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 Introduction: The present study investigated two different concentrations of Lactobacillus 

rhamnosus in diet and also a commercial probiotic (protexin) on broiler performance. 

Materials & Methods: This experiment was carried out in a completely randomized design 

with 4 treatments and 4 replicates of 12 birds each for 42 days. Experimental treatments 

included; T1-diet without probiotic (control), T2-diet with Protexin as a commercial probiotic, 

T3- diet with L. rhamnosus at 107 cfu/g and T4-diet with L. rhamnosusat 109 cfu/g (4).  

Results: No significant differences among experimental diets on weight gain, feed intake and 

protein efficiency ratio were observed (P>0.05). In total, L. rhamnosusat 109 cfu/g diet (T4) 

numerically improved feed conversion ratio compared to other treatments in the whole 

breeding period. A significant difference was observed in calcium content of tibia bone of 

chicks fed T4- diet compared to other groups (P<0.05), but no significant differences for 

phosphorous content among treatments were determined. A fortified diet with L. rhamnosus at 

109 cfu/g (T4) significantly reduced the cholesterol content of the blood compared to the control 

and group supplemented with Protexin (P<0.05).  

Conclusion:  Therefore, the use of L. rhamnosus at 109 cfu/g in the diet as a potential 

probiotic for broilers is recommended. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 

 

 
 

 بررسی نقش پروبیوتیکی باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس درجیره

 های گوشتیبر عملکرد جوجه
      

 

 4یترشیز، محمدامیر کریمی3نژاد، عبدالرضا نبی2، مسعود برومندجزی1*الدین عالمهسیدکمال

 
 اورزی، کش طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجبخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  1
 اصفهان، ایران   
اورزی، گروه آموزشی علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کش 2

 اناصفهان، ایر
 کرج، ایران ، کشاورزی  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج سازی رازی،سرم های طیور، موسسه تحقیقات واکسن وبیماریگروه  3
 نعلوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراگروه  4

 چکیده  کلمات کلیدی
 پروبیوتیک

 عملکرد
 استخوان
 کلسترول

  جوجه گوشتی
 

ر صفات وبیوتیک بیک پر عنوانبهآن  ریتأثمختلف از باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس در جیره و  دو غلظتدر مطالعه حاضر،  :مقدمه 

 ی گوشتی و مقایسه آن با پروبیوتیک تجاری بررسی شد.هاجوجهمختلف 

در هر  روزهکعه جوجه گوشتی یقط 12تکرار و  4تیمار و  4تصادفی با  کاملا همین منظور آزمایشی در قالب طرح به ها:روشمواد و 

پروبیوتیک اضافه بهاهد ش رهی( ج2(، کیوتی)بدون پروبشاهد  رهی( ج1شامل روز انجام شد. تیمارهای آزمایشی  42مدت تکرار به

 رهیج( 4و  خوراک گرم هر دری نکل 107رامنوسوس با غلظت  لوسیالکتوباس یاضافه باکتربهشاهد  رهیج (3، نیپروتکستجاری 

 .خوراک بودند گرم هر دری کلن 109رامنوسوس با غلظت  لوسیالکتوباس یاضافه باکتر بهشاهد 

خوراک و  وزن، مصرف شیبرافزااری دمعنی ریتأثهای حاوی پروبیوتیک در مقایسه با شاهد از جیره کدامچیهنتایج نشان داد که  نتایج:

ر کل دوره پرورش، ضریب د 109رامنوسوس با غلظت  لوسیالکتوباسعددی تیمار  ازنظر(. P>05/0نداشتند )راندمان تبدیل پروتئین 

ف نشان ختلنی در تیمارهای مشتی نسبت به سایر تیمارها نشان داد. مقایسه میزان کلسیم و فسفر استخوان درترمناسبتبدیل خوراک 

(، P<05/0داری داشت )ف معنیکلسیم با سایر تیمارها اختل ترین ذخیرهبا بیش 109رامنوسوس با غلظت  لوسیالکتوباسداد که تیمار 

ترین با کم 109ا غلظت رامنوسوس ب لوسیالکتوباس ماریت(. P>05/0ها مشاهده نشد )ی بین آنداریمعنولی در مورد فسفر تفاوت 

 (.P<05/0)ان داد داری را با جیره شاهد و جیره حاوی پروبیوتیک تجاری )پروتکسین( نشون تفاوت معنیمقدار کلسترول خ

در هر گرم خوراک برای  کلنی 109تولیدی در غلظت  رامنوسوس لوسیکتوباسی الاز باکتربنابراین، استفاده  گیری:بحث و نتیجه

 شود.جوجه گوشتی توصیه می
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 قدمهم
ی محرک رشد در صنعت هافرآوردهکه  است قرنمیننزدیک به        

