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 1398 اسفندتاریخ پذیرش:            1398 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

های تجاری در آب آشامیدنی بر عملکرد و خصوصیات در دان و پروبیوتیک های اسیدبوتیریکمنظور بررسی اثر مکمل گلیسریدآزمایشی به 

های با دو سطح از گلیسرید 2×4 صورت آزمایش فاکتوریلبه 308قطعه جوجه راس  240های گوشتی انجام شد. این آزمایش توسط الشه جوجه

درصد  5/0ماالک و درصد پری 012/0 درصد آکوابلند، 012/0 ،0مختلف ) دان پلت شده و چهار پروبیوتیک درصد( در 2/0و  0اسیدبوتیریک )

ای جوجه در قالب طرح کامالً تصادفی صورت پذیرفت. استفاده از مکمل قطعه 10تکرار  3تیمار آزمایشی و  8ماست ترش( در آب آشامیدنی یعنی 

تولید مصرف، راندمان سینه، راندمان ران و چربی شکمی و شاخصداری بر عملکرد تولیدی و بازده الشه قابل های اسیدبوتیریک تاثیر معنیگلیسرید

 های مختلف نیز بر مصرف خوراک، وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی و شاخص تولید. استفاده از پروبیوتیک<P)05/0(های گوشتی نداشت جوجه

که استفاده از طوریه( ب>05/0Pدار بود )صرف معنی(، ولی این اثر بر بازده الشه قابل م<05/0Pداری نداشت )های گوشتی تاثیر معنیجوجه

شده و  های اسیدبوتیریک در دان پلتاثرات متقابل گلیسرید ماالک و ماست ترش باعث افزایش بازده الشه قابل مصرف شد.پروبیوتیک پری

(. <05/0Pدار نبود )ای گوشتی معنیههای مختلف در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی، شاخص تولید و خصوصیات الشه جوجهپروبیوتیک

های گوشتی های پروبیوتیکی )پریماالک و ماست ترش( در آب آشامیدنی بر روی  برخی خصوصیات الشه جوجهکلی افزودن برخی مکملطوربه

ی گوشتی نداشت. استفاده از هاداری بر عملکرد و خصوصیات الشه جوجههای اسیدبوتیریک در دان تاثیر معنیتاثیر مثبت داشت، مکمل گلیسرید

های داری بر تعداد جمعیت میکروبی جوجههای مختلف در آب آشامیدنی تاثیر معنیهای اسیدبوتیریک در دان پلت و پروبیوتیکمکمل گلیسرید

 (.P>05/0گوشتی نداشت )

  تولیدی های گوشتی، خصوصیات الشه، عملکردبوتیریک، جوجههای اسیدپروبیوتیک، گلیسرید کلیدی: کلمات
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 مقدمه

هاى سويه وجود آمدنبه دليلبه هابيوتيكآنتی از استفاده مشکالت       

ويژه در ها بهمقاوم باکتريايی و امکان انتقال اين مقاومت به سايرگونه

هاى دامی مورد استفاده انسان، ماندگارى بقاياى دارويی در فرآورده

شده تا استفاده  هم زدن فلور ميکروبی دستگاه گوارش، باعثانسان و به

 ،نهمکارا و Garciaهايی مواجه شود )ها با محدوديتبيوتيكاز آنتی

 هابيوتيكآنتی براي شده پيشنهاد هايجايگزين ترينمهم از(. 2007

 Yang) برد نامهاي آلی را و اسيد هابيوتيكپري، هاپروبيوتيك توانمی

هاي مختلف (. در گزارش2018 ،و همکاران Seifi ؛2012، و همکاران

تعداد روده، کاهش  ها به تعادل بهتر ميکروبیپروبيوتيك اثرات سودمند

(، بهبود قابليت هضم 2013و همکاران،  Boostaniهاي مضر )باکتري

( و بهبود 2005 ،همکاران و Angelو جذب و يا ابقاي مواد مغذي )

 ،همکاران و Angel ؛2007 ،همکاران و Nayebporعملکرد توليدي )

(، 2005 ،همکاران وAngel فرار )َ چرب هايتوليد اسيد (، افزايش2005

هاي کاذب آزاد ژن، کاهش آنتیBهاي گروه افزايش ساخت ويتامين

زا و بهبود وضعيت سالمتی نسبت داده هاي بيماريشده از باکتري

(. 2005 ،و همکاران  Haghighi؛2009، همکاران و Pandaشده است )

هاي هضمی، مزاياي استفاده از اسيدهاي آلی نيز بهبود واکنش آنزيم

( 2010 ،همکاران وSamanta هاي پروتئوليتيك )اليت آنزيمافزايش فع

( افزايش قابليت هضم 2010 ،همکاران وAdil و بهبود ترشح پانکراس )

ين و چربی( و افزايش جذب مواد معدنی، تحريك ئمواد مغذي )پروت

ها در باکتري، آن مغذي و سنتز تغيير انتقال مواد مفيد، هايباکتري رشد

و  Garciaهاي روده( و سطح جذب روده ))پرز افزايش طول ويلی

 ،و همکارانPanda ؛ 2005، و همکاران Leeson؛ 2007 ،همکاران

( مربوط است که در نهايت منجر به بهبود مصرف موادمغذي، 2009

، Dehghaniو  Jahanian ؛1394 ،همکاران و زاده)عيسی توليدي عملکرد

هاي الشه جوجه ( و خصوصيات2005 ،و همکاران Leeson؛ 2012

تواند سبب ، میpHي کردن جيره و کاهش گردد. اسيدگوشتی می

ها شود هاي توليد کننده اسيد نظير الکتوباسيلتقويت رشد باکتري

شمار ها بهدهنده پروبيوتيكهاي تشکيلترين ميکروارگانيسمکه عمده

مضر  هايهاي مفيد بر باکتريروند و به اين ترتيب به غلبه باکتريمی

هاي الکتوباسيلوس با زا کمك نمايد. از طرف ديگر باکتريو بيماري

هاي موجود در خوراک و اثرات متقابل، از طريق تجزيه کربوهيدرات

 ،Williamsکنند )کمك میpH توليد اسيدالکتيك در روده، به کاهش 

 اثر همکوشی داراي توانندمی پروبيوتيك و آلی هايبنابراين اسيد (.2010

(Synergistic effects)  .باشندFoster (2001 دريك مقاله مروري )

هاي در زمان کمون باکتري pHبيان داشت کاهش اندک و يا متوسط 

تواند باعث ايجاد پاسخ مقاومت به اسيد سالمونال و اشرشياکلی می

(ATR= Acid Tolerance Response در باکتري شود که تا چند )

 Heres( زنده نگه دارد. 3تر ازپايين )پايين تاًنسب pHها را در ساعت آن

ها برخی باکتري هابيوتيكآنتی همانند کردند گزارش (2004) همکاران و

هاي مقاوم را توليد نمايند. ها سويهکنندهتوانند در مقابل اسيديمی

گليسريدهاي اسيد  شکل ايجاد و گليسرول با اسيدبوتيريك ترکيب

 پيش معده pHتحت تاثير که اسيدبوتيريكشود باعث می بوتيريك

 منتقل شود باريك روده به تواندمی گليسرول-اسيد نشده و ترکيب واقع

بوتيريك  گردد. اسيد آزاد تدريجی صورتبه ليپاز هايآنزيم تأثير تحت و

 و با ازبين گوارش نيز تأثيرگذاشته بر ميکروفلوردستگاه pHبا کاهش 

کاهش رقابت در استفاده از مواد مغذي  بههاي مضر منجر بردن باکتري

چنين اسيدهاي شود. هممی گوشتی هايجوجه عملکرد بهبود درنتيجه و

( به شکل SCFA= Short chain fatty acidsچرب کوتاه زنجير فرار )

داخل ديواره سلول باکتري و تفکيك در تجزيه نشده توانايی نفوذ به

درون سلول باکتري به آنيون و کاتيون و تغيير اسيديته سيتوپالسم 

و توقف  DNAباکتري، بر هم خوردن تعادل يونی و تغيير در سنتز 

نتايج استفاده  (.Gill ،2005 و Warnecke) سلول باکتري را دارند تکثير

هاي گوشتی در کرد جوجههاي آلی در خوراک آردي بر عملاز اسيد

؛ 2012 ،و همکاران Antogiovanni) است بوده متفاوت گذشته تحقيقات

( و مطالعاتی 1393 ،؛ نوروزي و همکاران1394، زاده و همکارانعيسی

که اثر اسيد هاي آلی را در دان پلت شده مورد بررسی قرار داده باشند 

تر آزمايشات (. بيش2015، و همکاران Qaisaraniمحدود می باشد )

