
 

 

گوارش طیور  بومی ایران بر عملکرد، خصوصیات  جداسازی شده از دستگاه الکتوباسیلوسیهای ثر افزودن جدایها

  ی گوشتیهاایمنی جوجهپاسخ خونی و  هایفراسنجهالشه، 

 

 چکیده

 یهیک سوی و بومی گیالن گوارش مرغ جداسازی شده از دستگاه الکتوباسیلوس روتری یسویه یک اثرات استفاده ازدر این مطالعه، 

خونی  هایالشه، ایمنی و فراسنجه خصوصیاتبر عملکرد،  گوارش اردک بومی مازندران جداسازی شده از دستگاه الکتوباسیلوس سالیواریوس

قطعه  55)تکرار  4تیمار و  5 هدر قالب طرح کامالً تصادفی ب السآربراکرز پگوشتی نر  یجوجهقطعه  سیصد .شد بررسیهای گوشتی جوجه

 ،آویالمایسینبیوتیک ی پایه + آنتیجیره -2، شاهدی پایه به عنوان تیمار جیره -5 :شاملآزمایشی  . تیمارهایندشدتقسیم  (جوجه در هر تکرار

 .NABRII59 salivarius (L  سالیواریوس الکتوباسیلوس ی بومیجدایهی پایه + جیره -4، ™الکتوفیدی پایه + پروبیوتیک تجاری جیره -3

(MH595987)) روتری الکتوباسیلوس یجدایه ی پایه +جیره -5 و (L. reuteri ABRIG25 (MF686485))  .میزان مصرف از نظر بودند

بومی،  ی الکتوباسیلوسیهاجدایه .مشاهده نشد ی آزمایشیبین تیمارهاداری تفاوت معنیخوراک افزایش وزن روزانه، و ضریب تبدیل خوراک، 

 الکتوباسیلوس یجدایهدو  چنین هرهم شدند.معده پیش وزندار معنیمنجر به کاهش  الکتوفید بیوتیک محرک رشد و پروبیوتیک تجاریآنتی

دو مرحله تزریق  ازپس   Gافزایش ایمنوگلوبولین کل و ایمنوگلوبولین باعثداری صورت معنیبه الکتوفید پروبیوتیک تجارینیز بومی و 

SRBC  تحت تاثیر  (42و 22روزهای ) گیریخوننوبت در هر دو  نیوکاسلعلیه واکسن  پادتنعیار  میزان گردیدند.( 35و  22)در روزهای

پرندگان تیمارهای مختلف آزمایشی  در خونسرم  LDLو  VLDLگلیسرید، ، تریگلوکز، کلسترول غلظت تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.

اثرات مثبت و مشابه  با توجه به طور کلی،به .(P<55/5) یافت کاهشبیوتیک آنتی های تغذیه شده باجوجهدر  سرم HDLاما  مشابه بود

های شاخصو بهبود ونی های خفراسنجه ،بر عملکرد آویالمایسینبیوتیک و آنتی الکتوفید بومی با پروبیوتیک تجاری الکتوباسیلوس هایجدایه

 مورد استفاده قرار گیرند.طیور  یتغذیهدر ل پروبیوتیکی مکمّعنوان به دنتوانمی هاباکتری اینگوشتی، های وجهایمنی ج

 

  .یمرغ بوم وس،یواریسال لوسیالکتوباس ،یروتر لوسیالکتوباس د،یالکتوف کیوتیپروب ن،یسیالمایآو  :کلمات کلیدی

 مقدمه 
یی و مضرات های باکتریاایجاد مقاومت ودر تولیدات  هادلیل ابقای آنبهدام و طیور را  یها در تغذیهبیوتیکبسیاری از کشورها استفاده از آنتی

ترکیبات از های اخیر در سال ،ین دلیلهمبه .(44) اندممنوع اعالم نموده یامحدود  ،نهایی یکنندهعنوان مصرفآن در سالمت انسان به

 ساز و سوختاستفاده از مواد مغذی و افزایش  ،جذب هضم، کاراییجهت بهبود طیور  یجیرهدر ها بیوتیکعنوان جایگزین آنتیبهمختلفی 

 موادها، اکسیدانآنتی ها،دهنده، طعمهاآنزیم ،هابیوتیکها، آنتیبیوتیکها، سینبیوتیکها، پریشود. این ترکیبات شامل پروبیوتیکاستفاده می

 هاپروبیوتیک به توانمی هابیوتیکآنتی برای جایگزین ترکیبات ترینمهم جمله . ازباشندو غیره می ها، فیتوبیوتیکضد انگلداروهای ضد قارچ، 