در دستگاه گوارش  عموماًها شود. این فرآوردهمی دام و طیور استفاده

ی یکی از پرکارترین گوشت وریط در .(2 ،1نمایند )ایفای نقش می

باشد و جمعیت میکروبی موجود در اعضای بدن، دستگاه گوارش می

ی در سالمت و فیزیولوژی و اهکنندنییتعدستگاه گوارش طیور نقش 

عوامل  ریتأث تحت میکروبی جمعیت حیوان دارد. این عملکرد یطورکلبه

های مفید و ممکن است به نفع و یا ضرر باکتری کرده رییتغ مختلفی

های عنوان افزودنیها بهتوان به پروبیوتیکشود. در این میان می تمام

ی مفید را افزایش دهد و تواند جمعیت میکروبمیکروبی زنده که می

همراه داشته باشد، اشاره کرد. اثرات سودمندی برای میزبان خود به

محرک رشد و جانشینی برای  عنوانبهها براین، پروبیوتیک عالوه

های موجود میکروارگانیسم .(5، 4 ،3) باشندمطرح می هاکیوتیبیآنت

رسی مواد در لوله گوارش نقش بسیار مهمی در جذب و قابلیت دست

عدم تعادل میکروبی ممکن است به  کهیطوربه. دارندعهدهمغذی به 

تر منجر شود، زیرا در هضم اختالل ایجاد نموده و عملکرد ضعیف

های کند، ولی باکتریالگوهای جذبی را در اغلب موارد مختل می

گوارش تعادل میکروبی ایجاد نمایند  توانند در دستگاهمی پروبیوتیکی

های وجود محرک (.6) های گوشتی شوندعملکرد جوجه کاهش مانع و

تری در ها باعث خواهند شد تا مواد مغذی بیشرشد مثل پروبیوتیک

و موجبات افزایش وزن بدن و بازده تبدیل  ردیقرار گحیوان  دسترس

اثرات و همکاران،  Mahdizadeh .(2 ،7تری فراهم آید )خوراک بیش

و چند سویه را بر عملکرد  هیسوتکتیک نوع پروبیو مختلف دو سطوح

ها گزارش نمودند که سطوح آن های گوشتی بررسی کردند،جوجه

 نداشته است هاجوجهی بر عملکرد داریمعنمختلف پروبیوتیک اثر 

ی مختلف هاغلظتدار مثبت و معنی ریتأث. در آزمایش دیگری (8)

د زارش شگوشتی گ یهاجوجهی مختلف رشد هادورهپروبیوتیک در 

پروبیوتیک  ریتأثدر مورد  ،همکاران و Mahdizadehچنین، (. هم9)

در  که استفاده از پروبیوتیک گزارش کردند گذارتخم عملکرد مرغان بر

جیره باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک و افزایش تولید و توده 

نسبت به گروه شاهد شده و سطوح مختلف آن نیز اثرات  مرغتخم

لکرد نشان داده است. عالوه بر این، اظهار داشتند که متفاوتی بر عم

از قبیل  مرغتخمهای حاوی پروبیوتیک بر خصوصیات کیفی جیره

چنین سیستم وزن، استحکام و ضخامت پوسته و رنگ زرده و هم

. در آزمایشی اثرات دو نوع (10) داری نداشتندمعنی ریتأثایمنی 

شدن به جیره  ( با اضافه2Bتجاری )پروتکسین و بیوپالس  پروبیوتیک

کردند که  گزارش ها(. آن11شد ) گوشتی بررسی هایجوجه بر عملکرد

داری بر وزن نهایی و ضریب تبدیل معنی ریتأثهر دو پروبیوتیک 

چنین راندمان تبدیل پروتئین در مقایسه با گروه شاهد خوراک و هم

ر مطالعه پروبیوتیک تجاری بیوپالس د داریمعن ریتأثداشته است. 

 انجامیی نیز هاشیآزما(. البته 12دیگری نیز به اثبات رسیده است )

ها را بر رشد، ضریب  برخی پروبیوتیک داریمعن ریتأث عدم اند کهشده

گوشتی  هایجوجه در پروتئین تبدیل راندمان چنینخوراک و هم تبدیل

ک مصرف پروبیوتی ریتأث. برخی محققان (14 ،13) اندنمودهگزارش 

نی در جیره بر مواد معدنی، استحکام و خصوصیات استخوان درشت

های گوشتی را بررسی کردند. همگی گزارش کردند که پای جوجه

مصرف پروبیوتیک باعث تقویت، استحکام، افزایش خاکستر و مواد 

 گزارشچنین هم .(17، 16 ،15) شده است یندرشت استخوان معدنی

توانند باعث کاهش سطح یوتیک میهای پروبکه باکتری شده است

. این خاصیت در صورتی (19، 18) کلسترول خون در میزبان شوند

شود که پروبیوتیک مصرفی قادر به تولید و ترشح آنزیم مشاهده می

در این مطالعه از باکتری (. 20باشد )اسید صفراوی  کننده زیدرولیه

این باکتری  شد. هاستفاد پروبیوتیک عنوانرامنوسوس به الکتوباسیلوس

روش مولکولی از دستگاه گوارش مرغ گوشتی جداسازی و سپس به

صورت آزمایشگاهی به نیز آن پروبیوتیکی خصوصیات و گردیده شناسایی

حاضر، تعیین غلظت  مطالعه (. هدف از اجرای6اثبات رسیده است ) به

 ریتأثو  جیره در عنوان پروبیوتیکالکتوباسیلوس رامنوسوس به باکتری

مقایسه  منظوربهچنین، باشد. همگوشتی می هایعملکرد جوجه آن بر

 آن با یک پروبیوتیک تجاری، از پروتکسین استفاده گردید.

 

 هامواد و روش

تعداد  در این آزمایش از: گوشتی یهاجوجهتوزین و توزیع        

. گردید ادهاستف نیآر)مخلوط نر و ماده( از نژاد  روزهکیجوجه  192

 هاآنپس از ورود به سالن آزمایش، ابتدا واکسن برونشیت بر روی 

در  یطور تصادفبهجوجه توزین و  12اسپری شد و سپس هر 

 توزیع شدند. طبقهسه یهاقفس

 رهیج 4) ماریت 4از در این آزمایش : های آزمایشیجیره تهیه       

نر  )مخلوط روزهکیقطعه جوجه گوشتی  12تکرار و  4آزمایشی( و 

تصادفی استفاده گردید.  کامالًو ماده( در هر تکرار در قالب طرح 

جیره  -2جیره شاهد )بدون پروبیوتیک(،  -1بودند از:  ها عبارتجیره

اضافه جیره شاهد به -3 اضافه پروبیوتیک تجاری پروتکسین،شاهد به

جیره شاهد  -4و  710باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 

 لیتشک واحد 910رامنوسوس با غلظت  الکتوباسیلوس اکتریب اضافهبه

. الزم به ذکر است، میزان (colony forming unit=cfu) کلنی دهنده

، 150 بیترتبهآغازین، رشد و پایانی  هایجیره در دوره پروتکسین در

( و دکنندهیتولگرم در تن خوراک )طبق توصیه شرکت  50و  100
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 واحد 910و  710س رامنوسوس به غلظت میزان باکتری الکتوباسیلو

 نیتأمکلنی در هر گرم خوراک در سه مرحله پرورش  دهندهلیتشک

 شد.
 