هاي مختلف طبيعی و تجاري را در دان مورد اثر افزودن پروبيوتيك

، و همکاران Nayebpor؛ 2005 ،و همکاران Angelاند )قرار داده مطالعه

( و 2013، و همکاران Boostani؛ HosseiniMansoub ،2011؛ 2007

العه ها را به آب آشاميدنی مورد مطتحقيقاتی که اثر افزودن پروبيوتيك

و  Aftahi) باشندقرار داده باشند نيز اندک و داراي نتايج مختلف می

 (.2012 ،همکاران و Albrawari ؛Asad Sultan ،2006 ؛2006 ،همکاران

گليسريدهاي  احتمالی بين استفاده از وجود اثر متقابل نظر به اهميت

 هايجوجه خصوصيات الشه و عملکرد بر انواع پروبيوتيك و اسيدبوتيريك

 هاي اسيدبوتيريكاثر گليسريد منظور بررسیآزمايش به گوشتی، اين

آب آشاميدنی بر صفات  در مختلف هايپروبيوتيك و شده پلت دان در

 هاي گوشتی طراحی و اجرا شد.توليدي و خصوصيات الشه جوجه
 

 هامواد و روش

با  308قطعه جوجه گوشتی راس 240اين آزمايش با استفاده از       

 هاي اسيدشامل: دو سطح مختلف از گليسريد 2×4يش فاکتوريل اآر

مختلف  چهار پروبيوتيك ×درصد( 2/0و  0بوتيريك  در دان پلت شده )

، (Aquablend Avian) درصد آکوابلند آوين 012/0، 0) آشاميدنی آب در
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درصد ماست ترش( با  5/0و  (Primalac) ماالکدرصد پري 012/0

روزه از هر دو اي جوجه يكقطعه 10تکرار  3آزمايشی و واحد  24

تصادفی در مرغداري تحقيقاتی شرکت  جنس در قالب طرح کامالً

ها آرتان دانه گلستان واقع در شهرستان گنبد کاووس انجام شد. جوجه

هاي آزمايشی و روي بستر در شرايط تجاري پرورش يافتند در واحد

خوراک دسترسی داشتند.  ه به آب وو درتمام طول مدت روز آزادان

با در نظر  UFFDAافزار جيره نويسی هاي آزمايشی توسط نرمجيره

( اما با 2009) ROSS 308گرفتن احتياجات توصيه شده براي سويه 

تر انرژي و مواد مغذي جهت ايجاد بافت درصد تراکم کم 5حدود 

چنين و هم ترمناسب دان براي عمل پلت کردن و مصرف روغن کم

هاي آغازين، ميانی يره مشابه شرايط تجاري براي دورهتر کردن جارزان

صورت ها در کارخانه آرتان دانه گلستان بهو پايانی تنظيم شد. خوراک

صورت پلت در دوره رشد و دان پايانی کرامبل در مرحله آغازين و به

الك سياب و با آتهيه شد. در ابتدا مواد خوراکی توسط آسياب چکشی 

متر( ميلی 3تر از ذرات زير الك )کم متري الك گرديدند وميلی 3

تر در علت وجود ذرات درشتبراي ساخت دان پلت استفاده شد. به

ها، پلت متر قطر و عدم استفاده از پلت چسبان در جيرهحد سه ميلی

دان توسط شده براي پيش حاصل استحکام سختی نداشت. پلت ساخته

شکسته و کرامبل شد. براي دان مرحله آغازين، پس  دستگاه کرامبلر

از ساخت کرامبل توسط دستگاه کرامبلر ذرات خاکه کرامبل با الك 

متر( از دان جدا گرديد. قطر دان پلت براي مرحله رشد ميلی 1)مش 

متر درنظر گرفته شد. از سبوس برنج ميلی 4و در مرحله پايانی  3

هايی که از استفاده شد و در خوراک (Filler)عنوان ماده پرکننده به

گرديد اين مکمل جايگزين  مکمل گليسريدهاي اسيدبوتيريك استفاده

  C4سبوس برنج شد. مکمل گليسريدهاي اسيد بوتيريك با نام تجاري

POWDER-Si  محصولی از شرکتSILO S.p.A  4/3ايتاليا )داراي  %

سريدهاي درصد گلي 73/63% اسيدهاي چرب فرار و  27/0رطوبت، 

 4/0 -2/0عنوان ماده جاذب( با دوز مصرفی اسيدبوتيريك و سيليکا به

درصد در خوراک طيور براساس توصيه کارخانه توليدکننده بود که در 

درصد( مورد  2/0کيلوگرم در تن خوراک ) 2اين آزمايش با دوز 

ماالک هاي مورد استفاده نيز شامل پريگرفت. پروبيوتيك استفاده قرار

( STARLABلب ) استار ساخت شرکت (Primalac®W/S) در آب محلول

اياالت متحده  )مخلوطی يکنواخت داراي محصوالت تخميري خشك 

شده الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس، محصوالت تخميري خشك شده 

خشك شده بيفيدوباکتريوم  و تخميري محصوالت کازئی، الکتوباسيلوس

پوشينه  فاسيوم، انتروکوکوس شده خشك تخميري محصوالت ترموفيلوم،

ليتر آب  485گرم در  60برنج و کربنات کلسيم( با دوز مصرفی 

 (AQUABLEND AVIANدرصد(، آکوابلند آوين ) 012/0) آشاميدنی

( اياالت متحده AGRANCO CROPساخت شرکت آگرانکو کراپ )

گرم /CFU 109گرم الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس، /CFU 109)داراي 

 109گرم بيفيدوباکتريوم النگوم، /CFU 109استرپتوکوکوس فاسيوم، 

CFU/مالتود و شده خشك مرغتخم و ترموفيلوم بيفيدوباکتريوم گرم 

ازاي هر جوجه در هر گرم بهميلی 5کسترين( با دوز مصرفی حدود 

وراک مصرفی برابر خ 2روز )با درنظر گرفتن مصرف آب آشاميدنی 

ب آشاميدنی(و ماست ترش بامقدارمصرف د در آدرص 012/0معادل 

هاي مختلف و درصد در آب آشاميدنی بود. آب حاوي پروبيوتيك 5/0

وم و پنجم آزمايش در اختيار ترش در تمام روزهاي هفته اول، س ماست

و  1هاي آزمايش در جدول  ها قرار داده شد. مشخصات جيرهجوجه

طول  اند. درداده شده نشان 2مشخصات تيمارهاي آزمايش در جدول 

قبيل نور، دما، رطوبت و بقيه  شد شرايط محيطی از دوره آزمايش سعی

ها يکسان باشد. صفات توليدي )مصرف محيطی براي کليه گروه شرايط

غذايی( در مراحل آغازين، رشد و خوراک، وزن زنده و ضريب تبديل

سينه و چربی ها، بازده پايانی و خصوصيات الشه )وزن الشه، بازده ران

گيري گرديد. مقدار مصرف خوراک هر واحد محوطه شکمی( اندازه

براي اين کار،  گيري شد واي اندازهآزمايشی در پايان هر مرحله تغذيه

مانده در آخر هر مرحله )آغازين، ميانی و پايانی( از مقدار خوراک باقی

متوسط  خورک اختصاص يافته براي هر تکرار در اول دوره کسر و مقدار

خوراک مصرفی هر پرنده در طول هر مرحله پرورش بر مبناي روز 

صورت گروهی در پايان ها نيز بهکشی جوجهوزن .مرغ محاسبه گرديد

 .گرفتگرم صورت 5دقت اي باترازوي ديجيتال بههر مرحله تغذيه

شد. در  ها محاسبهغذائی براي جوجهضريب تبديل وزن و سپس اضافه

روزگی، از هر تکرار آزمايشی يك قطعه  38پرورش، در سن  پايان دوره

پرنده که وزنی مشابه با ميانگين وزن پن داشت انتخاب و پس از توزين 

کشتارشده و سپس اجزا  زنی،گرم و شماره 5دقت ديجيتال به با ترازوي

گرم توزين و اطالعات حاصل از  1/0دقت الشه با ترازوي ديجيتال به

صورت درصدي از وزن زنده محاسبه و پس از تبديل آناليز الشه به

ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.  براي شمارش ريشه دوم آن

 ايلئوم شکمی پرنده تازه کشتار شده، حفرة کردن باز از ها، پسباکتري

با  روده راست و هابه سکوم اتصال متر باالي محلسانتی 20ناحيه  از

و در  شده جدا استريل قيچی سته وسپس بانخ بخيه از دو طرف ب

درصد بنزالکونيوم کلرايد ضدعفونی و در نهايت در داخل  01/0محلول 

به آزمايشگاه ميکروبيولوژِي در گنبد  ها قرار گرفته و سريعاًديشپتري

هوازي  هايميکروارگانيسم کل تعداد تعيين منظوربه شد. منتقل کاووس

،  PCAتوسط محيط کشت استانداردايی از روش شمارش صفحه

باشند از هوازي میها که گرم مثبت و بیهاي الکتوباسيلميکروب

آگار )توليدي شرکت مرک آلمان( و در نهايت  MRSمحيط کشت 

آگار استفاده  EMB ها از محيط کشت فرمبراي کشت و شمارش کلی

نه العمل کارخاهاي کشت مطابق با دستورازي محيطسگرديد. آماده

    (DOI): 10.22034/AEJ.2020.125832   
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رفته توسط  کارهها مشابه روش بسازنده انجام گرفت. شمارش باکتري

سازي سريالی يك گرم ( براساس رقيق1397نصرآبادي و همکاران )

هاي ليتر سرم فيزيولوژي از سري رقتميلی 9از بافت هموژن شده در

ليتر از نجام شد. سپس توسط سمپلر يك ميلیا 6-10 الی 10-1

هاي مختلف انتقال و در بر روي محيط کشت هاي رقيق شدهمحلول

قرار داده  ساعت در انکوباتور 48مدت گراد و بهدرجه سانتی 37دماي 

هاي قابل شمارش شدند. از درجه رقت مناسب براساس تعداد کلنی

ها از شمارش تعداد باکتري شد. ها استفادهکشت باکتري براي 300-30

رفته   کارهکس درجه رقت بها در محيط کشت مربوطه ضرب در عآن

آن لگاريتم  شمارش و از گرمColony Forming Unit (CFU/)بر مبناي 

 گرفته شد.    