 از ،سویه چند یا تک هایکشت را هاپروبیوتیک ،(FAO) ملل متحد کشاورزی و غذا سازمان و (WHO) جهانی بهداشت سازمان. نمود اشاره

 ها،پروبیوتیک(. 24) داشت خواهند میزبان بر سودمندی اثرات مناسب، مقادیر به استفاده درصورت که کنندمی تعریف زنده هایریزسازواره

 دستگاه در رمض هایمیکروب تکثیر و رشد از جلوگیری میزبان، یاروده میکروبی تعادل بهبود باعث که هستند ایزنده میکروبی هایمکمل

 وکارساز سه .(52) شوندمی هابیماری به ابتال کاهش و حیوان تولید و رشد افزایش نهایتاً و خوراک تبدیل ضریب و یهبازد بهبود نیز و گوارش

 افزایش با هاپروبیوتیک .(33) باشدمی ایمنی یسامانه تحریک و باکتریایی ضد اتاثر رقابتی، حذف شامل هاپروبیوتیک اثر ینحوه برای اصلی

 روده جذب سطحهضمی و افزایش  عملکرد بهبود باعث ،هاریزسازواره سایر توسط شده تولید سموم کردنخنثی و گوارشی هایآنزیم فعالیت

زیرا عموماً در گروه  ،مورد توجه بوده بسیار های پروبیوتیکیها در میان باکتریالکتوباسیلوس(. 23) شوندمی طیور سالمت نیز ارتقای و

ایمنی را تقویت و تحریک نمایند. این  یسامانه طریقهای الکتوباسیلوسی قادرند از دو پروبیوتیک. (55) گیرندهای ایمن قرار میباکتری

ای آزاد شده، هپادگنو یا اینکه با کمک  ،کنندتکثیر و توسعه پیدا میاستقرار، روده  یهای زنده در طول دیوارهیاختهصورت ها یا بهریزسازواره

ها و پاسخ ایمنی یاختهسازی ثیر از طریق فعالأاین ت .(53) نمایندایمنی را تحریک می یسامانهستقیماً و م ،را جذب غیر زندههای ریزسازواره

اند که استفاده گزارش نموده (،35)ناکفایچیت و همکاران . گیردایمنی مخاطی صورت می یسامانههای دفاع درونی و تنظیم سازوکاربا افزایش 

 ود.شکامپیلوباکتر می اًصو کاهش پروتئوباکترها مخصو ی اولباعث بهبود وزن بدن در هفته، در خوراک یالکتوباسیلوس هایاز سویه
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تیمرمن و همکاران  (.34) باشدکننده میمصرفدر  وباسیلوس روتریالکت مطلوبایمنی و اثرات  بهبود یکننده یدنتایج مطالعات متعدد تأی

روز باعث کاهش مرگ و میر، بهبود  35در آب آشامیدنی طیور به مدت  الکتوباسیلوس روتری یی سه سویهمشاهده نمودند که ارائه(، 55)

 یاز سه سویه یاستفاده از مخلوط، (44)اساس گزارش شکریزدان و همکاران بر  درصدی میزان تولید گردید. 3/4و افزایش  ،سالمت و عملکرد

رول سرم، مانی و کاهش کلستخوراک مصرفی، عالوه بر بهبود وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک و افزایش زنده درالکتوباسیلوس سالیواریوس 

و همکاران  ریتزی کاهد.می شدتبهکه از جمعیت باکتریایی نامطلوب درحالی ،های مفید سکومی شدهدار جمعیت باکتریباعث افزایش معنی

نین چبهبود افزایش وزن بدن، بهبود رشد و هم موجبدر خوراک  الکتوباسیلوس سالیواریوسکه استفاده از پروبیوتیک  کردندگزارش  ،(44)

ساخت اهش های کسازوکارگلیسیرید سرمی و ها در کاهش تریشود. اهمیت دیگر پروبیوتیکبر عملکرد طیور می ایمریاکاهش اثرات منفی 

 ایهباعث کاهش کلسترول خون جوجه کیوتیاستفاده از پروب گزارش شده کهکلسترول یا افزایش تخریب و خروج آن از بدن میزبان است. 

