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چکیده
در اين آزمايش اثر سطوح افزايشي پروبیوتیک تك سويه (بیوپالس) بر عملکرد و متابوليتهاي خون مرغهای تخمگذار مورد مطالعه قرار گرفت .آزمایش در
قالب طرح کام ً
ال تصادفی با تعداد  256قطعه مرغ تخمگذار سویهی تجاري هایالین ( )Hy line-W36از سن  45تا  55هفتگی در 4تیمار و  4تکرار (با تعداد
 16قطعه مرغ در هر تکرار) شامل جیرهی شاهد و جیرههای غذایی حاوی  0/4 ،0/2و  0/6گرم پروبیوتیک (بیوپالس) در كيلوگرم جيره انجام گردید .استفاده
از سطوح مختلف پروبیوتیک اثر معنیداری بر عملکرد ،صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون مرغهای تخمگذار داشت ( .)P>0/05به
طوریکه حداکثر میزان خوراک مصرفی ( 129گرم/مرغ/روز) ،باالترین ضریب تبدیل غذایی ( ،)2/72بیشترین وزن مخصوص ( 1/089گرم بر ميليليتر مکعب)
در گروه آزمایشی حاوی  0/6گرم پروبیوتیک و كمترين هزینهی خوراک به ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی ( 853/11تومان) ،کمترین مقدار تری گلیسرید
زرده ( 437/5میلیگرم بر گرم) و حداقل مقدار فسفر سرم خون (7/42گرم در دسیلیتر) در گروه آزمایشی دارای  0/2گرم پروبیوتیک و باالخره کمترین مقدار
کلسترول سرم خون ( 124/33میلیگرم بر دسیلیتر) در تیمار حاوی  0/4گرم پروبیوتیک مشاهده گردید .به طور خالصه نتيج ه اين آزمايش نشان داد كه ،استفاده
از سطوح باالی پروبیوتیک نه تنها مفید نیست ،بلکه باعث کاهش عملکرد در مرغهاي تخمگذار میشود و توصیه نمیگردد.

واژههای کلیدی :بیوپالس ،پروبیوتیک ،صفات تخممرغ ،عملکرد ،مرغ تخمگذار
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effect of increasing levels of probiotic (Bioplus) on performance, egg
traits and blood serum chemical parameters of laying hens. Experiment was conducted with two hundred and
fifty six Hy-line (W36) laying hens in four treatments and four replicates with 16 hens in each replicate from 45
to 55 weeks in a completely randomized design. Experimental groups included control group and experimental
groups with 0.2, 0.4 and 0.6 g/kg of probiotic (Bioplus). Different levels of probiotic significantly affected the
performance, egg traits and blood serum chemical parameters of laying hens (P<0.05). The highest amounts of
feed intake (129 g/day/hen), feed conversion (2.72) and egg specific gravity (1.089 mg/mL3) were observed with
using 0.6 g/kg of probiotic. Whereas the lowest feed price for production per kilogram of egg (853.11 toman), the
lowest level of egg yolk triglyceride (437.5 mg/gr) and minimum level of blood serum phosphorus (7.42 g/dl) were
observed with using 0.2 g/kg of probiotic and finally the minimum level of blood serum cholesterol (124.33 mg.dl)
were observed with using 0.4 g/kg of probiotic. The overall result of this experiment showed that the using high
levels of probiotic (Bioplus) has adverse effects on performance of laying hens and not recommended.
Key words: Bioplus, egg traits, laying hen, performance, probiotic
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مقدمه

 Lactobacillus acidophilus Caseiبا کشت مخلوط به

افزودنيهايي مانند آنتيبيوتيكها به منظور پيشگيري و

جیرهی بر اساس ذرت – جو ( )50/50تولید روزانهی

حفظ سالمتی و جلوگیری از بیماریها و ناهنجاريهای

تخممرغ ،وزن تخممرغ ،ضریب تبدیل غذایی و کیفیت

ناشی از آلودگيهاي محيطي و ميكروبي و حتي باکتریهای

آلبومین را بهبود داد ( .)19گزارش شده است که استفاده

مضر در دستگاه گوارش (رودهی كوچك) و همچنین

از سطوح ( 0/1 ،0/05و  0/15درصد)