 

های مختلف در دوره مورداستفادههای پایه : اجزای جیره1جدول 

های گوشتیپرورش جوجه  

واحد  A 12000000درصد(: ویتامین  1/0معدنی در هر کیلوگرم ) -مکمل ویتامینی*

، گرمیلیم E 40000ی، ویتامین المللنیبواحد  3D 5000000ی، ویتامین المللنیب

، گرمیلیم 2B8000 ، ویتامینگرمیلیم 1B3000 ، ویتامینگرمیلیم K 3000ویتامین 

، گرمیلیم 12B 18، ویتامین گرمیلیم 9B 2000، ویتامین گرمیلیم 6B 4000ویتامین 

، کولین گرمیلیم 170بیوتین  ،گرمیلیم 50000، نیاسین گرمیلیم 15000پنتوتنیک 

 60000، آهن گرمیلیم 120000، منگنز گرمیلیم 500 دانیاکسیآنت، گرمیلیم 500

، گرمیلیم 1200، ید گرمیلیم 15000، مس گرمیلیم 100000، روی گرمیلیم

 .گرمیلیم 150، کبالت گرمیلیم 300سلنیوم 
 

های در دوره مورداستفادههای پایه ترکیب شیمیایی جیره :2جدول 

  های گوشتیمختلف پرورش جوجه

 

لوس الکتوباسی آزمایش این در مورداستفاده باکتری :باکتری کشت       

های که از روده جوجه بود  (Lactobacillus rhamnosus)رامنوسوس

ن ابتدا، میزا (.6خصوصیت شد ) جداسازی، شناسایی و تعیین گوشتی

 (MRS-broth, Sigma)محیط کشت ام. آر. اس براث  تریلیلیم 100

شود محسوب می کیدالکتیاس یهایباکترکشت اختصاصی  محیط که

شد و  به آن تلقیح موردنظراز باکتری  تریل کرویم 50تهیه و میزان 

سپس  در انکوباتور قرار داده شد. Cº  37 ساعت در دمای 18مدت به

 C º4دار در دمای مایع کشت یافته، به کمک سانتریفیوژ یخچال

ین به کمک محلول استریل نرمال سال دو باردید و گر وژیفیسانتر

(0/85% w/v, NaCl) یو هر بار، مایع باالسری باکتر شد داده شستشو 

ر در اسپکتروفتومت لهیوسبه باکتری غلظت شد. ریخته دور یافته رسوب

اکتری نانومتر تنظیم گردید. چگونگی تنظیم غلظت ب 540 موجطول

 است. شدهدادهدر زیر شرح 

برای این : تنظیم غلظت باکتری و مخلوط کردن با جیره       

 (Total Plate Countمنظور از روش شمارش کل کلنی در پلیت

=TPC) ابتدا، شد. استفاده اسپکتروفتومتر توسط سنجیکدورت و 

ساعت  24در طول  زمانی مشخص شد و در فواصل کشت داده باکتری

ی، بردارنمونهکوباسیون(، ساعت ان 24و  20، 16، 12، 8، 4)بعد از 

 زمان میزانگردید و هم کشت انجام پلیت سازی و سپس بر رویرقت

 بردارینمونه هر زمان برای محیط کشت با اسپکتروفتومتر کدورت

ن ر میزااسپکتروفتومت مثالًترتیب، اگر و یادداشت شد. بدین سنجیده

 دستبه cfu710ری برابرداد، غلظت باکتنشان می 2کدورت را 

 مد وآ دستبه موردنظرهای همین روش، دادهبنابراین به؛ آمدمی

 واحد 910و  710هایباکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس در غلظت

