـد و     بـه جوجـه   ،سـاعت  12 مـدت   بهشدن  آداپته

. سه روز آغاز شد مدت بهآوري  جمع ي بسترشان تمیز گردید و بعد دوره
اي از سالن  آوري و در گوشه بار در روز جمع یک ،در این مدت فضوالت

 ،آوري جمـع  ي بعـد از اتمـام سـه روز دوره   . تا خشـک گـردد   پهن شد
ها در ایـن زمـان    نگی به پرندگان داده شد و مدفوع آنساعت گرس 12

واحد آزمایشی بعد  آمده از هر دست کل مدفوع به. آوري گردید نیز جمع
از تمیز کردن پوست و پرهـاي پرنـدگان و پـس از خشـک شـدن در      

هاي خوراك بـه آزمایشـگاه    توزین گردید و به همراه نمونه ،هواي آزاد
خام انتقـال داده    خام و پروتئین  چربی خام، جهت تعیین مقدار خاکستر

میزان خوراك مصرفی نیز در طول این سـه روز محاسـبه گردیـد    . شد
و  خـام  چربـی  خام،  ، خاکستر)براي خوراك(خشک  ي تعیین ماده). 3(

هـاي خـوراك و فضـوالت بـا اسـتفاده از روش       خام در نمونه  پروتئین
  .صورت گرفت )AOAC )2راستاندارد ذکر شده د

  
  شناسی هاي بافت راسنجهف

یک جوجه از هر پن با شرایط نزدیک  ي پرورشی، دوره 42در روز 
ي  به میانگین وزنی آن پن انتخاب شد و پس از ذبح و بازکردن حفـره 

گردیـد   متر از قسمت میانی بافت ژژونوم جدا سانتی 5/0شکمی، حدود 
سـطح  درصد، محتویات داخل و  9/0محلول نمکی نرمال  ي وسیله بهو 

هـا داخـل    شدن بافت، نمونـه  جهت ثابت . خارج روده شستشو داده شد
پـس از آن  . ساعت قرار داده شـد  24 مدت بهدرصد  10محلول فرمالین 

آمیزي و  ها تا زمان مراحل رنگ ماندگاري طوالنی مدت نمونه منظور به
سـپس  . هاي بافتی، محلول فرمالین آن تعـویض گردیـد   ي برش تهیه
شناسی به  هاي بافت فراسنجهگیري  ي برش و اندازه تهیه ها براي نمونه

ــرا .آزمایشــگاه منتقــل شــد ــته يهــا بافــت یبررســ يب از  ،شــده هی
سپس بـا کمـک   . استفاده شد وتریمتصل به کامپ 2ينور کروسکوپیم

 يهـا  از محـل  یهـای  عکـس  ، کروسـکوپ یم ينصب شـده رو  نیدورب
 يهـا  فراسـنجه وطـه،  افـزار مرب  مناسب گرفته شد و با اسـتفاده از نـرم  

ـ یو وكاز ن( یلیارتفاع و بیترت نیبد. شدند يریگ نظر اندازه مورد تـا   یل
ـ یعرض و ،)پتیمحل اتصال کر و ضـخامت بافـت    پـت یکر عمـق  ،یل

  .گردیدمحاسبه  )26( و همکاران ویاي با استفاده از روش لوداد ماهیچه
                                                             
1- Total Excreta Collection 
2- Olympus BX41, Tokyo, Japan 

  
  تعیین فلور میکروبی روده

. هـا بـود   فـرم  ها و کلی سیلهدف از این آزمایش، شمارش الکتوبا
ي پرورشی، یـک جوجـه از هـر پـن بـا       دوره 42بدین منظور، در روز 

شرایط نزدیک بـه میـانگین انتخـاب شـد و پـس از ذبـح و بـازکردن        
ي مکل و محل اتصـال آن بـه    ي زایده ي شکمی، ایلئوم از ناحیه حفره

ت سپس محتویـا . ، با قیچی استریل جدا گردید3روده تسارها و  سکوم
هاي استریل تخلیـه و پـس از    یک سوم انتهاي ایلئوم به داخل قوطی