پروبیوتیک Depax

جهت تحریک رشد ،در خوراك دام و طيور مورد استفاده

و مخمر  Saccharomyces cerevisiaeدر مرغهای

قرار ميگيرند( .)10،1،17علیرغم تمامی موفقیتهای به

تخمگذار ،اثرات معنیداری بر مقدار خوراک مصرفی،

دست آمده در صنعت طیور ،یکی از مسائلی که امروزه

ضریب تبدیل عذایی ،درصد تولید تخممرغ ،وزن تخممرغ

موجبات نگرانی مصرفکنندگان را فراهم ساخته است،

و درصد پوستهی تخممرغ نداشته ،لیکن وزن و ضخامت

افزایش مقاومت باکتریها به آنتیبیوتیکهایی است که

پوسته و کلسترول زردهی تخممرغ بهصورت معنیداری

به منظور تحریک رشد مورد استفاده قرار میگيرند .به

تحت تأثیر قرار میگیرد ( .)21در آزمايش ديگري اثرات

همین دلیل صنعت پرورش طیور به منظور دستیابی به

مثبتی از مصرف سطوح مختلف پروبیوتیک (پروتکسین)

عملکرد باال و تأمین سالمت طیور و توجیه اقتصادی ،باید

در عملکرد ،صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای

توجه خود را به ترکیباتی غیر از آنتیبیوتیکها معطوف
ّ

بیوشیمیایی خون مرغهاي تخمگذار گزارش نشده

نماید ( .)5در سالهای اخیر پروبیوتیکها از جمله مواد

است ( .)16کلسترول خون در جوجههای تغذیه شده

افزودنی مهم که قابلیت جایگزینی با آنتیبیوتیکها را

با جیرههای غذایی حاوی  0/1درصد الکتوباسیلوس در

دارند ،معرفی شدهاند .استفاده از پروبیوتیک پروتکسین

 21تا  42روزگی ،به میزان  8تا  11درصد پایینتر از

بهصورت آشامیدنی تا هفتهی ششم در جوجههای گوشتی

گروه شاهد بود ( .)9در اثر افزودن  0/1درصد پروبیوتیک

باعث افزایش معنيدار وزن در هفتههای  5 ،4و  6پرورش

(بیوپالس) به جیرههای غذایی ،کاهش معنیداری در

جوجهها شد ( .)8در جوجههایی که از  0/1و  0/5درصد

کلسترول خون در جوجههای گوشتی نر در سن 35

الکتوباسیلوس تغذیه شدند ،در مقایسه با گروه شاهد،

تا  45روزگی نسبت به گروه شاهد صورت میگیرد

افزایش وزن در سن  21و  42روزگی به طور معنیداری

( )11در گزارش ديگري آورده شده است که سطوح

بهبود یافت ( .)7با استفاده از پروبیوتیک در جوجههای

مختلف پروبیوتیک بر میزان گلوکز و کلسترول سرم

گوشتی با جیرههای متعادل از لحاظ پروتئین ،افزایش

خون جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورش اثر

وزن و ضریب تبدیل غذایی بهبود مییابد و همچنین

معنیداری ندارد ،لیکن میزان تریگلیسرید سرم خون را

با افزودن  120درصد مقدار توصیه شدهی پروبیوتیک،

به طور معنیداری کاهش میدهد ( .)13گزارش ديگري

هزینهي خوراک به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن ،به

حاكي است که سطوح مختلف پروبیوتیک (پروتکسین)

طور معنیداری کاهش یافت ( .)2تولید تخممرغ ،اندازه

اثرات معنیداری بر فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون

و کیفیت تخممرغ با افزودن کشت مایع الکتوباسیلوس به

مرغهای تخمگذار ندارد (.)16

جیرهی پایهي مرغهاي تخمگذار بهبود يافت ( .)6افزودن

پروبیوتیک (بیوپالس) حاوی دو گونه باکتری از جنس
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باسیلوس به اسامی  Bacillus subtilisو lecheniformis Bacillus

(  ،)Egg massخ��وراک مصرفی و ضری��ب تبدیل غذایی

میباشد که به عنوان افزودنی در جیرههای غذایی طیور در

بهص��ورت هفتگی انداز هگیری میگردی��د .تولید تودهای

ایران مورد استفاده قرار میگیرد .آزمایش حاضر نیز

تخمم��رغ ب��ا ض��رب نم��ودن وزن تخمم��رغ در درصد

در راستای ارزیابی سطوح مختلف اين پروبيوتيك در

توليد آن به دس��ت آمد .برای تعیی��ن هزینهی خوراک به

جیرههای غذایی مرغهای تخمگذار و اثر آن بر عملکرد،

ازای ه��ر کیلوگ��رم تخممرغ تولیدی ،نخس��ت قیمت هر

صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای بیوشیمیایی سرم

کیلوگ��رم خوراک برای گرو ههای مختلف آزمایش��ی (به

خون مرغها انجام گردید.