داقل ح براساسمبنای انتخاب کلنی تنظیم گردید ) دهندهلیتشک

ر هباکتری در  710غلظت باکتری برای استقرار در روده که برابر 

و  است و غلظت باالتر برای ایجاد فرصت باشد بودهگرم خوراک می

منظور اطمینان از . به(6) باشدیمتر برای این استقرار شانس بیش

رورش، پبرای هر دوره  شدههیتهآزمایشی  هایباکتری در جیره غلظت

یره ز جابرداری انجام گرفت. برای این منظور، یک گرم ها نمونهاز آن

از  مخلوط شده و پس کامالًیل، لیتر نرمال سالین استرمیلی 9در 

بر روی محیط کشت ام.آر.اس  (Fold serial dilution) سازیرقت

 کشت داده شد (Spread technique) روش پخشیآگار با دو تکرار به

نکوباتور ساعت در ا 24-48مدت گراد بهدرجه سانتی 37و در دمای 

 م گرفت.مدت شمارش کل کلنی انجا نیا از پسداری گردید و نگه

در پایان هر : هابرداریگیری صفات پرورشی و نمونهاندازه       

ها و در تمام تکرارها انجام گرفت. جوجه ی از کلیهکشوزنعمل  هفته،

مانده میزان اولیه و باقیچنین، میزان مصرف خوراک با توجه بههم

 )%( یمواد خوراک
-0) نیآغاز

 (یروزگ 14

-15) رشد

 (یروزگ 28

-29) یانیپا

 (یروزگ 42

 6/51 5/53 5/47 ذرت

 1/26 31 95/37 %( 42) ایسو کنجاله

 17 10 9 گندم

 6/1 5/1 5/1 آفتابگردان روغن

 23/0 26/0 25/0 نمک

 1/1 1 1 میکربنات کلس

 47/1 7/1 9/1 فسفات میکلس ید
 5/0 5/0 5/0 *مکمل ویتامینی و موادمعدنی

-DL 15/0 18/0 16/0 نیونیمت 

 - L نیزیل HCl 15/0 22/0 16/0 

 05/0 08/0 1/0 نیریشجوش

 07/0 0 0 نیترئون

باتیترک  
-0) نیآغاز  

(یروزگ14  

-15) رشد  

ی(روزگ82  

29) یانیپا  

ی(روزگ 42  

 2992 2939 2858 (لوگرمیبر ک یلوکالری)ک یانرژ

 5/17 95/18 18/21 )%( نیپروتئ

 170 155 135 نیبه پروتئ یانرژ نسبت

 82/0 84/0 9/0 )%( میکلس

 39/0 43/0 48/0 دسترس )%(فسفر قابل

 42/0 48/0 48/0 )%( نیونیمت

 72/0 8/0 84/0 )%( نیستیس+  نیونیمت

 1 15/1 28/1 لیزین )%(

 13/0 14/0 14/0 )%( میسد
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ه گیری و محاسبه گردید. پس از اتمام دوردر پایان هر هفته اندازه

پرورش، صفات پرورشی از قبیل مصرف خوراک، میزان رشد )وزن 

نهایی منهای وزن ابتدایی(، ضریب تبدیل خوراک )میزان خوراک 

مصرفی به افزایش وزن( و نسبت بازده پروتئین )میزان افزایش وزن 

های آغازین، رشد، پایانی و کل دوره به پروتئین مصرفی( برای دوره

 برجذبتیمارهای آزمایشی  ریتأثبررسی  رمنظوبه(. 9محاسبه شد )

 42روزگی( و ششم ) 21کلسیم و فسفر، در پایان هفته سوم )

ی انتخاب و استخوان طور تصادفبهقطعه  چهار ماریتروزگی(، از هر 

ی جدا و به آزمایشگاه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ندرشت

استاندارد  روش تر وها بهارسال شد. میزان کلسیم و فسفر نمونه

AOAC (21 )شاخص استحکام استخوان پس از سوزاندن و  عنوانبه

 1)به نسبت  %72و پرکلریک  %63حل شدن در اسیدهای نیتریک 

 طولدر  Ana72 V اسپکتروفتومتر مدل( و به کمک دستگاه 2به 

گیری اندازه منظوربهچنین، گیری گردید. همنانومتر اندازه 811 موج

ی از رگ بال )دو قطعه از هر تکرار( در ریخونگمل کلسترول خون، ع

پروبیوتیک(  ریتأثبررسی روند  منظوربهچهارم و ششم ) دوم، هایهفته

ها به آزمایشگاه ارسال و انجام شد. پس از هر نوبت خونگیری، نمونه

اکسیداز و کیت مربوطه روش آنزیم کلسترول میزان کلسترول به

 موجطولتگاه اسپکتروفتومتر در کمک دسی( بهمیشستیز)شرکت 

 گیری گردید.نانومتر اندازه 546

از قبیل میزان مصرف  آمدهدستبههای داده :تجزیه آماری       

، خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، نسبت بازده پروتئین

نامه ی و کلسترول خون در برندرشت استخوانمیزان کلسیم و فسفر 

یز مورد آنال SAS افزارنرمسپس با استفاده از  اکسل ویرایش گردید و

ای دانکن ها از روش آزمون چند دامنه(. میانگین داده22) گرفت قرار

درصد مورد مقایسه قرار گرفتند. مدل آماری طرح  5در سطح 

 ije +i t +μ= ijX                                                عبارت بود از:

ر و اثر تیما itمیانگین جمعیت،  μ، موردمطالعه صفت ijXکه در آن 

ije باشد.اثر خطای آزمایشی می 
        

 نتایج
 یعملکردصفات 

تیمارهای مختلف  ریتأثاز  آمدهدستبهنتایج : وزن شیافزا       

هفتگی(،  2 صفرتاهای آغازین )آزمایشی برای افزایش وزن در دوره

داری هفتگی تفاوت معنی 6 تاصفرهفتگی( و کل دوره ) 4تا  2) رشد

های حاوی باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس )تیمارهای بین جیره

نشان نداد  ((2تیمار ) نیپروتکس( و تیمارهای شاهد و حاوی 4و  3

(05/0<P،) هفتگی(، بین تیمارهای  6تا  4پایانی ) در دوره کهیدرحال

چنین (. هم3 جدول( )P<05/0شد ) دار مشاهدهتفاوت معنی آزمایشی

ی حاو رهیجترین افزایش وزن با در این دوره، تیمار شاهد با بیش

(، ولی با تیمارهای P<05/0دار )( تفاوت معنی2 ماری)ت نیپروتکس

هر گرم  در 910و  710حاوی الکتوباسیلوس رامنوسوس در دو سطح 

 (.P>05/0ی نشان داد )داریمعن ریغخوراک تفاوت 

 داری در مقادیر مصرف خوراکوت معنیتفا: مصرف خوراک       

های مختلف پرورش بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد در دوره

 (.4)جدول 

محاسبه ضریب تبدیل خوراک برای : ضریب تبدیل خوراک       

 ترین ضریببا بیش شاهد یمارت که داد هفتگی( نشان 2-0آغازین ) دوره

 (P<05/0) داشت یمارهات سایر با داریمعنی تفاوت خوراک، تبدیل

ره حاوی الکتوباسیلوس هفتگی(، جی 4-2(. در دوره رشد )5)جدول 

ا رضریب تبدیل خوراک  نیتر( کم4)تیمار  910رامنوسوس با غلظت

داری به خود اختصاص داد که در مقایسه با تیمار شاهد تفاوت معنی

وی مارهای حاهفتگی(، تی 6-4. در دوره پایانی )(P<05/0)نشان داد 

 ترینبا بیش 710پروتکسین و الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 

ن تیمار شاهد نشا داری بامقدار ضریب تبدیل خوراک تفاوت معنی

 6-0ضریب تبدیل خوراک در کل دوره ) سهی(. مقاP<05/0دادند )