 
 

 های آزمایشی در مراحل آغازین، رشد و پایانی)%(های آزمایشی و ترکیب شیمیایی جیرهجیره: اقالم خوراکی در 1جدول 

 اقالم خوراکی )درصد(
 روزگی( 24-38) دوره پایانی روزگی( 10 -23) دوره رشد روزگی( 1-9دوره آغازین )

1 2 1 2 1 2 

 87/65 87/65 04/60 04/60 49/61 49/61 ذرت

 52/27 52/27 86/32 86/32 44/33 44/33 کنجاله سويا

 45/2 45/2 76/2 76/2 0 0 روغن گياهی

 0 20/0 0 20/0 0 20/0 سبوس برنج )ماده پر کننده(

 0 20/0 0 20/0 0 20/0 (C4) هاي اسيدبوتيريكگليسريد

 04/1 04/1 04/1 04/1 30/1 30/1 سنگ آهك

 44/0 44/0 44/0 44/0 43/0 43/0 نمك

 50/0 50/0 50/0 50/0 5/0 5/0  1مکمل معدنی و مکمل ويتامينی

 46/1 46/1 57/1 57/1 74/1 74/1 کلسيم فسفاتدي

 24/0 24/0 28/0 28/0 38/0 38/0 ال متيونيندي

 14/0 14/0 16/0 16/0 32/0 32/0 ال ليزين هيدروکلرايد

 04/0 04/0 05/0 05/0 13/0 13/0 ال ترئونين

 3D 2 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 ويتامين

 03/0  3ضدکوکسيديوز

01/100 

03/0 

01/100 

05/0 

100 

05/0 

100 

03/0 

98/99 

03/0 

 جمع 98/99

 ترکیبات محاسبه شده جیره

 3040 3040 2992 2992 2873 2873 )کيلوکالري/کيلوگرم( انرژي قابل متابوليسم

 05/18 05/18 95/19 95/19 89/20 89/20 ين )درصد(ئپروت

 04/1 04/1 18/1 18/1 36/1 36/1 )درصد( ليزين

 82/0 82/0 90/0 90/0 02/1 02/1 )درصد( متيونين+سيستيين

 70/0 70/0 79/0 79/0 89/0 89/0 ترئونين )درصد(

 81/0 81/0 85/0 85/0 1 1 کلسيم )درصد(

 40/0 40/0 43/0 43/0 47/0 47/0 فسفر قابل دسترس

 K3 :800المللی، ويتامينواحد بين E:7200المللی، ويتامين واحد بين D3:800000المللی، ويتامين واحد بين A :3600000ويتامين  :شامل ويتامينی مکمل از کيلوگرم هر (1

گرم، ويتامين ميلی B6:1200رم، ويتامين گميلی 4000گرم، اسيدپنتوتنيك: ميلی 12000گرم، ويتامين نياسين:ميلی B2:2460گرم، ويتامين ميلی B1:700گرم، ويتامين ميلی

B9:400 گرم، ويتامين ميلیB12:6 100000اکسيد منگنز: :شامل معدنی مکمل از کيلوگرم گرم و هرميلی 200000گرم، کولين کلرايد: ميلی 40گرم، بيوتين: ميلی 

( 2  گرم بود.ميلی 9000 گرم، اکسيد روي:ميلی 1000 گرم، يدات کلسيم:ميلی 2000 گرم، سلنيوم:ميلی 10000 گرم، سولفات مس:ميلی 50000گرم،سولفات آهن: ميلی

( ضدکوکسيديوز مورد استفاده در دوره آغازين و پايان دوره پرورش ديکالزويل و براي 3 اکسيدان بود.گرم آنتیميلی 400المللی و حاوي  واحد بين D3 :500000ويتامين 

 اسيد بوتيريكهايدرصد گليسريد0/2: جيره پايه داراي2جيره، اسيدبوتيريكهاي: جيره پايه بدون کليسريد1جيره  دوره رشد سالينومايسين بود.

رابطه  دست آمده در اين آزمايش با استفاده ازشاخص توليد به       

و 35، 28هاي پرورشی در سنين فروش احتمالی مرغ در دوره روبرو

 :روزه محاسبه گرديد 38

100  ×=
درصد ماندگاري×وزن زنده(کيلو گرم)

تعداد روزهاي پرورش×ضريب تبديل غذايی
 شاخص توليد 

= درصد ماندگاري100 –درصد تلفات   
 

    (DOI): 10.22034/AEJ.2020.125832   
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افزار نرمشده و در  پردازشافزار اکسل دست آمده در نرماطالعات به

2003 (Statistical Analysis System )SAS با رويه General) GLM 

Linear Model)  مورد تجزيه تحليل آماري قرار گرفت و مقايسات

 LSD= Leastدار )ترين اختالف معنیميانگين با استفاده از آزمون کم

Significant  Difference)  درصد انجام شد. مدل  5در سطح خطاي

 Yijk= μ + Ti + Bj + TBij+ εijk :        شرح زير بودآماري طرح به

امين i: اثر Ti، ميانگين جامعهμ مقدار هر مشاهده،  Yijk:که در آن 

: Bjهاي اسيدبوتيريك محافظت شده در دان پلت شده،سطح گليسريد

 : اثر متقابل اسيدTBijامين نوع پروبيوتيك در آب آشاميدنی،  jاثر

: اثر εijk بوتيريك در دان پلت شده و پروبيوتيك در آب آشاميدنی،

 باشد.می خطاي آزمايشی
 

 : تیمار های آزمایشی 2جدول 
 خالصه  نام تيمار

1 
جيره پايه بدون گليسريدهاي اسيد 

 آب بدون پروبيوتيك× بوتيريك
1×W0 

2 
جيره پايه بدون گليسريدهاي اسيد 

 آب داراي پروبيوتيك آکوابلند× بوتيريك
1×W1 

3 
جيره پايه بدون گليسريدهاي اسيد 

 پروبيوتيك پريماالکآب داراي × بوتيريك
1×W2 

4 
جيره پايه بدون گليسريدهاي اسيد 

 آب داراي ماست ترش× بوتيريك
1×W3 

5 
جيره پايه داراي گليسريدهاي اسيد 

 آب بدون پروبيوتيك× بوتيريك
2×W0 

6 
جيره پايه داراي گليسريدهاي اسيد 

 آب داراي پروبيوتيك آکوابلند× بوتيريك
2×W1 

7 
گليسريدهاي اسيد جيره پايه داراي 

 آب داراي پروبيوتيك پريماالک× بوتيريك
2×W2 

8 
جيره پايه داراي گليسريدهاي اسيد 

 آب داراي ماست ترش× بوتيريك
2×W3 

 
 

 نتایج

های اثر تیمار های مختلف آزمایش بر صفات تولیدی جوجه      

اثر  افزودن مکمل گليسريدهاي اسيد بوتيريك در دان پلت : گوشتی

هاي مختلف در آب آشاميدنی بر مصرف چنين پروبيوتيكهمشده و 

خوراک، وزن بدن و ضريب تبديل غذايی از ابتداي دوره پرورش تا 

چنين اثر افزودن و هم 3پايان مرحله ميانی و پايانی پرورش در جدول 

هاي مکمل گليسريدهاي اسيدبوتيريك در دان پلت شده و پروبيوتيك

هاي گوشتی درسنين شاخص توليد جوجهمختلف در آب آشاميدنی بر 

نشان داده شده است. افزودن مکمل گليسريدهاي  4مختلف در جدول 

داري بر مصرف خوراک، اسيدبوتيريك در دان پلت شده تاثير معنی

روزگی و شاخص  38-1و  23-1وزن بدن، ضريب تبديل خوراک در 

نداشت   وزهر 42و  35، 28 پرورشی هايدر دوره گوشتی هايجوجه توليد

(05/0>pهم .)هاي مختلف در آب آشاميدنی چنين افزودن پروبيوتيك

داري بر مصرف خوراک، وزن بدن، ضريب تبديل خوراک نيز اثر معنی

هاي گوشتی در پايان دوره ميانی و پايانی و شاخص توليد جوجه

اسيدبوتيريك  گليسريدهاي افزودن متقابل اثر (.p>05/0) نداشت پرورش

صفات توليدي  مختلف در آب آشاميدنی نيز بر هايو پروبيوتيك در دان

با درنظر گرفتن  فقط دار نشد.سنين نيز معنی گوشتی در اين هايجوجه

روزگی( استفاده از گليسريدهاي اسيد  23-1تر )دوره پرورش کوتاه

بوتيريك در دان پلت شده تا حدي توانست باعث بهبود ضريب تبديل 

  (.p=09/0دار بود )نظر آماري نزديك به سطح معنی که از خوراک گردد

های جوجه الشه آزمایش برخصوصیات مختلف تیمارهای اثر       

شده  دان پلت در گليسريدهاي اسيدبوتيريك افزودن مکمل  اثر: گوشتی

هاي مختلف در آب آشاميدنی بربازده الشه قابل چنين پروبوتيكو هم

ران و درصد چربی محوطه شکمی  مصرف، راندمان سينه، راندمان

نشان داده شده  5روزگی در جدول  38هاي ذبح شده در سن جوجه

شده تاثير  است. افزودن مکمل گليسريدهاي اسيدبوتيريك در دان پلت

ران و چربی  رندمان راندمان سينه، مصرف، الشه قابل داري بر بازدهمعنی

گليسريدهاي (. هرچند که افزودن p>05/0محوطه شکمی نداشت )