تومان) محاس��به ش��ده و با ضرب نم��ودن آن در ضریب
تبدی��ل غذای��ی گرو ههای آزمایش��ی ،هزینهی خوراک به

مواد و روش كار

ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی بدس��ت آمد.

تعداد  256قطعه مرغ تخمگذار سویهی تجاریهای الین

در پایان آزمایش ،تعداد  4عدد تخممرغ از هر تکرار به

( )W36از سن  45تا  55هفتگی در قالب طرح کام ً
ال

تصادف انتخاب و بعد از توزین ،وزن مخصوص آنها با

تصادفی با  4تیمار و  4تکرار (هر تکرار شامل  16قطعه

استفاده از روش غوطهور سازی در محلول آب نمک

مرغ تخمگذار با تعداد  4قطعه مرغ در هر النه) در سیستم

با غلظتهای ،1/.08 ،1/076 ،1/072 ،1/068 ،1/064

قفسهاي  Aشكل با جیرههای غذایی شاهد (بر اساس

 1/096 ،1/092 ،1/088 ،1/084و  1/092 1/1میلیگرم بر

توصیه انجمن ملی تحقیقات آمریکا) و جیرههای حاوی

میلیلیتر تعیین شد ( .)3در اين روش با اضافه كردن نمك

 0/4 ،0/2و  0/6گرم پروبیوتیک (بیوپالس) به مدت 10

به آب با استفاده از هيدرومتر غلظتهاي باال تعيين شده

هفته مورد آزمایش قرار گرفتند .جیرههای آزمایشی با

و تخممرغهاي هر واحد آزمايشي به ترتيب ابتداء در آب

توجه به احتیاجات مواد ّ
مغذی توصیه شده برای مرغهای
ّ

نمك رقيق قرار داده شده و در صورت شناور شدن در

تخمگذار در جداول  NRCسال ( )1994با مقدار انرژی

همان غلظت به عنوان وزن مخصوص آن ثبت ميشد و در

قابل متابولیسم ( 2900کیلوکالری در کیلوگرم) و پروتئین

صورت غوطهور شدن از آن خارج شده و در آب نمك با

خام ( 14/5درصد) یکسان توسط نرم افزار جیرهنویسی

غلظت باال قرار داده ميشد و از جمع نمودن غلظتهاي

 UFFDAتنظیم گردیده و در تغذیه گروههای مختلف

به دست آمده براي تخممرغهاي هر واحد آزمايشي و

آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند (جدول .)1

تقسيم آن به تعداد تخممرغها ،وزن مخصوص متوسط آن

در طول آزمایش شرایط محیطی برای همهي گروههای

واحد آزمايشي به دست ميآمد .سپس تخممرغها شکسته

آزمایشی یکسان بود .برنامهي نوری شامل  16ساعت

شده و واحد هاو (  )Haugh unitدر سفیدهی غلیظ آنها

روشنایی و  8ساعت تاریکی بود .درجهی حرارت محیط

اندازهگیری میشد .برای اندازهگیری واحد هاو از فرمول

کنترل شده و تمامی مرغها بهصورت آزاد به غذا و آب

زیر استفاده شد (.)15

آشامیدنی دسترسی داشتند.
مق��دار تولی��د تخمم��رغ و میانگی��ن وزن تخممر غها به
ط��ور روزانه از طری��ق توزین و تولید ت��ودهای تخممرغ
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که در این فرمول  Hعبارت است از ارتفاع سفیدهی غلیظ بر

شد (.)4

حسب میلیمتر و  Wبرابر است با وزن تخممرغ بر حسب

دادههای حاصله با استفاده از نرمافزار آماری

گرم .برای اندازهگیری ارتفاع زرده از دستگاه ارتفاعسنج

نسخهی  9/12مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای

استاندارد مدل ( )300 CEساخت ژاپن استفاده شد (.)15

مقایسهی تفاوت بین میانگینها از آزمون چند دامنهای

محتویات پوستهی تخممرغها تمیز شده و پوستهها

SAS

دانکن استفاده شد (.)20

به مدت  48ساعت برای خشک شدن در دمای اطاق
نگهداری میشدند .بعد از خشک شدن ،وزن آنها با

مدل ریاضی طرح بهصورت زیر میباشد:

ترازوی دیجیتالی با دقت  0/01گرم اندازهگیری گردید.