ي این مراحل دقـت   در انجام کلیه. بستن درب آن، بالفاصله فریز شد
هـاي اخـذ شـده جلـوگیري      هاي ثانویه به نمونه شد تا از ورود آلودگی

 .هاي میکروبی استفاده گردید ها براي انجام آزمایش از این نمونه. شود
 EMBو  MRSها به آزمایشگاه از محـیط کشـت    نتقال نمونهپس از ا

  .ها استفاده شد فرم ها و کلی براي کشت الکتوباسیل ترتیب به
بـا اسـتفاده از    یتصـادف  آمده در قالب طـرح کـامالً   دست بهنتایج 

آنـالیز و  ) GLM( یعموم یخط هاي و روش مدل) SAS )36افزار  نرم
ـ  مارهایت نیانگیم دانکـن در سـطح    اي دامنـه  ون چنـد با استفاده از آزم

  .شدند سهیمقا درصد پنج احتمال 
  

  نتایج و بحث
گیري مصرف خوراك، افزایش وزن روزانه و  یج مربوط به اندازهانت

در ایـن  . نشـان داده شـده اسـت    2ضریب تبـدیل خـوراك در جـدول   
هــاي مختلــف تجــویز  روشتــأثیر مصــرف خــوراك تحــت مطالعــه، 

هاي انجام گرفتـه بـر روي    آزمایش چنین هم. پروبیوتیک قرار نگرفت
  سازي شده ها مکمل ها با پروبیوتیک ي آن هاي گوشتی که جیره جوجه

اي  مالحظـه   ها کاهش قابل در آنمصرف خوراك بود، نشان دادند که 
  ). 23و 21 ،12(نداشته است 
ها بویژه  سازي خوراك با پروبیوتیک هاي زیادي اثر مکمل پژوهش
نتـایج  . بررسی قرار دادند هاي گوشتی مورد  را در جوجهها  الکتوباسیل

، )39(مـثالً تـورچرو   . ها متفاوت گزارش شده است دست آمده از آن به
، نشـان  )3(و آپاتـا  ) 47(، زولکیفلی و همکـاران  )21(جین و همکاران 

هـا بـا    ي آن سازي جیره هاي گوشتی با مکمل دادند که عملکرد جوجه
هـاي مفیـد در روده و    اسـتقرار میکروارگانیسـم   دلیل ها به الکتوباسیل

، ایجـاد تغییـردر   )30(ها در بهبود مصرف و هضـم خـوراك    کمک آن
در . یابـد  و تولید اسیدالکتیک، بهبود می) 20و  8(متابولیسم باکتریایی 

نشـان دادنـد کـه اسـتفاده از پروبیوتیـک      ) 45(مقابل یو و همکـاران  
ي رشد و پایـانی، وزن   ول دورهدر ط Pg4الکتوباسیلوس روتري سویه 

بدن، خوراك مصرفی و ضریب تبـدیل خـوراك را تحـت تـأثیر قـرار      
اي در عملکـرد   مالحظـه  در این آزمـایش نیـز تفـاوت قابـل    . دهد نمی

                                                             
3- Ileo-Ceca-Clonic Junction 
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  .هایی که پروبیوتیک دریافت نکرده بودند، مشاهده نشد آني پروبیوتیک با روش اسپري در مقایسـه بـا    کننده هاي دریافت جوجه
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آمده از این آزمایش، اثر مثبت استفاده زود  دست بهبر اساس نتایج 

الکتیسـی در دوره آغـازین    اسیدي  -هنگام از پروبیوتیک پدیوکوکوس
دلیل این مطلب . استفاده از آن در خوراك، مشاهده شد روش بهنسبت 

ي   توان این طور بیـان کـرد کـه اسـتفاده     را با توجه به منابع دیگر می
جلوگیري از استقرار و تکثیر عوامـل   دلیل بهها  ام از پروبیوتیکهنگ زود

هاي پرورشـی و در   ي پرندگان پیش از ورود به سالن زا در روده بیماري
زا، باعث بهبود عملکرد  نتیجه آلودگی پرندگان جوان به عوامل بیماري

 صـورت  بـه نتـایج ایـن آزمـایش در روش تجـویز     ). 9(شوند  ها می آن
کـه اثـرات مثبـت    ) 32(تایج آزمـایش پیونیـک و نـورمی    اسپري، با ن