 دارمعنی سطح به نزديك طوربه شده پلت دان در اسيدبوتيريك

(059/0=p) درصد چربی  کاهش و مصرف قابل الشه راندمان باعث افزايش

انواع پروبيوتيك در آب آشاميدنی  از استفاده شد. (p=09/0) شکمی حفره

نداشت ها داري بر راندمان سينه و راندمان ران جوجهنيز تاثير معنی

 دار باعثطور معنیها درآب آشاميدنی بهنمودن پروبيوتيك اما مکمل

که  هايیجوجه کهطوريهب (p<05/0) شد مصرف قابل الشه بازده در تغيير

ترين راندمان الشه مصرف کردند، بيش ماالک را در آب آشاميدنیپري

نمودند و بعد از آن گروهی که ماست را در آب آشاميدنی مصرف می

و گروه شاهد و سرانجام گروهی که پروبيوتيك آکوابلند آوين را در 

تري را توليد نمودند. استفاده از ترتيب بازده الشه کمجيره داشتند به

 شکمی داري بر چربیشاميدنی اثر معنیآ در آب مختلف هايپروبيوتيك

 گليسريدهاي اسيدبوتيريك مکمل استفاده از اثرمتقابل نداشت. هاجوجه

تجاري در آب آشاميدنی  هاي مختلفشده و پروبيوتيك دان پلت در

 (. p>05/0دار نبود )هاي گوشتی معنینيز بر خصوصيات الشه جوجه

های اثر تیمارهای مختلف آزمایش برجمعیت برخی باکتری       

 بوتيريك هايگليسريد مکمل افزودن اثر :گوشتی هایجوجه روده

در آب آشاميدنی  مختلف هايپروبيوتيك شده و مکمل در دان پلت اسيد

 6گرم( در جدول /CFUها )لگاريتم بر جمعيت ميکروبی روده جوجه

دست آمده در اين آزمايش اثر نشان داده شده است. براساس نتايج به

    (DOI): 10.22034/AEJ.2020.125832   
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جمعيت ميکروبی  شده بر در دان پلت اسيدبوتيريك هايگليسريد مکمل

آگار،  PCAهاي هوازي )کشت شده در محيط کشت کل ميکروب

هاي کشت آگار و الکتوباسيل EMBها )کشت شده در محيط فرمکلی

هاي پروبيوتيك (.P>05/0) دارنبودمعنی آگار MRS کشت محيط در شده

هاي داري بر جمعيت باکتريشاميدنی نيز اثر معنیمختلف در آب آ

(. اثر متقابل استفاده p>05/0)گوشتی نداشت  هايمختلف روده جوجه

هاي مختلف در آب از گليسريدهاي اسيدبوتيريك در دان و پروبيوتيك

هاي هاي روده جوجهداري بر جمعيت باکتريآشاميدنی نيز اثر معنی

 گوشتی نداشت.

 

های مختلف در آب آشامیدنی بر عملکرد )مصرف خوراک، وزن و پروبیوتیکدهای اسیدبوتیریک در دان پلت شده : اثر افزودن گلیسری3جدول

 های گوشتی در سنین مختلفبدن، ضریب تبدیل غذایی( جوجه

 

  

 تیمارهای خوراکی

 ضریب تبدیل خوراک وزن بدن )گرم( مصرف خوراک )گرم(

روزگی 1-23 روزگی 1-38  روزگی 1-23  روزگی 1-38  روزگی 1-23  روزگی 1-38   

هاي اسيدبوتيريك در دان پلتافزودن مکمل گليسريداثر   

1 0/1297 7/3917 66/748 1/2145 49/1 88/1 

2 0/1289 0/3893 43/760 2/2091 44/1 90/1 

P value 728/0 705/0 419/0 395/0 090/0 755/0 

SEM 14/16 50/45 05/10 63/43 01/0 03/0 

 آشاميدنیهاي مختلف در آب اثر افزودن پروبيوتيك

W0 7/1292 5/3886 17/747 8/2125 47/1 88/1 

W1 2/1305 4/3900 13/762 3/2105 49/1 90/1 

W2 9/1294 3/3994 03/763 0/2162 45/1 90/1 

W3 3/1279 1/3840 85/745 5/2079 46/1 89/1 

P value 881/0 412/0 735/0 811/0 672/0 98/0 

SEM 85/22 52/64 26/14 87/61 02/0 04/0 

 هاي مختلف در آب آشاميدنیهاي اسيدبوتيريك در دان پلت و پروبيوتيكاثرات متقابل  افزودن مکمل گليسريد

1 ×0W 4/1317 9/3908 76/732 3/2208 54/1 82/1 

1 ×1W 7/1295 0/3885 93/756 1/2146 51/1 86/1 

1 ×2W 0/1318 8/4101 56/759 5/2197 47/1 93/1 

1 ×3W 2/1257 2/3775 36/745 4/2028 44/1 92/1 

2 ×0W 1/1268 1/3864 56/761 3/2043 40/1 93/1 

2 ×0W 7/1314 8/3915 33/767 5/2064 47/1 93/1 

2 ×0W 8/1271 9/3886 50/766 5/2126 43/1 87/1 

2 ×0W 4/1301 1/3905 33/746 6/2130 48/1 87/1 

P value 391/0 314/0 909/0 497/0 115/0 521/0 

SEM 22/32 00/91 16/20 26/87 03/0 06/0 
: آب W1: آب بدون مکمل پروبيوتيك، W0اسيدبوتيريك، هايدرصد گليسريد2/0: جيره پايه داراي2اسيدبوتيريك، جيرههاي: جيره پايه بدون گليسريد1جيره 

 : اشتباه معيار ميانگينSEM: آب داراي مکمل ماست ترش، W3ماالک، : آب داراي مکمل پروبيوتيك پريW2داراي مکمل پروبيوتيك آکوابلند، 

 

    (DOI): 10.22034/AEJ.2020.125832   



 1399، زمستان 4ماره سال دوازدهم، ش                                    فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                        
 

237 

 های گوشتی در سنین مختلفهای مختلف در آب آشامیدنی بر شاخص تولید جوجه: اثر افزودن گلیسریدهای اسیدبوتیریک در دان پلت و پروبیوتیک4جدول

 

های مختلف در آب آشامیدنی بر خصوصیات الشه شده و پروبیوتیک: میانگین اثر افزودن گلیسریدهای اسیدبوتیریک در دان پلت 5جدول 
 روزگی( 38های گوشتی در پایان دوره پرورش )جوجه

 تیمار
 1-38 1-35 1-28 )روز( سن

 اسيدبوتيريك در دان پلتهاي اثر افزودن مکمل گليسريد
1 45/247 50/276 73/284 
2 12/257 48/285 58/284 

P value 285/0 496/0 993/0 
SEM 19/6 14/9 08/13 

 هاي مختلف در آب آشاميدنیاثر افزودن پروبيوتيك
0W 58/247 02/287 48/291 
1W 05/257 88/267 58/281 
2W 37/260 95/274 20/286 
3W 15/244 12/294 37/279 

P value 529/0 495/0 967/0 
SEM 79/8 96/12 54/18 

 هاي مختلف در آب آشاميدنیهاي اسيد بوتيريك در دان پلت و پروبيوتيك اثرات متقابل  افزودن مکمل گليسريد
1 ×0W 66/237 16/281 13/314 
1 ×1W 36/251 90/261 20/282 
1 ×2W 60/261 66/277 60/284 
1 ×3W 16/239 26/285 00/258 
2 ×0W 50/257 86/292 83/268 
2 ×0W 72/262 86/273 96/280 
2 ×0W 13/259 23/272 80/287 
2 ×0W 13/249 96/302 73/300 

P value 842/0 928/0 440/0 
SEM 39/12 28/18 16/26 
: آب داراي مکمل W1، : آب بدون مکمل پروبيوتيكW0، اسيد بوتيريكهايصد گليسريددر 2/0: جيره پايه داراي2جيره، اسيدبوتيريكهاي: جيره پايه بدون گليسريد1جيره 

 : اشتباه معيار ميانگينSEM، : آب داراي مکمل ماست ترشW3، ماالک: آب داراي مکمل پروبيوتيك پريW2، پروبيوتيك آکوابلند

 تیمار
 چربی حفره شکمی)%( راندمان ران )%( راندمان سینه )%( بازده الشه قابل مصرف )%(