Yij = µ + Ti + εijk

ضخامت پوستهی تخممرغها با استفاده از ریزسنج مدل
(  )1Mitutoyoساخت ژاپن با دقت  0/001میلیمتر در

که در فرمول فوق  =Yijمقدار عددی هر یک از مشاهدهها در

وسط تخممرغ و در سه نقطه از وسط پوسته اندازهگیری

آزمایش =µ ،میانگین جمعیت =Ti ،اثر جیرهی غذایی و =εijk

و معدل آنها به عنوان ضخامت نهایی پوسته در نظر

اثر خطای آزمایش در نظر گرفته شده است.

گرفته شد .این کار برای هر  4عدد تخممرغ انجام شده
و میانگین آنها به عنوان ضخامت نهایی پوستهی تخممرغ

نتايج

برای هر یک از واحدهای آزمایشی در نظر گرفته شد

نتایج حاصل از اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد

( .)3به منظور تعیین فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون،

مرغهای تخمگذار در در جدول شماره  2نمايش داده

در پایان دورهی آزمایش خونگیری از ورید زیر بال به

شده است.

میزان  4سیسی انجام گرفت (از هر واحد دو قطعه مرغ
تخمگذار) .خون اخذ شده در ميكروتيوب فاقد مادهی
ضدانعقاد ریخته شده و سرم آنها با استفاده از سانتریفوژ
یخچالدار با سرعت  5000دور در دقیقه و در مدت10
دقیقه و دمای  4درجهی سلسیوس جدا گردید .سرمهای
جدا شده در لولههای شمارهگذاری شده در دمای -20
درجهی سلسیوس تا زمان تجزیهی آزمایشگاهی آنها،
نگهداری شدند .فراسنجههای خونی نمونهها با استفاده
از دستگاه اتوآالنایزر مدل (  )300 Alswonساخت آمریکا
اندازهگیری شد .کلسترول و تریگلیسرید در زرده
تخممرغ ،با نمونهگیری از گروههای آزمایـشی در هفتهی
آخر آزمایش (از هر تکرار دو عدد تخـم مرغ) با استفاده
از روش (  )Folch et al., 1956استخراج و اندازهگیری
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ّ  تركيب و اجزای مواد-1 جدول
 هفتگی45-55 مغذی جیرههای آزمایشی مرغهاي تخمگذار در سن
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استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک (بیوپالس) اثرات

از آن باعث افزایش هزینهی خوراک به ازای هر کیلوگرم

معنیداری بر عملکرد مرغهای تخمگذار داشت (.)P>0/05

تخممرغ تولیدی گردید و باالترین آن ( 1032/63تومان) نیز

استفاده از پروبیوتیک در سطح 0/2گرم باعث کاهش میزان

با استفاده از  0/6گرم پروبيوتيك مشاهده گردید .هر چند که

خوراک مصرفی گردید ،در حالی که استفاده از سطوح

گروههای آزمایشی در رابطه با وزن تخممرغ ،درصد تولید

باالتر آن باعث افزایش میزان خوراک مصرفی روزانه شد.

و تولید تودهای تخممرغ با هم اختالف معنیداری نداشتند،

به طوریکه بیشترین میزان خوراک مصرفی روزانه (129

لیکن از لحاظ عددی کمترین وزن تخممرغ 61/50گرم) و

گرم/مرغ/روز) با استفاده از  0/6گرم پروبيوتيك مشاهده

کمترین مقدار تولید تودهای ( 47/73گرم) در گروه با استفاده

گردید .استفاده از سطوح باالی پروبیوتیک اثرات سوئی بر

از  0/6گرم پروبيوتيك و نیز پایینترین درصد تولید تخممرغ

روی ضریب تبدیل غذایی داشت و باالترین مقدار ضریب

( 77/40درصد) حاوي  0/4گرم پروبيوتيك مشاهده گردید.