ها کارایی آن ،در شرایط آزمایشگاهی یهای پروبیوتیکپس از جداسازی باکتری باید ،هاپروبیوتیکساخت  یبرای توسعه. (25) شودیم یگوشت

 ،مله دالیل آناست که از ج پی داشتهطیور نتایج متفاوتی را در  یجیره های الکتوباسیلوسی بهزیرا افزودن کشت. ی گرددارزیابنیز  مزرعهدر 

 روتریالکتوباسیلوس  بومی یاثرات یک سویه ،حاضر ی. در مطالعه(45 ،4 ،3) باشدباکتریایی میهای مصرف و وجود تفاوت بین سویه نحوه

))ABRIG25 (MF686485 reuteri L.( الکتوباسیلوس سالیواریوس بومی ییک سویه چنینهم و شده از مرغ بومی گیالن جداسازی 

))NABRII59 (MH595987 salivarius .L( بیوتیک محرک با اثر آنتی ،جداگانهمنفرد و طور هداسازی شده از اردک بومی مازندران بج

 گوشتی هایجوجهو ایمنی های خونی الشه، فراسنجه مربوط به هایهشاخصبر عملکرد،  (الکتوفید) و پروبیوتیک تجاری (آویالمایسین) رشد

 مقایسه گردید.

 

 هامواد و روش

 یسویهگیالن و یک  جداسازی شده از مرغ بومی( L. reuteri ABRIG25 (MF686485)) الکتوباسیلوس روتری یسویهیک 
صورت بهطور جداگانه جداسازی شده از اردک بومی مازندران به L. salivarius NABRII59 (MH595987))) سالیواریوسالکتوباسیلوس 

مدت به در دقیقه و دور 5555های حاصله در شدند. سپس کشت کشت گراددرجه سانتی 33در دمای  مایع MRSبی هوازی در محیط کشت 
ورت جداگانه در صهای الکتوباسیلوسی بهیک از سویه و خمیر حاصل از هر خارجسوپرناتانت حاصل از سانتریفوژ دقیقه سانتریفوژ شدند.  55

در آرد ذرت  CFU/g 255×34/5های گوشتی به میزان جوجه یمنظور استفاده در جیرهها بهخشک شدند. سپس هر یک از جدایهفریز درایر 
پرنده در  قطعه 55تکرار و  4تیمار،  5طور تصادفی بین به (پالس آربراکرز) نر یک روزه یقطعه جوجه 355 ،آزمایش این در .(44) رقیق شدند

 عنوان تیمارپایه به یجیره -5 :گرم بود. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از 45های آزمایشی گروه یمیانگین وزن اولیههر تکرار توزیع شدند. 
پروبیوتیک تجاری  گرم در تن 255پایه +  یجیره -3 ،آویالمایسینبیوتیک محرک رشد گرم در تن از آنتی 555پایه +  یرهجی -2، شاهد

 (L. salivarius NABRII59 (MH595987)) الکتوباسیلوس سالیواریوس گرم در کیلوگرم از پودر باکتری 5پایه +  یجیره -4، دالکتوفی

بر پایه  یجیره .(L. reuteri ABRIG25 (MF686485)) الکتوباسیلوس روتری گرم در کیلوگرم از پودر باکتری 5پایه +  یجیره -5 و
روزگی(  25-42روزگی( و پایانی )55-24روزگی(، رشد ) 5-55آغازین ) بیوتیک برای دورهنتیفاقد آ( CP=45%)سویا  یاساس ذرت و کنجاله

ایمنی سرم،  هایمنظور ارزیابی شاخصبه است. نشان داده شده 5ی پایه در جدول ترکیب مواد مغذی جیرهاجزای خوراک و تنظیم گردید. 
قابل تزریق، شستشو  (فیزیولوژیکساختاری )با سرم   SRBCقابل تزریق محلول تعلیقی )آویزش(ی منظور تهیهی گوسفند بهخون دفیبرینه
ل تزریق و سی گلبول قرمز گوسفندی از طریق ورید باسی 5/5جوجه از هر تکرار،  2ی پرورشی، به از دوره 35و  22در روزهای و رقیق شد. 