 هاي اسيدبوتيريك در دان پلتاثر افزودن مکمل گليسريد
1 49/62 51/25 03/19 12/2 
2 53/63 67/25 48/19 90/1 

P value 059/0 823/0 322/0 09/0 
SEM 36/0 50/0 31/0 08/0 

 هاي مختلف در آب آشاميدنیاثر افزودن پروبيوتيك
0W bc23/62 67/24 76/19 84/1 
1W c97/61 81/24 32/19 00/2 
2W a24/64 58/26 06/19 00/2 
3W ab62/63 29/36 88/18 21/2 

P value 018/0 167/0 541/0 233/0 
SEM 51/0 77/0 44/0 11/0 

 هاي مختلف در آب آشاميدنیهاي اسيد بوتيريك در دان پلت و پروبيوتيك اثرات متقابل  افزودن مکمل گليسريد
1 ×0W 44/61 90/24 84/19 09/2 
1 ×1W 18/61 18/24 40/19 91/1 
1 ×2W 97/62 67/25 73/18 01/2 
1 ×3W 37/64 28/27 14/18 48/2 
2 ×0W 02/63 44/24 68/19 60/1 
2 ×0W 76/62 45/25 23/19 09/2 
2 ×0W 50/65 49/27 38/19 99/1 
2 ×0W 87/62 30/25 62/19 94/1 

P value 067/0 259/0 514/0 129/0 
SEM 72/0 00/1 62/0 16/0 

a ،b  وcدار میباشند داراي اختالف معنینمیهايی که داراي حرف مشترک : در هرستون ميانگين( 05/0باشند>p.)  جيره 2جيره،اسيدبوتيريكهاي: جيره پايه بدون گليسريد1جيره :
: آب W3، ماالک: آب داراي مکمل پروبيوتيك پريW2، : آب داراي مکمل پروبيوتيك آکوابلندW1، : آب بدون مکمل پروبيوتيكW0، اسيدبوتيريكهايدرصد گليسريد2/0پايه داراي

 : اشتباه معيار ميانگينSEM، داراي مکمل ماست ترش
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های مختلف در آب آشامیدنی بر تعداد جمعیت میکروبی و پروبیوتیک : میانگین اثر افزودن گلیسریدهای اسیدبوتیریک در دان6جدول شماره 

 های گوشتیروده جوجه )گرم/CFU)لگاریتم
 MRS  هاتعداد الکتوباسیل EMB  فرمهای کلیتعداد باکتری  PCA  های هوازیباکتریتعداد کل  جمعیت میکروبی   تیمار

 هاي اسيدبوتيريك در دان پلتاثر افزودن مکمل گليسريد
1 99/5 10/5 79/4 
2 19/6 14/6 51/3 

P value 881/0 413/0 308/0 
SEM 897/0 876/0 863/0 

 آشاميدنیهاي مختلف در آب اثر افزودن پروبيوتيك
0W 60/5 44/4 07/4 
1W 48/5 37/4 26/2 
2W 20/6 21/6 60/5 
3W 08/7 47/7 67/4 

P value 803/0 263/0 297/0 
SEM 27/1 24/1 22/1 

 هاي مختلف در آب آشاميدنیهاي اسيد بوتيريك در دان پلت و پروبيوتيك اثرات متقابل  افزودن مکمل گليسريد
1 ×0W 14/6 92/3 30/3 
1 ×1W 96/4 58/3 05/2 
1 ×2W 03/5 05/5 56/6 
1 ×3W 86/7 87/7 27/7 
2 ×0W 07/5 97/4 84/4 
2 ×0W 01/6 17/5 47/2 
2 ×0W 37/7 37/7 65/4 
2 ×0W 30/6 07/7 08/2 

P value 676/0 832/0 255/0 
SEM 79/1 75/1 72/1 
PCA ،EMB  وMRSدرصد 2/0: جيره پايه داراي2جيره، اسيدبوتيريكهاي: جيره پايه بدون گليسريد1جيره  باشد.ها میکشت باکتريکار رفته براي رفته ههاي ب: نام محيط کشت

: آب داراي مکمل ماست W3 ،ماالک: آب داراي مکمل پروبيوتيك پريW2، پروبيوتيك آکوابلند : آب داراي مکملW1، : آب بدون مکمل پروبيوتيكW0، اسيدبوتيريكهايگليسريد
 : اشتباه معيار ميانگينSEM، شتر

 

 بحث 

افزودن مکمل گليسريدهاي اسيدبوتيريك در : صفات تولیدی      

داري بر مصرف خوراک، وزن بدن و ضريب دان پلت شده تاثير معنی

روزگی( و کل دوره  23-1) تبديل خوراک در مراحل آغازين و ميانی

(. هرچندکه با درنظر گرفتن p<05/0روزگی( نداشت ) 38-1پرورش )

روز( ضريب تبديل غذايی در تيماري  23-1) تردوره پرورشی کوتاه

بود نزديك  شده در آن از مکمل گليسريدهاي اسيدبوتيريك استفاده که

تر از تيمار بدون مکمل طور عددي کمدار و بهبه سطح معنی

که اين تاثير اندک مکمل دان بود  گليسريدهاي اسيدبوتيريك در

دوره پرورش  طول تر شدندر دان با طوالنی گليسريدهاي اسيدبوتيريك

در زمينه استفاده  مختلفی تحقيقات نيز مشاهده نگشت. روزگی( 38-1)

از گليسريدهاي اسيدبوتيريك و يا اسيدهاي آلی مختلف در در دان 

جام شده و تر اين تحقيقات بر روي دان آردي انانجام شده که بيش

ها بر اثر بافت خوراک و شرايط پخت حرارتی را بر اثر اين مکمل

 Adilاند. هاي گوشتی را مورد بررسی قرار ندادهعملکرد توليدي جوجه

( گزارش کردند بوتيريك، فوماريك و الکتيك اسيد 2011و همکاران )

دار مصرف خوراک درصد جيره باعث کاهش معنی 2-3در حد استفاده 

تواند مزه قوي اسيدهاي آلی باشد که باعث که دليل آن می گرديد

 کاهش خوشخوراکی و در نتيجه کاهش مصرف خوراک گردد. معموالً 

در چنين وضعيتی با بهبود جذب مواد مغذي وزن بدن بهبود و ضريب 

( در 2009و همکاران ) Taherpourيابد. تبديل خوراک نيز بهبود می

هاي گوشتی نر اثر استفاده از جوجهيك آزمايش فاکتوريل بر روي 

مکمل پروبيوتيك، پريبيوتيك و گليسريدهاي اسيدبوتيريك را مورد 

مالک( و مطالعه قرار دادند و گزارش کردند که پروبيوتيك )پري

گليسريدهاي اسيدبوتيريك باعث افزايش وزن بدن، کاهش مصرف 

روزگی(  42-1خوراک و بهبود ضريب تبديل در کل دوره پرورش )

شد اما اثر همکوشی بين پروبيوتيك و گليسريدهاي اسيدبوتيريك 

( اثر 2005و همکاران ) Leesonبراي بهبود عملکرد مشاهده نشد. 

تيريك را در جيره بر ريدهاي اسيدبودرصد گليس 4/0و  2/0سطوح 

هاي گوشتی مورد مطالعه قرار دادند. استفاده از اين عملکرد جوجه

تبديل خوراک نشد اما  مکمل باعث بهبود وزن بدن و ضريب
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دار مصرف خوراک گرديد. درصد باعث کاهش معنی 4/0استفاده از 

درصد  2/0ميزان چنين استفاده از گليسريدهاي اسيدبوتيريك بههم

هاي کوکسيديوز توانست حال چالش با اووسيت هاي درجيره در جوجه

داري بر هاي معمولی اثر معنیعملکرد را بهبود بخشد اما در جيره

هاي توان نتيجه گرفت که پاسخ جوجهعملکرد ايجاد نکرد. بنابراين می

گوشتی در عملکرد به مکمل گليسريدهاي اسيدبوتيريك در دان به 

استفاده و وضعيت سالمت پرنده ارتباط داشته است و با دوز  دوز مورد

تر پرنده سطح پاسخ پرنده به افزودن باالتر مصرف و سالمت پايين

( اثر سطوح 1393تر بوده است. نوروزي و همکاران )مکمل بيش

هاي گوشتی جوجه رشد عملکرد بر را اسيدبوتيريك گليسريدهاي مختلف

گزارش نمودند که اثر اين مکمل در سطح مورد مطالعه قرار دادند و 

درصد فقط در دوره آغازين باعث بهبود عملکرد شد ولی در کل  3/0

داري معنی تاثير گليسريدهاي اسيدبوتيريك پرورش افزودن مکمل دوره

چنين شاخص عملکرد در کل دوره بر عملکرد جوجه نداشت. هم

اسيدبوتيريك در جيره گليسريدهاي  تحت تاثير سطوح مختلف پرورش

دست آمده در آزمايش حاضر مطابقت که اين نتايج با نتايج به واقع نشد

( سطوح مختلف 2007و همکاران ) Antogiovanniدارد. برعکس، 

هاي گوشتی مورد استفاده جوجه گليسريدهاي اسيدبوتيريك را در دان

طوح درصد( و گزارش کرد همه س 1و  50/0، 35، 2/0، 0قرار دادند )

استفاده از اسيد گليسريدهاي اسيدبوتيريك باعث افزايش وزن بدن و 

کاهش ضريب تبديل خوراک شد اما مصرف خوراک تحت تاثير تيمار 

هاي و کريپت ترهاي بزرگتر، ميکروويلیهاي کوچكويلی قرار نگرفت.