تبدیل غذایی ( )2/72با استفاده از  0/6گرم پروبيوتيك
حاصل گشت .استفاده از  0/2گرم پروبيوتيك در جیرههای

نتایج حاصل از اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر کیفیت

غذایی ،باعث کاهش هزینهی خوراک به ازای هر کیلوگرم

تخممرغ در جدول شماره  3ارايه شده است.

تخممرغ تولیدی گردید ،در حالی که استفاده از سطوح باالتر

جدول  -2اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد مرغهای تخمگذار در سن  45-55هفتگی
¡»ºze½Á

¡»ºze |Ì·Âe
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¶Ë|^e\Ë
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853/11b

¹³Â¸Ì¯{ ¹³ /4
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2/65ab

899/44ab

¹³Â¸Ì¯{ ¹³ 0/6
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47/73

129/00a

2/71a

1032/63a

¾Ì´¿ZÌ»{Y|¿ZfYÃZ^fY

0/42

2/11

1/33

2/02

0/071

35/3

(P Value) µZ¼fuYt

0/84

0/36

0/38

0/03

0/002

0/041

))SEM

(½Z»Âe

927/16ab

.)P<0/05( |¿Y{Y{ÊÀ »¥ÔfyYÉZ»MZv·YcÁZ¨f»¥ÁuÉYY{{Y|Y½ÂfÅ{ :a-b
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جدول  -3اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر کیفیت تخممرغ مرغهای تخمگذار در سن  45-55هفتگی
ÊËZ»MÉZÅZ¼Ìe

Âz»½Á

½Á

d»Zz

|uYÁ

¯¸Ã{ µÁf

Ã{|ËÌ¸³Ée
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0/309
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1/078b
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85/77

213/50

437/50b

¹³Â¸Ì¯{ ¹³ 0/04

1/083ab

6/27

0/316

86/84

216/17

508/83ab

1/088a

5/66

0/312

82/49

268/83

556/67a

0/01

0/24

0/008

0/76

16/03

25/85

0/0001

0/14
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0/11

0/04

¹³Â¸Ì¯{ ¹³ 0/06
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(P Value)µZ¼fuYt

.)P<0/05( |¿Y{Y{ÊÀ »¥ÔfyYÉZ»MZv·YcÁZ¨f»¥ÁuÉYY{{Y|Y½ÂfÅ{ :a-b

استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک دارای اثرهای معنیداری

واحد هاو ( ،)86/84بیش��ترین ضخامت پوستهی تخممرغ

بر صفات

( 0/316میلیمت��ر) در گروه آزمایش��ی ح��اوی  0/4گرم

کیف��ی تخممرغ بود ( .)P >0/05بر این اس��اس ،بیش��ترین

پروبيوتيك مش��اهده گردید.

وزن مخص��وص ( 1/088ميليگرم ب��ر ميليليتر مکعب) با
اس��تفاده از  0/6گرم پروبيوتيك مشاهده گردید و کمترین

اثر تيمارهاي آزمايشي بر فراسنجههای خون مرغهای

مق��دار آن ( 1/078ميليگ��رم بر ميليليت��ر مکعب) متعلق

تخمگذار در جدول شماره  4آورده شدهاند.

ب��ه تیمار حاوی  0/6گرم پروبيوتيك ب��ود .کمترین مقدار
تریگلیس��رید زردهی تخمم��رغ ( 437/5میلیگ��رم در
گ��رم) در تیمار حاوی  0/02گرم پروبیوتیک و بیش��ترین
آن ( 564/83میلیگ��رم در گ��رم) در تیمار ش��اهد حاصل
گردی��د .در بقیه صف��ات کیفی تخممرغ ،ه��ر چند تفاوت
معنیداری بین گروههای مختلف آزمایشی وجود نداشت،
لیک��ن از لحاظ ع��ددی ،کمترین مقدار کلس��ترول زردهی
تخمم��رغ ( 216/17میلیگرم در گرم) در گروه آزمایش��ی
حاوی  0/02گ��رم پروبیوتیک در حالی که باالترین مقدار
آن ( 268/83میلیگرم در گرم) در گروه آزمایش��ی حاوی
 0/6گرم پروبيوتيك مش��اهده گردید .همچنین بیش��ترین
مق��دار وزن پوس��تهی تخمم��رغ ( 6/27گ��رم) ،باالترین
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45-55¾{ Y~³ºzeÉZÅ¡» ½ÂyÊËZÌ¼ÌÂÌ]ÉZÅÄnÀY§]®ÌeÂÌ]Áa¦¸fz»sÂiY -4 µÁ|m
Ê´f¨Åدر سن  45-55هفتگي
تخمگذار
جدول  -4اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر فراسنجههاي بيوشيميايي خون مرغهای
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16/42
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18/14