 از سرم تا شد داده اتاق قرار دمای در ساعت 52مدت  به هانمونه شد. سپس گرفته بال ورید از خون سیسی 2 مقدار روز بعد از هر تزریق، 3
، ایمنوگلوبین Mعیار پادتن ایمنوگلوبین  و شدندسانتریفیوژ  دقیقه 55 مدت به 5555 (rpm) دور با شده جدا هایسرم. شود جدا خون یلخته

G هماگلوتیناسیون روش و ایمنوگلوبولین کل، به (HA )پرنده  2تصادفی از  طوربه ،پرورش 45 و 24در روز چنین هم. (32) ندگیری شداندازه

در  .(54) گردید تعیین (HI) هماگلوتیناسیون از ممانعت ی آزمایشوسیلهبه نیوکاسل علیه پادتن عیارو  آمد عملبه گیریخوندر هر تکرار 
 بال ورید گرسنگی از ساعت 4از  بعدمنظور ارزیابی خصوصیات بیوشیمیایی خون بهپرنده در هر تکرار،  2تصادفی از  طوربهپرورش  42روز 
 و هگرفت قرار دقیقه در دور 5555 سرعت با سانتریفیوژ دستگاه در دقیقه 55 مدت ها بهنمونه ،سرم جهت جداسازی .آمد عملبه گیریخون

 و (LDL)کم  چگالی های بالیپوپروتئین ،(HDL) باال چگالی با هایلیپوپروتئینگلیسیرید، تری گلوکز، کلسترول، شامل خونی هایفراسنجه
 آزمونسپار شرکت از شده تهیه تشخیصی هایبسته از استفاده با و وفتومتریراسپکت روش با (VLDL)م ک اریبس یبا چگال هاینیپوپروتئیل

 .(34) دنشد گیریاندازه



 

 

 های آغازین، رشد و پایانیمغذی جیره در دورهاجزای خوراک و ترکیب مواد -1جدول 

 Table 1- Diet ingredients and nutrient composition in starter, grower and finisher periods 

12B (5 % ،)گرم؛ ویتامین  6B (5/24 % ،)3/5گرم؛ ویتامین  1B (4/24 % ،)54/5گرم؛ ویتامین  4/5المللی بر گرم(، واحد بین 555555) Aهر کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوی: ویتامین  5

گرم؛  4/3المللی بر گرم(، واحد بین 555) Eگرم؛ ویتامین  5B (22 % ،)3گرم؛ ویتامین  9B (45 % ،)525/5گرم؛ ویتامین  4/5المللی بر گرم(، واحد بین 555555) 3Dگرم؛ ویتامین  55/5

 گرم. 2H (2 % ،)5/5گرم؛ ویتامین  3K (55 % ،)4/5ویتامین 

گرم؛ ید  4(، % 25گرم؛ مس )سولفات مس  55(، % 33گرم؛ روی )اکسید روی  25(، % 25گرم؛ آهن )سولفات آهن  54(، % 42هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی: منگنز )اکسید منگنز  2

 گرم. 2(، % 5گرم؛ سلنیوم ) 54/5(، % 42)کلسیم یدات 

(98.5  6(98.8 %), 0.18 g; vitamin B 1A (500000 IU/g), 1.8 g; vitamin B Each kilogram of vitamin premix contains: vitamin 1

(80 %), 0.125 g; vitamin B5 (99 %), 3 g;  9(500000 IU/g), 0.4 g; vitamin B 3(1 %), 0.15 g; vitamin D 12%), 0.3 g; vitamin B

(2 %), 0.5 g. 2H (50 %), 0.4 g; vitamin 3vitamin E (500 IU/g), 3.6 g; vitamin K 

Each kilogram of mineral premix contains: Mn (manganese oxide 62 %), 16 g; Fe (iron sulfate 20 %), 25 g; Zn (zinc oxide  2

77 %), 11 g; Cu (copper sulfate 25 %), 4 g; I (calcium iodate 62 %), 0.16 g; Se (selenium 1 %), 2 g. 

 های پرورشدوره

Breeding periods 

 مغذیترکیب مواد
Nutrient composition 

 های پرورشدوره

Breeding periods 

 اجزای خوراک )درصد(

Diet ingredients 
(percent) 

 پایانی

Finisher 

 رشد

Grower 

 آغازین

Starter 

 پایانی 

Finisher 

 رشد

Grower 

 آغازین

Starter 

 

3080 3000 2870 
 

 انرژی )کیلوکالری/کیلوگرم(
ME (Kcal/Kg) 

 ذرت 53.31 56.16 59.61
Corn 

 پروتئین خام )درصد( 21.82 20.48 19.06
CP (%) 

 سویا یکنجاله 39.26 35.72 31.90
(CP=45%) 

Soybean meal 

 
 کلسیم )درصد( 1 0.86 0.82

Calcium (%) 
 سویا روغن 2.83 4.16 4.73

Soybean oil 

 فسفر قابل دسترس )درصد( 0.47 0.43 0.40
Available P (%) 