داد، مطابقت  هاي حذف رقابتی را از این طریق نشان می کشت  دریافت
اي کـه بـر روي اثـر     در مطالعـه ) 5(باي و همکـاران   چنین هم. داشت

پروبیوتیک حاوي باکتري الکتوباسـیلوس فرمنتیـوم داشـتند گـزارش     

حصول پروبیوتیکی عملکـرد رشـد   کردند که استفاده خوراکی از این م
از سـوي  . بخشـد  هاي گوشتی را بهبود می ي آغازین در جوجه در دوره

ــروه   ــین گ ــه ب ــر در مقایس ــت  دیگ ــاي دریاف ــک   ه ــده پروبیوتی کنن
الکتیسی با گروه شاهد، نتایج عملکردي ضعیفی از  اسیدي پدیوکوکوس

 هـاي کالسـینگ   بررسی بر اساسآمده است، که  دست بهها  این گروه
ها با  توان این طور استنباط کرد که پروبیوتیک علت این موضوع را می

سازي آن، باعث کاهش  افزایش توازن میکروبی روده و در نتیجه ایمن
  ). 25(شوند  هاي گوشتی می عملکرد رشد در جوجه

ــأثیر  ــک    روشتــ ــتفاده از پروبیوتیــ ــف اســ ــاي مختلــ هــ
خـام، چربـی و    الکتیسی بر قابلیت هضم پـروتئین  اسیدي پدیوکوکوس

  .نشان داده شده است 3خاکستر در جدول 

  
 1هاي گوشتی جوجه در هاي مختلف بر قابلیت هضم مواد مغذي روش الکتیسی به اسیدي تأثیر أستفاده از پروبیوتیک پدیوکوکوس -3جدول

Table 3- Effect of PA-based probiotic on Nutrient digestibility in broiler chickens1 
   بلیت هضمقا

Nutrient digestibility  
 بصورت افزودن پروبیوتیک

Treatment  
 خاکستر خام

Crude ash  
 چربی خام  

Crude fat  
 پروتئین خام  

Crude protein  
  

79.30a    94.60    90.66a  
  )شاهد( 2فاقد  

Control2 

77.87ab    93.73    90.06a  
 3اسپري  

Spray3  

75.71bc    95.36    88.47b  
 4در خوراك  

 Diet4  

74.10c    94.21    89.87a  
 5خوراك+ اسپري   

Spray+ Diet5  

0.949    0.832    0.467    ±SEM 

0.0068    0.5734    0.0279    P-value  
  .)P >05/0( باشند دار می هاي با حروف غیر مشابه در هر ستون داراي اختالف معنی میانگین 1

1 Mean with different alphabets in columns are statistically different (P< 0.05). 
  .بدون پروبیوتیک: فاقد2
  .روزه هاي یک گرم در لیتر در باکس جوجه 1الکتیسی با غلظت  اسپري محلول حاوي پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدي: اسپري 3
  .دورهگرم در تن خوراك در کل  100مقدار  الکتیسی به استفاده از پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدي: در خوراك 4
 100مقدار  همراه استفاده از آن به روزه به هاي یک گرم در لیتر در باکس جوجه 1الکتیسی با غلظت  اسپري محلول حاوي پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدي: ي خوراك اضافه اسپري به 5

  . گرم در تن خوراك در کل دوره
2Control: chicks were fed a basal diet with no probiotic added.  
3Spray: probiotic solution was sprayed above one day- old chicks. 
4Diet : the basal diet was supplemented with PA at 100 mg.kg-1 of feed for whole trial period  
5Spray+ Diet: group chickens were treated with both of probiotic solution was sprayed above one day- old chicks and then 
diet was supplemented with PA at 100 mg.kg-1 of feed for whole trial period. 