تر ژژنوم نيز در مطالعه اين محققان در اثر استفاده از مکمل عميق

در آزمايشی  (2015) همکاران وQaisarani يك مشاهده شد. اسيدبوتير

هاي قابل تخمير را اثر ساختار خوراک، اسيدبوتيريك و کربوهيدرات

ها مورد شناسی روده و خصوصيات تخميري سکومبر عملکرد، ريخت

گيري کردند که مکمل نمودن گليسريدهاي بررسی قرار دادند و نتيجه

تر( و ذرات دان درشت)تر تحکام پلت کماسيدبوتيريك در دانی که اس

تري داشت باعث بهبود وزن زنده چنين قابليت هضم پروتئين کمهم

ها احتمال دادند که جيره با قبليت و ضريب تبديل خوراک شد. آن

تري نخورده بيش که پروتئين دست شودمی تر پروتئين موجبهضم کم

خاصيت آمفوتري پروتئين  علتهکه ب شود روده منتقل انتهايی به قسمت

در اين نواحی و بهبود شرايط محيطی  pHجذب نشده باعث باال رفتن 

حالت مکمل نمودن جيره با  هاي مضر شود که در اينبراي باکتري

گليسريدهاي اسيدبوتيريك با تغيير در شرايط محيطی ايجاد شده 

يسم آن داخل باکتري و تغيير در متابولنفوذ به براي ميکروارگانيزم و

 Dehghaniتري را در عملکرد پرنده ظاهر ساخته است. نتيجه مطلوب

هاي ( اثر اسيدسيتريك و بوتيريك را در جيره2012) Jahanianو 

داراي سطوح مختلف پروتئين مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند 

هاي با پروتئين باالتر )احتياجات لی در جيرهآکه استفاده از اسيدهاي 

هاي گوشتی موثرتر از تر( در بهبود عملکرد جوجهدرصد کم 1و  راس

تر از احتياجات راس( بود. قسمتی درصد کم 2هاي کم پروتئين )جيره

تواند از اين بهبود عملکرد در وزن زنده و ضريب تبديل خوراک می

هاي پوششی ژژنوم و جذب بهتر شناسی سلولعلت بهبود ريختهب

توان قسمتی از اين بهبود را به کاهش می مواد مغذي باشد هرچند

هاي بيوژنيك که حاصل از  تجزيه هاي اضافی و آمينتجزيه پروتئين

هاي هضم نشده در اثر افزودن مکمل اسيدبوتيريك نسبت پروتئين

تواند داد. دليل فقدان تاثير گليسريدهاي اسيدبوتيريك بر عملکرد می

هاي سالمی که باشد. جوجهبه شرايط محيطی آزمايش ارتباط داشته 

به خوبی تغذيه شده باشند هنگامی که تحت شرايط بهداشتی و تراکم 

هاي مکمل صورت مثبت بهبه معمول پرنده در واحد سطح پرورش يابند

هاي روش چنينهم (.Miller ،1987) دهدنمی پاسخ کننده رشد تحريك

انجام  سازي و مصرف مکمل، سطوح مواد مغذي جيره، شرايطآماده

توانند نتايج رفته در آزمايش نيز می کارهآزمايش، جنس پرندگان ب

کار رفته هسازي گليسريدهاي اسيدبوتيريك بمختلفی را براي مکمل

(. 2009 ،همکاران و Taherpour) هاي گوناگون ايجاد نماينددر آزمايش

داري بر وزن مختلف در آب آشاميدنی اثر معنی هايافزودن پروبيوتيك

 1-23در سنين پرورشی  تبديل خوراک بدن، مصرف خوراک و ضريب

 1-38و  1-35، 1-28چنين شاخص توليد در و همروزگی  1-38و 

از مکمل گليسريدهاي اسيدبوتيريك  متقابل استفاده نداشت. اثر روزگی

ب آشاميدنی بر مصرف هاي مختلف در آدر دان پلت شده و پروبيوتيك

دار تبديل خوراک و شاخص توليد نيز معنیخوراک، وزن بدن، ضريب 

( پروبيوتيك آکوابلند آوين 1396مياحی ) (. طالزاده وp<05/0نبود )

هاي گوشتی مصرف نموده و گزارش کردند را در آب آشاميدنی جوجه

داري بر ضريب تبديل غذايی که استفاده از اين پروبيوتيك اثر معنی

پروبيوتيك  افزودن اثر (1394) همکاران و خدايی نداشت. پرورش دوره کل

هاي آردي و پلت شده  بر ماالک و پريبيوتيك فرمکتو را در جيرهپري

هاي گوشتی مورد مقايسه قرار دادند و گزارش نمودند عملکرد جوجه

ها که اثر متقابل بين بافت دان و مکمل پروبيوتيك بر وزن بدن جوجه

از پروبيوتيك  حاضر، استفاده تحقيق نتايج مشابه کهطوريبه بود دارمعنی

هاي پلت شده اثري بر وزن بدن نداشت اما در ماالک در جيرهپري

دار وزن بدن گرديد. استفاده از هاي آردي باعث افزايش معنیجيره

خوراک در هر  تبديل دار باعث بهبود ضريبطور غيرمعنیماالک بهپري

هاي ک را در جيره( اثر پريماال2005و همکاران ) Angelدو جيره شد. 

هاي گوشتی مورد مختلف از نظر تراکم مواد مغذي بر عملکرد جوجه

هايی که سطح ماالک در جيرهمطالعه قرار داده و گزارش نمودند پري

طور مواد مغذي )انرژي قابل متابوليسم، پروتئين و کلسيم و فسفر( به

مغذي گرديد  تراکم مواد بود باعث جبران کاهش شاهد تر ازاندکی پايين
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اما کاهش تراکم بيش از اندازه را نتوانست جبران نمايد. درصد ابقاي 

تر به نسبت هاي داراي تراکم کمپروتئين، کلسيم و فسفر در جيره

ماالک نيز بهبود يافت. اين تر بود و با افزودن پروبيوتيك پريبيش

هاي کنندگی در جيرهماالک اثر جبرانآزمايش نيز نشان داد که پري

هاي داراي کمبود مواد مغذي تا يك حد مشخص دارد و در جيره

دست آمده در همعمولی باعث افزايش عملکرد نشد. مطابق با نتايج ب

روزانه، هفتگی  برنامه اثر (2012) و همکاران Albrawary حاضر، آزمايش

 Lypholac,®Microbiotech) اليفوالک آشاميدنی پروبيوتيك ايدوره و

USA)  هاي گوشتی مورد استفاده قرار دادند و بر عملکرد جوجهرا

گزارش نمودند افزودن اليفوالک به آب تاثيري بر وزن بدن، ضريب 

تبديل خوراک، بازدهی الشه، و درصدهاي قلب، طحال، سنگدان و 

چربی محوطه شکمی نداشته است اما برعکس نتايج آزمايش حاضر، 

Boostani ( اثر ماست2013و همکاران )  و پروبيوتيك تجاري تپاکس

هاي اي روده جوجهدر جيره را بر عملکرد، توليد الشه و جمعيت روده

، 10ميزان گوشتی مورد مطالعه قرار داده و گزارش نمودند ماست به

درصد در دان مراحل آغازين، ميانی و پايانی باعث توليد وزن  5/2و  5

تر و ضريب تبديل غذايی بهتر گرديد تر، مصرف خوراک کمزنده بيش

روزگی اثر مشاهده شده ناچيز ولی در کل دوره پرورش  1-21که در 

 500، 1000ميزان دار بود. تپاکس هم بهروزگی اين اثر معنی 42-1

دان باعث بهبود عملکرد دان و پسدان، ميانگرم در تن در پيش 250 و

 1-21ديل بهتر در تر و ضريب تبتر، مصرف خوراک کم)وزن بيش

رفته در آزمايش اين  کارهروزگی گرديد. دوز ماست ب 1-42روزگی و 

تر از برابر بيش 20الی  5تر از تحقيقات مشابه و بين محققان بيش

آزمايش حاضر بوده است و در دان پرنده اعمال شده است و با توجه 

ی از که اين محققان نيز در نيمه اول رشد پرنده پاسخ مثبتبه اين

دوز ماست مصرفی  تفاوت نکردند احتماالً جيره دريافت ماست به افزودن

تواند دليل اختالف در عملکرد ها و آزمايش حاضر نمیدر آزمايش آن

 پروبيوتيك اثر (2006) همکاران و Asad Sultan باشد. هاجوجه

ليتر آب آشاميدنی  گرم در 5گرم در ليتر و ماست  1ميزان پروتکسين به

هاي گوشتی مورد مطالعه قرار دادند و گزارش بر عملکرد جوجهرا 

گرم ماست در هر ليتر آب آشاميدنی باعث افزايش  5کردند که افزودن 

وزن بدن، ضريب تبديل خوراک، درصد الشه و بازده ناخالص اقتصادي 

در در کل دوره پرورش )مراحل آغازين و پايانی( شد اما پروتکسين 

ر آزمايش اين محققان مشابه آزمايش حاضر، چنين اثري نداشت. د

مصرف خوراک هم در مرحله آغازين و هم در مرحله پايانی دوره 

و همکاران  Aftahiآزمايش تحت تاثير تيمارهاي آزمايشی قرار نگرفت. 