 الکتوباسیلوس و پروتکسین شاهد، تیمارهای اگرچه نمود، مشخص هفتگی(

لی داری ندارند، ویکدیگر تفاوت معنی با 710رامنوسوس با غلظت 

ترین ضریب با کم 910تیمار الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 

تیمار  داری را باتبدیل خوراک )بهترین عملکرد(، تفاوت معنی

 (.P<05/0نشان داده است ) 710الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 

ین در دوره آغازمقایسه تیمارها : نسبت راندمان پروتئین       

 )جیره حاوی الکتوباسیلوس رامنوسوس با 3نشان داد که تیمار 

 باالترین مقدار نسبت راندمان پروتئین اختالف ( با710غلظت 

رد ن( داترین مقدار نسبت راندمان پروتئیی با شاهد )با کمداریمعن

دار هفتگی( تفاوت معنی 4-2(. در دوره رشد )P<05/0( )6)جدول 

( 910)جیره حاوی الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت  4 رمایتبین 

نی ایاو تیمار شاهد )جیره بدون پروبیوتیک( مشاهده شد. در دوره پ

ترین مقدار )جیره حاوی پروتکسین( با پایین 2هفتگی(، تیمار  4-6)

د دای را با شاهد نشان داریمعن تفاوت نسبت راندمان پروتئین،

(05/0>Pبرخالف .) های آغازین و داری که در دورهی معنیهاتفاوت

ل ر کپایانی بین عملکرد تیمارهای آزمایشی با شاهد وجود داشت، د

 داری بین تیمارها مشاهده نشد.دوره تفاوت معنی

 آمدهدستبهمقایسه نتایج : نیهای استخوان درشتشاخص       

 ی نشان داد کهبردارنمونهبین تیمارهای آزمایشی در هفته سوم 

داری بر طول و وزن استخوان ساق معنی ریتأثی آزمایشی هارهیج
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ی بین داریتفاوت معن(. 7اند )جدول های گوشتی نداشتهپای جوجه

ترین مقدار با کم با 710تیمار الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 

(. P<05/0ماده خشک استخوان مشاهده شد ) نظر ازسایر تیمارها 

میزان فسفر  ازنظری بین تیمارهای آزمایشی داریتفاوت معناگرچه 

 نظر ازدر استخوان پا در هفته سوم مشاهده نشد ولی  شدهرهیذخ

ترین با بیش 910کلسیم، تیمار الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 

نشان داد  داریتفاوت معنمقدار ذخیره کلسیم با سایر تیمارها 

(05/0>P.) ششم  در هفتهی ندرشتبرداری استخوان نتایج نمونه

(. تیمار شاهد با 8هایی را با نتایج هفته سوم نشان داد )جدول تفاوت

داری ی با سایر تیمارها اختالف معنیندرشتترین طول استخوان کم

 ازنظرداری بین تیمارهای آزمایشی (. اثر معنیP<05/0نشان داد )

وزن و محتوای ماده خشک استخوان مشاهده نشد. تیمار حاوی 

ترین مقدار ذخیره با بیش 910کتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت ال

دار نشان داد سایر تیمارها اختالف معنی با یندرشتکلسیم در 

(05/0>P تیمار شاهد و تیمار الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت .)
ترین با بیش) یندرشتمیزان فسفر موجود در استخوان  نظر از 910

تکسین و الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت ی پرومارهایتمقدار( با 
 (.P<05/0دار نشان دادند )ترین مقدار( تفاوت معنی)با کم 710

کلسترول خون  میزان آزمایشی بر اثر تیمارهای: خون کلسترول       

برداری نمونه ششم و چهارم دوم، هایهفته در که لیتر(دسی در گرم)میلی

های حاوی نتایج نشان داد که جیره. قرار گرفتی موردبررسشده بود 

پروبیوتیک باعث کاهش میزان کلسترول خون در هر سه مرحله 

اند )جدول خونگیری نسبت به تیمار شاهد )بدون پروبیوتیک( شده

در  910تیمار الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت  کهیطوربه(. 9

ا تفاوت ترین میزان کلسترول در خون با سایر تیمارهدوم با کم هفته

رامنوسوس  الکتوباسیلوس تیمار ،ازآنپس (.P<05/0) داد نشان دارمعنی

دار داشت با تیمارهای شاهد و پروتکسین تفاوت معنی 710با غلظت 

(05/0>P.) الکتوباسیلوس رامنوسوس  تیمار نیز چهارم و ششم هفته در

ت تفاومقدار کلسترول خون با سایر تیمارها  ترینبا کم 910با غلظت 

تیمار الکتوباسیلوس رامنوسوس با  ( وP<05/0نشان داد ) داریمعن

 غلظت
ی، باکتری الکتوباسیلوس عبارتبهداشت.  قرار بعدی در رتبه 710

تری برای رامنوسوس حتی نسبت به پروبیوتیک تجاری توانایی بیش

 های گوشتی از خود نشان داد.جوجه خون در کاهش میزان کلسترول
 

 دوره و کلهای مختلف رشد در دوره های گوشتی در تیمارهای آزمایشیسه میانگین افزایش وزن جوجهمقای :3جدول 

: جیره حاوی 4(، cfu/g diet) 710حاوی باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت : جیره 3: جیره حاوی پروبیوتیک تجاری )پروتکسین(، 2: جیره شاهد و بدون پروبیوتیک، 1 *

است دار تفاوت معنی منزلهبهدر هر ستون  رمشابهیغ: حدود اطمینان. حرف value P: خطای معیار میانگین،cfu/g diet( ،SEM) 910باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 

(05/0>P). 