 
هـاي   خـام در جوجـه   در این آزمایش قابلیت هضم پروتئین و خاکستر

هـایی کـه    سپري در مقایسـه بـا آن  کننده پروبیوتیک با روش ا دریافت
ي خوراك دریافـت کـرده بودنـد،     اضافه را در خوراك و یا اسپري به آن
ایـن نتـایج بـا بخشـی از نتـایج      . اي افزایش یافت مالحظه قابل طور به

 .مطابقت داشت) 29(کاران مونتزوریس و هم

ها بر قابلیت هضـم   برخالف مطالعات زیادي که در مورد اثر آنزیم
مواد مغذي صورت گرفته، مطالعات کمی قابلیت هضم مواد مغـذي در  

آپاتـا   .اند ها را آزمایش کرده دهی شده با پروبیوتیک هاي خوراك جوجه
اوي پروبیوتیـک  سویا و حـ  -  ي ذرت هاي بر پایه نشان داد که جیره) 3(

هـاي گوشـتی را در    قابلیت هضم ظاهري نیتروژن و چربـی در جوجـه  
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و ) 3(نتایج ما در این آزمایش با نتـایج آپاتـا   . دهند روزگی بهبود می 33
  .مغایرت داشت) 27(لی و همکاران 

ها با ممانعت از رشـد   پروبیوتیک توان استنباط کرد که طور می این
شـوند کـه مـواد مغـذي      وده باعـث مـی  هاي مضر در ر میکروارگانیسم

بـر  تـأثیر  هـا بـا    این آن  رب عالوه. بیشتري در دسترس میزبان قرار گیرد
بافت روده از جمله افزایش طول پرزها، کاهش ضخامت اپیتلیوم روده 

، تحریـک سیسـتم   )28و  6(اور سلولی در اپیتلیـوم روده   و کاهش ترن
و  رأسمعـده و پـانک  هـاي هضـمی از    ایمنی و افـزایش ترشـح آنـزیم   

ــوس روده ــود   )16(  موک ــذي را بهب ــواد مغ ــذب م ــل هضــم و ج ، عم
هـا   با این وجود، این عملکرد محافظتی سودمند پروبیوتیک. بخشند می

. اي داشـته باشـد   داري و تغذیه ي نگه ممکن است براي میزبان، هزینه

اي  هـاي تغذیـه   هاي زنده براي رشد و تکثیر نیازمنـدي  چون میکروب
هـا در برخـی    شاید دلیل قابلیت هضم ظاهري کمتر پروبیوتیک. دارند

هـاي مفیـد باشـد     اي میکروارگانیسم هاي تغذیه موارد، همین نیازمندي
)29.(  

هاي مختلف بر قابلیت هضم چربی نیـز   دلیل تفاوت نتایج گزارش
ي باکتري مورد استفاده در پروبیوتیک، مقـدار   تواند مربوط به سویه می

ي پرنده و نوع و میزان چربـی موجـود در    وراك، گونهمصرف آن در خ
  ).46(جیره باشد 

هـاي   ي پروبیوتیـک بـا روش   کننـده  هـاي دریافـت   از میان جوجه
هـاي   ویلی و عمق کریپت مربوط بـه جوجـه    مختلف، بیشترین ارتفاع

  ). 4جدول (ي خوراك بود  اضافه کننده آن با روش اسپري به دریافت
  

 1روزگی 42 هاي گوشتی در شناسی ژژونوم جوجه هاي بافت هاي مختلف بر برخی فراسنجه روش الکتیسی به  اسیدي ه از پروبیوتیک پدیوکوکوستأثیر استفاد -4جدول
Table 4- Effect of PA-based probiotic on jejunal morphology of broiler chickens in 42 days of age1  

  

 صورت به افزودن پروبیوتیک
Treatment  

هاي اندازه گیري شده فراسنجه  
Histological parameters 

 ارتفاع ویلی
Villus height 

(μm) 

 عرض ویلی
Villus width 

(μm) 

 عمق کریپت
Crypt depth 

(μm) 

 اي ضخامت بافت ماهیچه
Muscle layer thickness 

(μm) 

  نسبت ارتفاع ویلی به عمق کریپت
Villus height to Crypt 

depth ratio 

  )شاهد( 2فاقد
Control2 

1306.53c 209.68 335.49c 406.53c 4.00a 

 3اسپري
Spray3  

1475.04b 201.61 384.79b 500.25b 3.91a 

 4در خوراك

 Diet4  
1188.72d 205.02 387.71b 574.67a 3.10b 

 5خوراك+ اسپري 

Spray+ Diet5  
1673.46a 204.06 417.50a 531.36b 4.08a 

±SEM 40.945 8.044 10.221 13.569 0.144 
P-value  0.0001 0.9121 0.0001 0.0001 0.0001 

  .)P >05/0( باشند دار می هاي با حروف غیر مشابه در هر ستون داراي اختالف معنی میانگین 1
1 Mean with different alphabets in columns are statistically different (P< 0.05). 