0/87
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0/11

(P Value)µZ¼fuYt

0/11

0/10
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استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک دارای اثرهای

مقدار نسبت به شاهد کاهش یافته و بعدا ً با اضافه شدن به

معنیداری بر فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون مرغهای

سطح پروبیوتیک ،متناسب با آن به میزان خوراک مصرفی

تخمگذار بود ( .)P>0/05استفاده از پروبیوتیک باعث کاهش

نیز اضافه شده است .که این افزایش در خوراک مصرفی

میزان کلسترول سرم خون گردید

با اضافهشدن به سطح استفاده از پروبیوتیک (بیوپالس)

و پایینترین سطح کلسترول سرم خون ( 124/33میلیگرم

میتواند ناشی از به هم خوردن تعادل میکروبی دستگاه

بر دسیلیتر) با جيرهي حاوی  0/4گرم پروبيوتيك مشاهده

گوارش در اثر استفاده بیشتر از پروبیوتیک (بیوپالس) در

گردید ،در حالی که باالترین سطح آن ( 187/83میلیگرم بر

جیرههای غذایی که حاوی گونههای خاص باکتریایی است،

دسیلیتر) در تیمار شاهد حاصل گردید .میزان فسفر سرم

باشد .زیرا تعادل میکروبی دستگاه گوارش عامل مه ّمــی

کاهش پیدا کرد ،به طوریکه پایینترین سطح فسفر سرم

ّ
مغـذی،
دفع میباشد ،از طریق هضم و جذب ایدهآل مواد

خون نیز در اثر استفاده از پروبیوتیک بهصورت معنیداری

در روند بـــهبود هضم و جذب مواد ّ
مغذی و کاهش

خون ( 7/42گرم بر دسی لیتر) با  0/2گرم پروبيوتيك

احتـیاجات مختلف پــرنده به این مواد تــأمین شـــده و

مشاهده شد .در بقیهی فراسنجهها ،هر چند که گروههای

نیاز کـمتری به مــصرف خـــوراک احســاس میگردد.

مختلف آزمایشی با هم تفاوت معنیداری را نشان ندادند.

ایــن در حـالی است

()Yousefi and Karkoodi, 2007

با استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک دپاکس و مخمر
بحث و نتيجه گيري

نانوایی ،اثرات معنیداری را در خصوص افزایش میزان

مصرف خوراک روزانه در مرغها ،با استفاده از پروبیوتیک

خوراک مصرفی در مرغهای تخمگذار مشاهده ننمودند

(بیوپالس) با نوساناتی روبرو بوده است ،بدین صورت که

توجه به کاهش اندازهی تخممرغ ،درصد تولید آن
( .)21با ّ

در سطح استفاده کمتر از پروبیوتیک ( 0/02درصد) ،این

و نیز افزایش میزان خوراک مصرفی روزانه با استفاده از
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سطوح باالتر از  0/02درصدی پروبیوتیک ضریب تبدیل

و ساز مواد ّ
مغذی در بدن پرنده برای اهداف مختلف

غذایی نیز باال رفته و متناسب با آن ،هزینهی غذایی برای

بدون به هم زدن تعادل جمعیت میکروبی دستگاه گوارش

تولید هر کیلوگرم از تخممرغ نیز افزایش یافته و در نهایت

و در نتیجه کاهش انباشت تریگلیسرید و سایر ترکیبات

موجب کسب سود اقتصادی کمتری نسبت به استفاده از

(از قبیل کلسترول) مربوط شود .کاهش تریگلیسرید

سطح پایین ( 0/2گرم) پروبیوتیک و حتّی شاهد گردیده

سرم خون جوجههای گوشتی در زمان استفاده از سطوح

است .باال رفتن هزینهی خوراک به ازای هر کیلوگرم

مختلف پروبیوتیک قب ً
ال گزارش گرديده است ( )13که در

تخممرغ تولیدی در استفاده از سطوح باالی پروبیوتیک

مورد مرغهاي تخمگذار ،کاهش تریگلیسرید سرم خون

مغایر با یافتههای ( )Azadeghanmehr et al., 2006مبنی بر

میتواند میزان انتقال آن به زردهی تخممرغ را کاهش داده و

اینکه استفاده از سطح  120درصدی پروبیوتیک در جیرههای

در نتیجه مقدار تریگلیسرید کمتری در آن تجمع مییابد.