گرم در ليتر اب  5و  4،  3( اثر سطوح مختلف ماست ترش )2006)

آب آشاميدنی را بر  ليتر 10ازاي گرم پروتکسين به1آشاميدنی( و 

هاي گوشتی مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند عملکرد جوجه

گرم در ليتر و پروتکسين باعث بهبود عملکرد هم  5که ماست در حد 

هاي روزگی گرديد. تيمار 1-35و هم در  22-35و هم در  1-21در 

ها نداشت اما شاخص توليد مانی جوجههمختلف اثري بر قابليت زند

چنين ب آشاميدنی و همآگرم ماست در هرليتر  5ر تيمار داراي د

دار داشت. اين آزمايش از نظر تيمار داراي پروتکسين افزايش معنی

ترش و پروبيوتيك  کار رفته در مورد ماستهاجرا و دوز تيمارهاي ب نحوه

فته مشابه، آزمايش حاضر بود ولی نتايج دو آزمايش ر کارهتجاري ب

هاي پروبيوتيك و ماست حاضر مکمل باشد زيرا در آزمايشيکسان نمی

شده  کار رفته تاثير مثبتی را ايجاد ننمود ولی در آزمايش انجامهترش ب

 5( اثر مثبت استفاده از ماست ترش)2006و همکاران ) Aftahiتوسط 

ليتر( گزارش شد. يکی از  10گرم در  1گرم در ليتر( و پروتکسين )

تواند مکان، نحوه مديريت و بافت و آزمايش میداليل اختالف اين د

اند. در آزمايش حاضر گروه شاهد دانی باشد که از آن استفاده کرده

وزن  گرم داشتند که نسبتا2100ًروزگی  وزنی درد حدود  38در سن 

باشد ولی در آزمايش محققان ذکر شده  بسيار خوبی در اين سن می

هاي گروه شاهد در وزن جوجه اي حاره انجام شده استکه در منطقه

گرم بوده است و بافت دان در آزمايش  1300روزگی حدود  35سن 

ها آردي بوده است. بنابراين صورت پلت و در آزمايش آنحاضر نيز به

هاي پروبيوتيکی آشاميدنی اثرات مثبت رود اين افزودنیاحتمال می

يافته تحت هاي پرورش خود را هنگامی نشان داده باشند که جوجه

ها باشد. ابراهيمی و همکاران اثر تنش گرمايی در شرايط آزمايش آن

هاي مختلف پرو و پريبيوتيك را بر عملکرد، پاسخ ( اثر نسبت1395)

گوشتی مورد مطالعه  هايايمنی و فلور ميکروبی دستگاه گوارش جوجه

پروبيوتيك 1:1قرار دادند و گزارش کردند که  تيمارهاي داراي نسبت 

به پربيوتيك باعث بهبود وزن زنده و ضريب تبديل خوراک فقط در 

روزگی( شد. اين اثر در فاز بعدي و در کل دوره  21-1مرحله آغازين )

پرورش مشاهده نشد و استفاده به تنهايی پرو و پريبيوتيك نيز اثر 

ها در فازهاي مختلف پرورش ايجاد نکرد. داري بر عملکرد جوجهمعنی

ها و ها، پربيوتيكکردند که استفاده از پروبيوتيك زارشاين محققان گ

هاي گوشتی با نتايج گوناگونی همراه ها در تغذيه جوجهبيوتيكسين

شده در نتايج تحقيقات  ثباتی مشاهدهگزارش گرديده که بی بوده است.

تواند داليل مختلفی داشته باشد. ازجمله محيط پرورش، شيوه می

هاي نوع بافت دان، نوع و ميزان افزودنی، ويژگیمديريت، نحوه تغذيه، 

پرنده )سن، گونه، مرحله توليد( روش استفاده )از طريق آب و يا 

هاي خوراکی گونه افزودنیها بر اينتواند در پاسخ جوجهخوراک( می

 (. 2009و همکاران  Yangتاثيرگذار باشد )

اسيدبوتيريك افزودن مکمل گليسريدهاي : خصوصیات الشه       

داري بر بازده الشه قابل مصرف، راندمان در دان پلت شده تاثير معنی

(. p>05/0چربی محوطه شکمی نداشت ) و ران ندمانار سينه،
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طور شده به هرچند که افزودن گليسريدهاي اسيدبوتيريك در دان پلت

( باعث افزايش راندمان الشه قابل p=059/0دار )نزديك به سطح معنی

پروبيوتيك از انواع  استفاده شد. شکمی حفره چربی درصد کاهش و مصرف

داري بر راندمان سينه و راندمان ران در آب آشاميدنی نيز تاثير معنی

طور ها درآب آشاميدنی بهنمودن پروبيوتيك ها نداشت اما مکملجوجه

 طوريه( بp<05/0مصرف شد ) در بازده الشه قابل دار باعث تغييرمعنی

ترين بيش کردند، مصرف آشاميدنی آب در را ماالکپري که هايیهجوج که

راندمان الشه و بعد از آن گروهی که ماست را در آب آشاميدنی مصرف 

که پروبيوتيك آکوابلند را در  و سرانجام گروهی و گروه شاهد نمودندمی

متقابل  تري را توليد نمودند. اثرترتيب بازده الشه کمجيره داشتند به

هاي استفاده از مکمل گليسريدهاي اسيدبوتيريك در دان و پروبيوتيك

هاي گوشتی جوجه خصوصيات الشه در آب آشاميدنی بر تجاري مختلف

 4/0، 2/0( سطوح 2009و همکاران ) Panda (.p>05/0دار نبود )معنی

کار برده و گزارش کردند که توليد هدرصد بوتيرات را در دان ب 6/0و 

و محتواي چربی شکمی در اثر افزودن مکمل بوتيرات  الشه افزايش

درصد  2/0کاهش يافت. اين محققان گزارش کردند که استفاده از 

باشد و گليسريد اسيدبوتيريك در دان براي بهبود عملکرد کافی نمی

درصد گليسريدهاي اسيدبوتيريك  4/0براي بهبود خصوصيات الشه 

ل بهبود عملکرد و خصوصيات باشد. اين محققان دليدر دان الزم می

ها با تغذيه گليسريدهاي اسيدبوتيريك را بهبود قابليت الشه جوجه

مواد مغذي  براي ميکروبی با ميزبان ترکم ها، رقابتپروتئين جذب و هضم

 هايواسطه ترشح کاهش طريق از داخلی منشا با نيتروژن ترکم اتالف جيره،

 هايمتابوليت ديگر و آمونياک ترکم توليد بالينی، تحت هايعفونت و ايمنی

دست آمده در تحقيق حاضر، همضرميکروبی ربط دادند. مشابه نتايج ب

Antogiovanni ( سطوح مختلف گليسريدهاي اسيد 2007) و همکاران

 50/0، 35، 2/0، 0کار بردند )هاي گوشتی بهبوتيريك را در دان جوجه

ت تاثير تيمارها قرار درصد( و گزارش کردند خصوصيات الشه تح 1و 

( اثر مکمل گليسريدهاي 2012) Tahayazdiو  Aghazadehنگرفت. 

هاي داراي گندم آسياب هاي مختلف در جيرهاسيدبوتيريك را در رژيم

 شده و گندم کامل مورد بررسی قرار داده و گزارش کردند اسيد

هاي گوشتی نداشت و فقط وجود بوتيريك تاثيري بر عملکرد جوجه

اثر متقابل باعث شد که افزودن گليسريدهاي اسيدبوتيريك در يك 

و همکاران  نوروزي گردد. سينه درصد افزايش باعث گندم حاوي هايجيره

شناسی را بر ريخت گليسريدهاي اسيدبوتيريك سطوح مختلف (1393)

هاي گوشتی مورد مطالعه قرار روده باريك و خصوصيات الشه جوجه

ه نه تنها وزن نسبی اجزاي الشه تحت تاثير داده و گزارش نمودند ک

بلکه وزن نسبی  قرار نگرفت سطوح مختلف گليسريدهاي اسيدبوتيريك

سينه به وزن بدن در اثر مکمل گليسريدهاي اسيدبوتيريك تا حدي 

درصد  4/0و  2/0( اثر سطوح 2005و همکاران ) Leesonکاهش يافت. 

اي گوشتی بر عملکرد هگليسريدهاي اسيدبوتيريك را در جيره جوجه

لعه قرار دادند. استفاده از اسيدبوتيريك و خصوصيات الشه مورد مطا

دار طور معنیدرصد نتوانست درصد سينه و وزن الشه را  به 2/0حد در

( اثر افزودن 1394) خدايی و همکاران دهد. افزايش گروه شاهد نسبت به

هاي آردي و هماالک و پريبيوتيك فرمکتو را در جيرپروبيوتيك پري

هاي گوشتی مورد مقايسه قرار دادند و پلت شده  بر عملکرد جوجه

داري بر درصد اجزاي ماالک تاثير معنیگزارش نمودند پروبيوتيك پري

نيز گزارش کردند که استفاده  (2010) و همکاران Falakiالشه نداشت. 