  .بدون پروبیوتیک: فاقد2
  .روزه هاي یک گرم در لیتر در باکس جوجه 1الکتیسی با غلظت  اسپري محلول حاوي پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدي: اسپري 3
  .گرم در تن خوراك در کل دوره 100مقدار  الکتیسی به استفاده از پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدي: در خوراك 4
گرم در تن  100مقدار  همراه استفاده از آن به روزه به هاي یک گرم در لیتر در باکس جوجه 1الکتیسی با غلظت  یک پدیوکوکوس اسیدياسپري محلول حاوي پروبیوت: ي خوراك اضافه اسپري به 5

  . خوراك در کل دوره
2Control: chicks were fed a basal diet with no probiotic added.  
3Spray: probiotic solution was sprayed above one day- old chicks. 
4Diet : the basal diet was supplemented with PA at 100 mg.kg-1 of feed for whole trial period  
5Spray+ Diet: group chickens were treated with both of probiotic solution was sprayed above one day- old chicks and then diet was 
supplemented with PA at 100 mg.kg-1 of feed for whole trial period. 

 
هاي اپیتلیومی روده، به یکـی   رسد تحریک تکثیر سلول نظر می به

هـا مربـوط    هاي حـاوي الکتوباسـیل   هاي عمل پروبیوتیک از مکانیسم
ها با افزایش سطوح اسیدهاي چـرب کوتـاه    زیرا این پروبیوتیک. باشد

  ).19(کنند  اي را تحریک می هاي اپیتلیوم روده زنجیر، تکثیر سلول
ــال و همکــاران هــاي  نتــایج آزمــایش و چیکلووســکی و ) 14(گن

هاي گوشتی بـا   ي جوجه سازي جیره نشان داد که مکمل) 7(همکاران 
هـاي قسـمت    اي در ارتفـاع ویلـی   مالحظـه  ها افزایش قابل پروبیوتیک

روزگی داشته است که نتایج پژوهش ما بـا   42ي باریک در ژژونوم روده
ما طاهري و همکاران ا. هاي این محققان مطابقت داشت نتایج آزمایش

ــایش) 38( ــک   در آزمـ ــه پروبیوتیـ ــد کـ ــان دادنـ ــود نشـ ــاي خـ هـ
هاي  داري بر افزایش ارتفاع ویلی الکتیسی اثر معنی ي اسید پدیوکوکوس

 قابـل  طـور  بـه ها را در دوازدهه و ایلئـوم   ژژونوم نداشته ولی ارتفاع آن
ند کـه  نیز نشان داد) 4(آواد و همکاران . اي افزایش داده است مالحظه 

استفاده از پروبیوتیک، نسبت ارتفاع ویلی به عمـق کریپـت در بخـش    
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  . دهد اي افزایش می مالحظه قابل طور بهدوازدهه و ایلئوم را 
ها در افزایش ارتفاع پرزهـاي روده و فعـال    مثبت پروبیوتیکتأثیر 

هـاي مکمـل    کننده جیـره  هاي دریافت ها در جوجه شدن عملکرد ویلی
بنـابراین، ارتفـاع   ). 7(ده با پروبیوتیک، یک موضوع ثابت شده است ش

) 37(اي اسـت   هاي روده ها شاخصی از عملکرد فعال ویلی زیادتر ویلی
و به موازات افزایش ارتفاع ویلی عملکرد هضم و جذب مواد مغذي نیز 

مسـواکی و   هـاي پـرز   افزایش مساحت سطح جذب، بیان آنزیم دلیل به
کوتاه شدن ). 33(یابد  و نقل مواد مغذي، افزایش می هاي حمل سیستم