 

 دوره و کلهای مختلف رشد در دوره های گوشتی در تیمارهای آزمایشینگین مصرف خوراک جوجهمقایسه میا :4جدول 

 کل دوره )گرم( دوره پایانی )گرم( دوره رشد )گرم( دوره آغازین )گرم( تیمار *

1 72/367 ± 2/9  2/63  ± 53/1366  3/50 ±  71 /1833 3568± 1/32  

2 27/371 ± 1/10  3/65  ± 34/1377  1787± 1/47  3496± 1/33  

3 3/9 ± 71/350  3/54 ± 15/1344  23/1866 ± 2/48  3551± 2/36  

4 4/12 ±  41/372  3/53 ± 51/1232  5/41 ± 32/1900  3505± 1/35  

SEM 17/10  58/58  29/48  90/34  

P  value 23/0  33/0  58/0  95/0  
: جیره حاوی 4(، cfu/g diet) 710: جیره حاوی باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 3: جیره حاوی پروبیوتیک تجاری )پروتکسین(، 2: جیره شاهد و بدون پروبیوتیک، 1 *

است دار تفاوت معنی منزلهبهدر هر ستون  رمشابهیغرف : حدود اطمینان. حvalueP: خطای معیار میانگین،cfu/g diet( ،SEM) 910باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 

(05/0>P). 

 کل دوره )گرم( دوره پایانی )گرم( دوره رشد )گرم( دوره آغازین )گرم( تیمار*

1 2/7 ±  22/241  3/ 9 ± 51/694  1009/34a ±77/4 1945±66/5 

2 5/8 ±   43/258  3/ 11 ±  62/711  855b ±59/3 1825±55/4 

3 3/8 ±   42/258  694 ±  2/9  63/4ab ±934/13  1887 ± 56/4 

4 5/9  ± 71/265  4/10 ± 73/702  71/5ab ±985/14 1954 ± 5/59  

SEM 3/8  2/10  3/68  8/59  

P  value 22/0  64/0  01/0  33/0  



               .Allameh et al                                                                                                                     عالمه و همکاران        

    

70 

 دوره و کلهای مختلف رشد در دوره های گوشتی در تیمارهای آزمایشیمقایسه میانگین ضریب تبدیل خوراک جوجه :5جدول 
 کل دوره دوره پایانی دوره رشد دوره آغازین تیمار*

1 08/0 ± a 53/1 07/0 ± a 97/1 12/0 ± b 83/1 06/0 ± ab 83/1 

2 09/0 ± b44/1 09/0 ± ab94/1 15/0± a 13/2 05/0 ± ab 83/1 

3 04/0 ± b 32/1 08/0 ± ab92/1 16/0 ± a11/2 06/0 ± a92/1 
4 05/0 ± b 43/1 08/0 ± b 75/1 11/0 ± ab94/1 04/0 ± b 75/1 

SEM 07/0 09/0 13/0 05/0 

P  value 002/0 008/0 03/0 04/0 
: جیره حاوی 4(، cfu/g diet) 710: جیره حاوی باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 3: جیره حاوی پروبیوتیک تجاری )پروتکسین(، 2جیره شاهد و بدون پروبیوتیک،  :1 *

است دار تفاوت معنی منزلهبهدر هر ستون  رمشابهیغ : حدود اطمینان. حرفvalueP : خطای معیار میانگین،cfu/g diet( ،SEM) 910باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 

(05/0>P). 
 

 دوره و کلی مختلف رشد هادورهدر  ی گوشتی در تیمارهای آزمایشیهاجوجهمقایسه میانگین نسبت راندمان پروتئین  :6جدول 
 کل دوره دوره پایانی دوره رشد دوره آغازین تیمار*

1 13/0 ± c12/3 1/0  ± b73/2 2/0 ± a 14/3 1/0 ± 23/3 
2 16/0 ± bc31/3 2/0 ± ab82/2 1/0 ± b 73/2 8/0 ± 92/2 

3 18/0  ± a47/3 1/0 ± b 71/2 1/0 ± ab91/2 11/3 ± 7/0 
4 15/0 ± ab35/3 2/0 ± a3 2/0 ± ab3 12/3± 8/0 

SEM 15/0 14/0 18/0 10/0 
P value 008/0 04/0 03/0 28/0 

: جیره حاوی 4(، cfu/g diet) 710: جیره حاوی باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 3: جیره حاوی پروبیوتیک تجاری )پروتکسین(، 2ک، : جیره شاهد و بدون پروبیوتی1 *

است دار تفاوت معنی لهمنزبهدر هر ستون  رمشابهیغ: حدود اطمینان. حرف valueP: خطای معیار میانگین،cfu/g diet( ،SEM) 910باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 

(05/0>P). 
 

 ی در تیمارهای آزمایشی در هفته سومندرشتهای مربوط به استخوان مقایسه میانگین شاخص :7جدول 
 )درصد( فسفر )درصد( کلسیم )درصد( ماده خشک )گرم( وزن متر()سانتی طول تیمار*

1 1/0 ± 6 2/0 ± 92/3 7/1 ± a 24/45 1 ± b 31/15 8/1± 82/7 

2 2/0 ± 41/6 1/0 ± 74/3 9/1  ± a33/47 1 ± b 15 6/1 ± 54/7 

3 3/0 ± 53/6 1/0 ± 82/3 6/1 ± b 93/42 9/0  ± b74/14 8/1 ± 74/7 

4 1/0 ± 43/6 1/0 ± 71/3 8/1 ± a52/45 1/1 ± a 17 9/1 ± 93/7 

SEM 22/0 13/0 70/1 02/1 70/1 

P value 17/0 97/0 01/0 005/0 54/0 
: جیره حاوی 4(، cfu/g diet) 710: جیره حاوی باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 3: جیره حاوی پروبیوتیک تجاری )پروتکسین(، 2شاهد و بدون پروبیوتیک،  : جیره1 *

است دار تفاوت معنی منزلهبهدر هر ستون  ابهرمشیغ: حدود اطمینان. حرف valueP: خطای معیار میانگین،cfu/g diet( ،SEM) 910باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 

(05/0>P). 
 