دار راندمان الشه شد که ماالک سبب افزايش معنیاز پروبيوتيك پري

( اثر افزودن 2015و همکاران ) Cengizبا تحقيق حاضر مشابهت دارد. 

عملکرد، خصوصيات الشه، ميکروفلور  بر را گله تراکم افزايش و پروبيوتيك

هاي گوشتی مورد مطالعه قرار هاي استرس در جوجهروده و شاخص

يك روي صفات داد و گزارش نمود که بين تراکم گله و اثر پروبيوت

گيري شده اثر متقابلی وجود نداشت و درصد اجزاي مختلف اندازه

و Boostani الشه و بافت لمفوئيدي تحت تاثير پروبيوتيك واقع نشد. 

( اثر ماست و پروبيوتيك تجاري تپاکس در جير را بر 2013همکاران )

هاي گوشتی مورد مطالعه قرار داده و گزارش خصوصيات الشه جوجه

درصد در دان آغازين، ميانی و  5/2و  5، 10ميزان د ماست بهنمودن

گرم در تن در دان  250و  500، 1000ميزان پايانی و تپاکس هم به

آغازين، ميانی و پايانی باعث افزايش توليد الشه، درصد سينه و درصد 

ران گرديدند اما چربی محوطه شکمی فقط با افزودن تپاکس کاهش 

ها پروبيوتيك سودمند که اثرات نشان داده است قاتتحقي يافت. دارمعنی

، بهبود Bهاي گروه از طريق تعادل بهتر روده، تحريك سنتز ويتامين

ها، توليد سيستم ايمنی، جلوگيري از رشد و تکثير ميکروارگانيسم

هاي گوارشی و توليد اسيدهاي چرب فرار براي ميزبان فراهم آنزيم

 (.Rolf، 2000 ؛Fuller، 1989گردد )می

دست آمده در اين براساس نتايج بهجمعیت میکروبی روده:        

تعداد جمعيت  هاي اسيدبوتيريك در دان برگليسريد آزمايش اثر مکمل

دار اسيدبوتيريك بر جمعيت دارنبود. عدم تاثير معنیميکروبی معنی

هاي حاصل از مطالعات انجام شده توسط ميکروبی ايليوم با يافته

اکبري و  ؛1395؛ ساالري و همکاران، 1393ن، ري و همکارا)ساال

 هاي متفاوتی در ارتباط با نحوه( مشابه بود. مکانيسم1383همکاران، 

رسد نظر میها ارائه شده است. بههاي آلی و آثار ميکروبی آناثر اسيد

دستگاه گوارش  pHهاي آلی در ارتباط با کاهش اثر ضدباکتريايی اسيد

به  حساس هايباکتري توسعه و رشد روند در اختالل است که، سبب

pH و سالمونال ها،فرممانند کلی پايين  E. coliشود که از اين اثر می

(. 2011 ،و همکاران Sayrafi) است شده ياد عنوان اثر باکتريواستاتيكبه

ها عبور باکتريي آلی تفکيك نشده از غشاء سلولی چنين اسيدهاهم

موجب  H+ توليد يون و با شده تجزيه آلی اسيد سلول، داخل و در نمايدمی
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وجود آمده موجب ههاي بچنين آنيونشود. همسلول می pH کاهش

ساخت پروتئين  گرفتن تأثير قرار تحت نتيجه در و DNA سنتز در اختالل

سعی  شود. در اين حالت سلول مجبور است با صرف انرژيسلولی می

هوازي بودن محيط، روند علت بیداخلی بنمايد و به pH در تنظيم

شود. تشديد شده و در نهايت به مرگ باکتري منجر می  pHکاهش

کش ترکيب باکتري يك عنوانبه تواندمی اسيد آلی بنابراين گليسريد

 Lutful Kabir(. 2009 ،همکاران و Fernandez-Rubioعمل کند )

که پروبيوتيك يك نام  کردند ( گزارش2019) Jhaو  Yadavو  (2009)

 انترو ها،استرپتوکوکوس برخی ها،)الکتوباسيل باکتري از عمومی

ها(، مخمر )ساکارومايسز سرويسيه( و يا و بيفيدو باکتريوم هاکوکوس

ها و قارچ )آسپرژيلوس اورايزا( و يا مخلوطی از اين ميکروارکانيسم

مقدار مناسب مورد که بهدرصورتیباشد که ها میمحيط کشت آن

توانند باعث تغيير در جمعيت ميکروبی از طريق استفاده قرار گيرند می

هاي مفيد، هاي مضر و افزايش جمعيت ميکروبدفع رقابتی ميکروب

افزايش سطح آميالز روده و جذب بهتر قندها و افزايش سالمت و 

مشابه نتايج حاضر کاهش توليد آمونياک در روده شوند.  سطح ايمنی و

در اين تحقيق، نتايج برخی تحقيقات نشان داده که استفاده از 

داري بر جمعيت ميکروبی هاي با منشاء باکتريايی اثر معنیپروبيوتيك

و   Peric؛2015 ،و همکاران Cengizها نداشته است )روده جوجه

کار بردن ه( از ب2018و همکاران ) Buba (. برعکس2010، همکاران

 2و  5/1، 1، 5/0ميزان عنوان پروبيوتيك بهکارومايسز سرويسيه بهسا

هاي گوشتی گزارش کرد اين پروبيوتيك در سطح درصد جيره جوجه

تخمير کننده الکتوز  هايدرصد باعث افزايش جمعيت باکتري 1و  5/0

هاي گوشتی شد. ها در روده جوجهو کاهش جمعيت بقيه باکتري

( 2004و همکاران )  Apajalahtiو  (2003) و همکاران Luتحقيقات 

هوازي هاي روده پرندگان از نوع بیتر ميکروارگانيزمداده که بيش نشان

هايی شانس تکثير ميکروب ميکروبی معمول کشت هستند ولی در روش

 هاي توانند اکسيژن را تحمل نمايند. ميکروبيابند که میرا می

مانند و بايد اکسيژن زنده میهوازي تنها در شرايط محيطی بدون بی

سازي و کشت شوند تا آوري، آمادهاي، جمعدر شرايط بسيار ويژه

ها حاصل گردد. پيشنهاد عمومی اين اطمينان کافی از نتايج کشت آن

 هاي مولکولی شناسايی جمعيت ميکروبی براي باالتراست که شيوه

تاثير  شناسی جمعيت ميکروبی روده وبردن دانش درخصوص بوم

ها بر آن مورد استفاده قرار گيرد چون پروبيوتيكعوامل مختلف هم

(Apajalahti ؛ 1998 ،و همکارانZhu 2002 ،و همکاران.) طورکلی به

نتايج اين آزمايش نشان داد که افزودن مکمل گليسريدهاي اسيد 

داري بر مصرف خوراک، افزايش بوتيريك در دان پلت شده اثر معنی

هاي توليد و خصوصيات الشه جوجه ديل غذائی، شاخصتب وزن، ضريب

هاي گوشتی با گوشتی نداشت. مکمل کردن آب آشاميدنی جوجه

داري ترش نيز تاثير معنی ماالک، آکوابلند و ماستهاي پريپروبيوتيك

طور ماالک بهها نداشت و فقط افزودن پريبر صفات توليدي جوجه

گروه شاهد افزايش داد بنابراين دار راندمان الشه را نسبت به معنی

قابل توصيه باشد. افزودن پروبيوتيك  تواندتر میبيش توليد گوشت براي

آکوابلند آوين اثر سودمندي در جهت توليد و بهبود خصوصيات الشه 

 باشد.ايجاد نکرد و استفاده از آن قابل توصيه نمی
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Abstract 
An experiment was conducted in order to study the effects of butyric acid glycerides in 

pelleted feed and different commercial probiotics in drinking water on performance, carcass 

characteristics and intestinal microbiota of broiler chickens. This experiment was carried out 

with 240 of Ross308 chicks in a 2×4 factorial arrangement consisting 2 levels of dietary butyric 

acid glycerides (0 and 0.2%) and 4 different probiotics in drinking water (0, 0.012%  

Aqua blend, 0.012% Primalac and 0.5% sour yoghurt) with 24 experimental units and 3 

replicates of 10 straight-run chicks. Dietary butyric acid glycerides had no significant effects on 

production performance, carcass characteristics (edible carcass, breast, thighs and abdominal fat 

percentages) and production index of broilers (p>0.05). Different commercial probiotics in 

drinking water had no significant effect on feed intake, body weight, feed conversion ratio and 

production index of broilers (p>0.05) too; however, this effect was significant for edible carcass 

percentage (p<0.05) as use of Primalac and sour yoghurt increased edible carcass percentage. 

Interaction effects between dietary butyric acid glycerides in pelleted feed and different 

probiotics in drinking water on production performance, production index and carcass 

characteristics were not significant (p>0.05). Totally, inclusion of some probiotics in drinking 

water (Primalac and sour yoghurt) had positive effects on carcass characteristics but 

supplementation of butyric acid glycerides in pelleted feed had no significant effects on 

production performance and carcass characteristics of broiler chickens (p>0.05). 
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