ها ممکن است منجر بـه جـذب ضـعیف مـواد مغـذي، افـزایش        ویلی
در مقابـل،  ). 42(گـوارش و کـاهش عملکـرد شـود       ترشحات دستگاه
 طـور  بـه ها و نسـبت ارتفاعشـان بـه عمـق کریپـت       افزایش ارتفاع آن

منشأ ). 11(همراه است  تلیال هاي اپی اور سلول مستقیم با افزایش ترن
هـا بـه سـمت     ها از کریپت هاي اپیتلیال روده، از مهاجرت سلول سلول

هـا،   ها پس از رسیدن به نـوك ویلـی   این سلول. باشد ها می نوك ویلی

شـوند   ي روده، رها مـی  به داخل حفره) در مرغ(ساعت  96تا  48بعد از 
ي  کارخانـه  عنـوان  هبها قرار دارند و  ها در پاي ویلی کریپت). 34و  18(

تر  هاي عمیق کریپت. شوند هاي ویلی در نظر گرفته می ي سلول سازنده
هـا، ریـزش    با نوسازي ویلـی . دهند آور بافت را با سرعت انجام می ترن

پذیر شده  ها و یا دیگر سموم امکان ها در برابر پاتوژن طبیعی این سلول
که افزایش زیـادتر   اینبا توجه به ). 44(شود  می تأمینو نیازهاي بافت 

اور سلولی زیاد، باعث اتالف انرژي شده و بـه نفـع    عمق کریپت با ترن
هـاي   توان نتیجه گرفت که هرچند در جوجه گونه می پرنده نیست، این

اضافه خوراك، ارتفاع ویلی افزایش پیدا کـرده،   کننده اسپري به دریافت
نجـر بـه افـزایش    اما عمق کریپت نیز افزایش یافته است، بنـابراین م 

نسبت ارتفاع ویلی به عمق کریپت شده است و شـاید علـت عملکـرد    
ي  اسپري به اضافه روش بهپروبیوتیک  کننده دریافتهاي  ضعیف جوجه

  .خوراك همین مطلب باشد
  

  
 1روزگی 42هاي گوشتی در سن  جوجههاي مختلف بر جمعیت میکروبی ایلئوم  روش الکتیسی به اسیدي تأثیر استفاده از پروبیوتیک پدیوکوکوس - 5 جدول

Table 5- Effect of PA-based probiotic on microbial population of broiler chickens 
 in 42 days of age1  

 صورت به افزودن پروبیوتیک
Treatment  

  

 جمعیت میکروبی ایلیوم
Microbial counts of ileum 

ها الکتوباسیل  
Lactobacillus (×106 cfu/g) 

ها فرم کلی  
Colifoms (×105 cfu/g) 

  )شاهد( 2فاقد
Contro21 

5.12b 4.14 

 3اسپري
Spray3  

5.28a 4.06 

 4در خوراك

 Diet4  
5.22ab 3.94 

 5خوراك+ اسپري 

Spray+ Diet5  
5.31a 4.01 

±SEM 0.036 0.050 

P-value  0.0069 0.0799 

  .)P >05/0( باشند دار می اختالف معنی هاي با حروف غیر مشابه در هر ستون داراي میانگین 1
 1 Mean with different alphabets in columns are statistically different (P< 0.05). 

  .بدون پروبیوتیک: فاقد2
  .روزه هاي یک گرم در لیتر در باکس جوجه 1الکتیسی با غلظت  اسپري محلول حاوي پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدي: اسپري 3
  .گرم در تن خوراك در کل دوره 100مقدار  الکتیسی به استفاده از پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدي: خوراك در 4
م گر 100مقدار  همراه استفاده از آن به روزه به هاي یک گرم در لیتر در باکس جوجه 1الکتیسی با غلظت  اسپري محلول حاوي پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدي: ي خوراك اضافه اسپري به 5

  . در تن خوراك در کل دوره
2Control: chicks were fed a basal diet with no probiotic added.  
3Spray: probiotic solution was sprayed above one day- old chicks. 
4Diet : the basal diet was supplemented with PA at 100 mg.kg-1 of feed for whole trial period  
5Spray+ Diet: group chickens were treated with both of probiotic solution was sprayed above one day- old chicks and then 
diet was supplemented with PA at 100 mg.kg-1 of feed for whole trial period. 