غذایی جوجههای گوشتی ،باعث کاهش هزینهی خوراک

همانطوریکه در آزمایش حاضر نیز استفاده از سطوح

به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن در جوجههای گوشتی

مختلف پروبیوتیک بیوبالس در مقایسه با شاهد از لحاظ

میگردد ،میباشد ( .)2اثرات معنیداری در اثر استفاده از

عددی باعث کاهش تریگلیسرید زردهی تخممرغ شده

سطوح مختلف پروبیوتیک (پروتکسین) بر عملکرد مرغهای

است )Safamehr and Nobakht, 2008( .گزارش نمودند

تخمگذار مشاهده نشد (.)16

که استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک (پروتکسین) بر

در خصوص اثرات پروبیوتیک بر صفات کیفی تخممرغ،

کاهش تریگلیسرید زردهی تخم اثر معنیداری ندارد (.)16

استفاده از  0/6گرم آن باعث حصول حداکثر وزن مخصوص

کاهش معنیداری کلسترول سرم خون با استفاده از سطوح

تخممرغ ( 1/088ميليگرم بر ميليمتر مکعب) گردید .باال
بودن وزن مخصوص تخممرغ در این گروه آزمایشی

مختلف پروبیوتیک احتماالً ناشي از ف ّعالیتهای مثبت

باکتریهای موجود در پروبیوتیک در زمینهی تجزیهی

احتماالً ناشی از کاهش روند تولید و در نتیجه حصول

نمکهای صفراوی موجود در صفرا و در نتیجه کاهش

تخممرغهای کمتر از آن بوده باشد که بالطبع ذخایر کلسیمی
بیشتری بر پوستهی تخممرغهای تولیدی در این گروه

جذب آن از روده و نیز ف ّعالیتهای مثبت این باکتریها
در زمینه تجزیه و سوخت و ساز بهینهی چربیهای موجود

آزمایشی اختصاص یافته و با رسوب کلسیم اضافی

در خوراک مصرفی و در نهایت منجر به کاهش سطح آن

در سطح پوستهی تخممرغها ،وزن مخصوص آنها نیز

در سرم خون گردد ،ایدهآلترین نتیجه در این خصوص با

بیشتر گردیده است .اثرات معنیداری در اثر استفاده از

استفاده از سطح  0/2گرم پروبیوتیک به دست آمده و با

سطوح مختلف پروبیوتیک بر صفات کیفی تخممرغ در

استفاده از سطوح باالتر این پروبیوتیک و احتماالً در نتیجهی

مرغهای تخمگذار را گزارش نگرديد ( )16در حالی

به هم خوردن تعادل جمعیت میکروبی دستگاه گوارش،

که ( )Haddadin et al., 1996گزارش نمودند که کیفیت

تواناییهای مختلف پرنده در زمینههای چند از جمله هضم

تخممرغ با افزودن کشت مایع الکتوباسیلوس به جیرهی

و جذب مواد ّ
مغذی کاهش یافته و لذا منجر به افزایش

پایهی مرغهای تخمگذار ،بهبود مییابد ( .)6کاهش معنیدار

میزان کلسترول سرم خون در مقایسه با استفاده از سطح

محتوی تریگلیسرید زرده تخممرغ با استفاده از مقدار 0/02
درصد پروبیوتیک میتواند به اثر مثبت استفاده از سطح

توجه به استفاده از
 0/2گرمي آن شده است که بیانگر لزوم ّ

مقادیر مناسب این ارگانیسمهای زنده در جیرههای غذایی

مناسب این پروبیوتیک بر روند هضم و جذب و نیز سوخت

طیور با اهداف بهبود کارآیی آنها میباشد .گزارش شده است
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