 فته ششمنی در تیمارهای آزمایشی در ههای مربوط به استخوان درشتمقایسه میانگین شاخص :8جدول 
 )درصد( فسفر )درصد( کلسیم )درصد( ماده خشک )گرم( وزن متر()سانتی طول تیمار*

1 4/0 ± b 65/9 6/0 ± 53/12 4/0 ± 55 1/1 ± b 44/14 2/0 ± a 43/7 

2 6/0  ± a73/10 8/0 ± 34/14 4/0 ± 63/54 8/0 ± b84/13 1/0 ± b 73/6 

3 6/0  ± a72/10 6/0 ± 62/12 6/0 ± 55 8/0 ± b14 1/0 ± b 92/6 

4 4/0± ab25/10 7/0 ± 82/12 5/0 ± 55 2/1 ± a 91/15 2/0 ± ab 14/7 

SEM 5/0 8/0 5/0 9/0 2/0 

P value 01/0 57/0 81/0 02/0 04/0 
: جیره حاوی 4(، cfu/g diet) 710: جیره حاوی باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 3: جیره حاوی پروبیوتیک تجاری )پروتکسین(، 2: جیره شاهد و بدون پروبیوتیک، 1 *

است دار تفاوت معنی منزلهبهدر هر ستون  رمشابهیغ: حدود اطمینان. حرف valueP: خطای معیار میانگین،cfu/g diet( ،SEM) 910باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 

(05/0>P). 
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 های دوم، چهارم و ششممقایسه میانگین سطح کلسترول خون در تیمارهای آزمایشی در هفته :9جدول 

لیتر(گرم در دسیکلسترول )میلی تیمار*  
 هفته ششم هفته چهارم هفته دوم

1  15/3a ± 172  10/3a ± 151  15/3a ± 158 
2  16/4a ±163   10/5a ±152   15/9b ±144/51  
3  13/3b ±111/53   9/3ab ±142   14/6c ±135 
4  12/7c ±81/34   7/6b ±130   14/3c ±128  

SEM 8/14  2/10  5/15  

P value 002/0  01/0  0001/0  
: جیره حاوی 4(، cfu/g diet) 710: جیره حاوی باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 3بیوتیک تجاری )پروتکسین(، : جیره حاوی پرو2: جیره شاهد و بدون پروبیوتیک، 1 *

است دار تفاوت معنی منزلهبهدر هر ستون  رمشابهیغ: حدود اطمینان. حرف value P: خطای معیار میانگین،cfu/g diet( ،SEM) 910باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت 
(05/0>P). 

 

 بحث
های آزمایشی حاوی پروبیوتیک نتایج نشان داد که جیره بررسی       

 2تیمار  رازیغبهوزن نداشتند.  شیبرافزاداری معنی ریتأث (4و  3، 2)
ترین افزایش )جیره حاوی پروبیوتیک تجاری پروتکسین( که با کم

دار نشان داد هفتگی( با شاهد تفاوت معنی 6-4وزن در دوره پایانی )
ی مشاهده نشد. داریمعندر سایر مقایسات میان تیمارها تفاوت 

Mahdizadeh ،گزارش نمودند که سطوح مختلف باکتری  و همکاران
ی هاجوجهوزن  شیبرافزاگرم در تن خوراک  1000و  500شامل 

مثبت  ریتأثولی در مطالعه دیگری ( 8)ی ندارد داریمعنگوشتی اثر 
 750و  500، 250های مختلف پروبیوتیک شامل ار غلظتدو معنی

های گوشتی های مختلف رشد جوجهگرم در تن خوراک را در دوره
و همکاران  Fallah( و 12) و همکاران Šabatkova(. 9) نمودند گزارش

( 2Bها )پروتکسین و بیوپالس دار برخی پروبیوتیکمعنی ریتأث (11)
و  Midilliرا گزارش کردند، ولی های گوشتی وزن جوجه شیبرافزا

 ریغ ریتأث( در مطالعات خود 13و همکاران ) Král( و 14همکاران )
 Aliakbarpour وزن را مشاهده نمودند. شیبرافزاپروبیوتیک  داریمعن

های گوشتی را پروبیوتیک بر رشد جوجه ریتأثنیز عدم  ،و همکاران
تناقضات در نتایج  گونهنیا. علت (23) در هفته اول گزارش نمودند

مربوط به نوع باکتری، غلظت باکتری، نحوه استفاده آن،  توانیمرا 
مطالعه  در (.6ی آن و روش اجرای آزمایش دانست )مانزندهقدرت 
خوراک مشاهده  آزمایشی بر مصرف دار از تیمارهایمعنی ریتأثحاضر، 

 درنیز گزارش کرد که مصرف پروبیوتیک بر اشتها و  ، Fullerنشد.
 ،و همکاران  Mountzouris.(24) است ریتأثیبمصرف خوراک  جهینت

های پروبیوتیک را بر مصرف خوراک در جیره جوجه ریتأثنیز عدم 
که در قسمت نتایج بیان شد، طورهمان .(25) نمودند گوشتی گزارش

بوده  رگذاریتأثمصرف تیمارهای مختلف بر ضریب تبدیل خوراک 
اکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس با غلظت که حاوی ب 4است. تیمار 