  
هـا در   فـرم  ها و کلـی  نتایج شمارش جمعیت میکروبی الکتوباسیل

روزگـی کـه     42هاي گوشتی در سـن   ش ایلئوم روده باریک جوجهبخ
هاي مختلف تجویز پروبیوتیک قرار گرفته بودنـد، در   تحت تأثیر روش

هـایی   ها در جوجـه  جمعیت الکتوباسیل. نشان داده شده است 5جدول 



  463     ...عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذيبر  یسیالکت يدیاس وکوکوسیپد کیوتیپروب ثرا

ي خـوراك   اضـافه  صورت اسپري و یا اسـپري بـه   که پروبیوتیک را به
که پروبیوتیک دریافت نکرده  هایی یسه با آندریافت کرده بودند در مقا

هـاي   نتـایج آزمـایش  . اي افـزایش یافـت   مالحظـه  طور قابل  بودند، به
، نیز نشان داد کـه افـزودن سـطوح مختلـف     )1(ابریشمی و همکاران 

ــک  ــده    (پروبیوتی ــت ش ــکوم کش ــات س ــاوي محتوی ــت )ح ، جمعی
) 45(اران یـو و همکـ  . دهد روزگی افزایش می  42ها را در  الکتوباسیل

سازي جیره با الکتوباسیلوس روتـري سـویه    نیز نشان دادند که مکمل
Pg4 بخشد هاي گوشتی بهبود می ها را در جوجه تکثیر الکتوباسیل.  

هـایی کـه پروبیوتیـک دریافـت      ها نیز در جوجـه  فرم جمعیت کلی
اثـرات بازدارنـدگی   ). P=07/0(نکرده بودند، از نظر عددي بیشتر بـود  

هاي ایلئوم  فرم الکتیسی در کاهش کلی اسیدي پدیوکوکوسپروبیوتیک 
هاي گوشتی که بـا همـین پروبیوتیـک تغذیـه شـده بودنـد، در        جوجه

چنـین   هم. نیز نشان داده شده است) 38(آزمایش طاهري و همکاران 
مطابقـت  ) 21و19(نتایج ما در این آزمایش با نتایج جـین و همکـاران   

ها بـر   فرم ها با کلی کند که الکتوباسیل داشت و این نظریه را تأیید می
بنـابراین  . کننـد  ي روده رقابـت مـی   هاي اتصـال در دیـواره   سر مکان

هـا   فرم ها در روده شرایط را براي رشد و تکثیرکلی افزایش الکتوباسیل
 بـر الکتیسـی   اسـیدي  اثر مثبت باکتري پدیوکوکوس. کند تر می سخت

اي، از طریـق تولیـد    ي رودهزا هاي بیمـاري  دیگر میکروارگانسیم يرو
و حفظ تعادل فلور میکروبـی  ) 24( کش ترکیبات باکتري، اسیدالکتیک

در . زا اسـت  هـاي مضـر و بیمـاري    روده از طریق حذف رقابتی باکتري
هـاي مختلـف تجـویز پروبیوتیـک نتوانسـت تـأثیر        آزمایش مـا روش 

  . اشدها داشته ب فرم ها و کلی اي بر جمعیت الکتوباسیل مالحظه قابل
  

  گیري کلی نتیجه
ــ  بــه    کیـــوتیهنگــام از پروب   زود ي اســـتفاده رســد  ینظــر مـ

بـا روش   سهیدر مقا) در روز اول ياسپر(  یسیالکت يدیاس وکوکوسیپد
 بیوزن روزانه و ضر شیدر افزا يبهتر جیدر خوراك نتا  استفاده از آن

ـ یارتفـاع و  ،يهضم موادمغذ تیخوراك، قابل لیتبد ژژونـوم و   يهـا  یل
ـ با ا. داشته است یگوشت يها لئوم جوجهیا يها لیالکتوباس تیمعج  نی

ـ از مصـرف ا  یوجود تأثیر مثبت ناش ـ وتیپروب نی وزن  شیدر افـزا   کی
خــام در  نیهضــم پــروتئ تیــخــوراك و قابل لیتبــد بیروزانــه، ضــر

را  آن کـه  ییهـا  بـا آن  سـه یدر مقا کیوتیپروب کننده افتیدر يها جوجه
  .هده نشدنکرده بودند، مشا افتیدر
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Introduction In many countries, poultry industry is an important economic activity. Consequences of the use 

of antibiotics, as a growth-promoting additive, were the appearance of bacterial resistance, thus limiting the use 
of antibiotics led to find safer alternatives by researchers and probiotics have been introduced as a suitable 
alternative. According to the definition of the Fullers: probiotics are “a live microbial feed supplements, which 
beneficially affect the host animal by improving its intestinal microbial balance”. Many bacterial species such as 
Lactobacillus spp, streptococcus, Bacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, Aspergillus have been used as a 
probiotics. Lactobacilli are one of the most important probiotic groups in poultry nutrition. The most important 
mode of action of probiotics in preventing growth of pathogens in intestine includes: Less favorable conditions 
for pathogens colonization and development and stimulation of positive (Lactic) flora. Also, Lactobacilli 
colonize the gut wall and block the binding sites of pathogenic bacteria by the use of the mechanism of 
competitive exclusion and it can affect pathogenic bacteria by producing lactic acid. As a general rule on when 
and how the use of probiotics for poultry must be taken to appropriate conditions for establishment and 
reproduction of these microorganisms in the digestive tract is provided. The aim of this study was to investigate 
the efficacy of Pediococcus acidilactici- based probiotic (PA) on performance, intestinal histomorphology, 
microflora and nutrient digestibility in broiler chickens from 1-42 days. 

Materials and methods A total of 260 male Ross 308 broiler chicks were divided randomly into 4 
experimental treatments. Each treatment had 5 replicates and each replicate was assigned to a pen with 13 birds 
(1*1m). Birds were given ad libitum access to water and diet. The experimental treatments received a basal diet 
that was supplemented as follows: control group(C) chicks were fed a basal diet with no probiotic added. In 
group spray(S), probiotic solution was sprayed above one day- old chicks. In diet (D) group, the basal diet was 
supplemented with PA at 100 mg.kg-1 of feed for whole trial period and in feed and spray (S-D) group chickens 
were treated with both of probiotic solution was sprayed above one day- old chicks and then diet was 
supplemented with PA at 100 mg.kg-1 of feed for whole trial period.  

Results and Discussion Feed intake was not affected by any of the treatments. Chickens sprayed with PA, 
had a higher daily weight gain them those fed diet supplemented with PA and chicks spray on day one and fed 
diet supplemented with PA. However, no significant difference observed between sprayed chickens and control 
birds. Was observed feed conversion ratio, in sprayed chickens, was significantly lower than those fed diet 
supplemented with PA and chickens that received PA through spray + diet. Again, there was no significant 
difference between sprayed chickens and control ones. In sprayed chickens and those received PA through spray 
+ diet, crude protein digestibility was not significantly different from that in control chickens. But, crude protein 
digestibility in chickens fed diet supplemented with PA was significantly reduced when compared to those of the 
control chickens and chickens sprayed with PA and chickens than those received PA through spray + diet. Ash 
digestibility significantly reduced in chickens fed diet supplemented with PA and chickens that received PA 
through spray + diet, compared to control chickens. The chickens that received PA through spray + diet had 
longer villus height and crypt depth in jejunum as compared to others at 42 days. Also, in chickens that received 
PA through spray + diet, villus height to crypt depth ratio increased in compared with the chickens fed diet 
supplemented with PA. Among the chickens receiving PA with the different methods, chickens sprayed with PA 
and chickens that received PA through spray + diet, increase Lactobacillus numbers of the ileum.  

 Conclusion This study showed beneficial effects of early use of Pediococcus acidilactici- based probiotic on 
broiler chickens. The treated birds improved BW, FCR, crude protein digestibility and increase of Lactobacillus 
numbers of the ileum and villus height of jejunum when compared with chickens fed diet supplemented with PA. 
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However, the positive impact resulting from the use of this probiotic in daily gain, feed conversion and crude 
protein digestibility in broilers receiving probiotics compared with those who received it were not observed. 

 
Key words: Histomorphology, Microbial population, Nutrient digestibility, Pediococcus acidlactici, 
 Performance.  

 