910 )cfu/g diet(  خود  داریمعنمثبت و  ریتأثدر جیره بود توانست
ی آغازین و رشد نسبت به تیمار شاهد نشان دهد. هادورهرا در 

Jafari Ahangari دار مثبتی از کاربرد معنی ریتأثنیز  ،و همکاران
ب تبدیل خوراک در های گوشتی بر ضریپروبیوتیک در جیره جوجه

و همکاران   Fallah.(26) کردند گزارش آغازین، رشد و پایانی هایدوره

( گزارش نمودند که 12و همکاران ) Šabatkovaچنین ( و هم11)
داری بر بهبود اثر معنی 2Bتجاری پروتکسین و بیوپالس  کیوتیپروب

 هاگزارشهای گوشتی داشتند. برخی تبدیل خوراک در جوجه ضریب
دار پروبیوتیک بر ضریب تبدیل خوراک در معنی ریتأثنیز از عدم 

 ریتأثبه  مربوط نتایج . بررسی(14، 13) کنندمی گوشتی حکایت جوجه
های در دوره که داد نشان پروتئین راندمان تیمارهای آزمایشی بر نسبت

است، ولی در کل  شدهمشاهدهدار آغازین، رشد و پایانی اثر معنی
و همکاران  Fallahاند. داری بر این صفت نشان ندادهمعنی ریتأثدوره 

 Midlli( اثر مثبت، ولی 12و همکاران ) Šabatkovaچنین و هم (11)
بودن مصرف  اثریب( 13و همکاران ) Kral( و نیز 14و همکاران )
های . اثر جیرهاندنموده پروتئین را گزارش راندمان نسبت پروبیوتیک بر

بر میزان ذخیره مواد معدنی از قبیل کلسیم و حاوی پروبیوتیک 
جیره حاوی باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس  فقط که داد نشان فسفر

داری بر ذخیره کلسیم ( اثر معنی4 )تیمار )cfu/g diet( 910با غلظت 
رسد این تیمار از طریق نظر می. بهداشته است نیدرشت در استخوان

 جهیدرنتذخیره کلسیم استخوان و  افزایش کلسیم باعث تربیش جذب
و  Scholz-Ahnersشده است.  نیدرشتتر استخوان استحکام بیش

( گزارش 16و همکاران ) Houshmandچنین، ( و هم17همکاران )
کردند که پروبیوتیک قادر است جذب مواد معدنی را تسهیل نماید و 

را میزان مواد معدنی استخوان از قبیل کلسیم و فسفر  جهیدرنت
های ی جوجهندرشتتر استخوان افزایش دهد و باعث استحکام بیش

 طوربهپروتکسین توانست  دیگر پروبیوتیک آزمایشی در گردد. گوشتی
داری باعث افزایش قطر استخوان، دیواره استخوان، خاکستر، معنی

داری معنی ریتأثمطالعه حاضر  (. در15شود ) و فسفر استخوان کلسیم
تراکم  شیبرافزا جیره وتیک )آزمایشگاهی و تجاری( درپروبی از مصرف

 الکتوباسیلوس و پروتکسین حاوی هایجیره نشد. مشاهده استخوان در فسفر
در مقایسه با شاهد )بدون  910و 710رامنوسوس در دو سطح 

های گوشتی پروبیوتیک( باعث کاهش سطح کلسترول خون جوجه
توانسته است  سیلوس رامنوسوسالکتوبا باکتری رسدیم نظراند. بهشده

مطالعات  براساسموجبات تجزیه و یا دفع کلسترول را فراهم نماید. 
 کننده زیدرولیه مربوط به فعالیت آنزیم ، مکانیسم این عملشدهانجام

(. این آنزیم 20باشد )می (Bile Salt Hydrolase)اسیدهای صفراوی 
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و چون  شودیمرش صفراوی در لوله گوا باعث تجزیه و دفع اسیدهای
 طرف کیاز الزم است، صفراوی، کلسترول اسیدهای شدنساخته برای

شود و از طرف دیگر کلسترول برای سنتز اسید صفراوی استفاده می
که منجر به مصرف  شودمی تجزیه و دفع اسیدصفراوی باعث این آنزیم

گزارش ، و همکاران Jin(. 20گردد )خون می کلسترول سطح کاهش و
پروبیوتیک  عنوانبههای الکتوباسیلوس ند که استفاده از باکتریکرد

دار سطح کلسترول های گوشتی باعث کاهش معنیدر جیره جوجه
نیز ، و همکاران Mohan. عالوه براین، (18) شاهد شد سرم نسبت به

های همین نتیجه را هنگام کاربرد پروبیوتیک در جیره برای جوجه
مثبت  ریتأثنیز عدم  هاگزارش. برخی (19) گوشتی گزارش نمودند

اند که این امر پروبیوتیک بر سطح کلسترول سرمی را گزارش کرده
گردد که قادر به تولید برمی موردنظربه عدم توانایی سویه باکتریایی 

 . (19، 27) باشدینماسیدهای صفراوی  کنندههیتجزو ترشح آنزیم 
توان گفت، ش حاضر میر آزماید آمدهدستبهبا توجه به نتایج        

 از باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس در هر گرم 910مصرف غلظت 
عملکرد بهتری  ،710غلظت  مقایسه با مصرف گوشتی در جوجه خوراک

 لیتشکواحد  910و غلظت  است داده نشان شدهیبررسصفات  مورد در
ی کلنی در هر گرم خوراک از این باکتری برای جوجه گوشت دهنده

کتوباسیلوس چنین، مقایسه عملکرد باکتری الگردد. همتوصیه می
کتری داد که این با نشان تجاری( )پروبیوتیک پروتکسین رامنوسوس با

ده است در برخی صفات عملکردی مشابه پروتکسین نشان دا تنهانه
 بلکه در مواردی بهتر نیز بوده است.
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