 دی کلسیم فسفات 2 1.78 1.68

Dicalcium 

phosphate 

 ترئونین )درصد( 0.79 0.70 0.63
Threonine (%) 

 کربنات کلسیم 1.18 0.95 0.93

3CaCO 

 نین )درصد(ژآر 1.45 1.27 1.13
Arginine (%) 

 نمک خوراکی 0.36 0.29 0.30

Common salt 

 الیزین )درصد( 1.2 1.05 0.93
Lysine (%) 

 5مکمل ویتامینی 0.25 0.25 0.25

1Vitamin premix 

 متیونین + سیستئین )درصد( 0.89 0.80 0.73

Methionine + Cysteine 

(%) 

 2مکمل معدنی 0.25 0.25 0.25

2Mineral premix 

 

2.54 

 

 

2.58 
 

2.63 

 
 فیبر خام )درصد(

CF (%) 

 دی ال متیونین 0.30 0.24 0.20
D,L-Methionine 

 

7.15 
 

6.47 
 

5.05 
 

 روغن کل جیره )درصد(
Fat (%) 

 ال الیزین هیدروکلراید 0.18 0.08 0.04

L-Lysine HCl 

 ترئونینال  0.08 0.03 0.01    

L-Threonine 



 

 

ه، معدهای داخلی و اجزاء الشه مانند قلب، کبد، سنگدان، پیشوزن اندام ، وجوجه از هر تکرار با قطع رگ گردن کشتار 2 ،پرورش 42در روز 

شدند.  صورت درصدی از وزن بدن ثبتو بهموس، الشه، ران، سینه، بال، چربی و نسبت سینه به ران تعیین، طحال، پانکراس، قلب، بورس، تی

 ،(روزگی55-24) رشد ،(روزگی 5-55) آغازین هایدوره برای گوشتی هایجوجه غذایی تبدیل و ضریب خوراک مصرف روزانه، وزن افزایش

ها با استفاده از نرم داده .ندشد تصحیح گروه هر تلفات میزان اساس بر و ثبت( روزگی 5-42) پرورش یدوره کل و( روزگی 25-42) پایانی

ای منهدا چند آزمون از ها با استفادهمیانگین یو مقایسه ،آنالیزتصادفی  کامالًاساس طرح  بر و  GLMی( از رویه2552) 2.4نسخه  SASافزار 

 :است زیر صورتبه تحقیق این در مدل آماری انجام شد. 55/5دانکن در سطح 

Yij= µ + Tj + εij 

 .اثر خطای تصادفی مربوط به هر مشاهده است   εij =اثر تیمار و =  Tiشاهدات، میانگین م =  µ،مشاهدات  Yij=، فوق یدر رابطهکه 

 نتایج و بحث
 تجاری بیوتیک محرک رشد، پروبیوتیکگوارش طیور بومی، آنتی یلوس بومی جداسازی شده از دستگاهالکتوباس یاثرات مربوط به دو جدایه

آورده شده است.  2های گوشتی در جدول جوجهغذایی  بر افزایش وزن روزانه، میزان مصرف خوراک و ضریب تبدیلشاهد و تیمار  الکتوفید

 تبدیل و ضریب وزانهوزن رمیزان مصرف خوراک، افزایش بین تیمارهای آزمایشی از نظر  یتفاوت ،پرورش یهاطی دورهمشاهده شد که 

 ضمن افزودن ،(32همکاران ) و زوریس مانت و (24همکاران ) و خلیفا(، 54همکاران ) و جینمطابق نتایج این مطالعه، . نیامد بدستخوراک 

در ها پروبیوتیک سودمند تأثیر کلی طوربه د.نکردن گزارش شاهد تیمار به نسبت تفاوتی خوراک تبدیل ضریب در ،به جیره طیور هاکپروبیوتی

آز اوره آنزیم فعالیت کاهش چنینهم و آمیالز و لیپاز پروتئاز، گوارشی مانند هایآنزیم فعالیت افزایش به توانمی را خوراک یبازده بر جیره

در تقابل،  .(54، 2) داد نسبت هامیکروب علیه کنشی ضد فعالیت و زابیماری هایباکتری با رقابت طریق از روده در مفیدهای باکتری حفظ و

 مواد هضم قابلیت افزایش دلیلبه را پروبیوتیک شده با تغذیه گوشتی هایجوجه خوراک تبدیل ضریب بهبود ،(32) همکاران و مونتزوریس

 ،آن احتمالی دلیل که هشد خوراک تبدیل ضریب بهبود موجب طیور یجیره در هاپروبیوتیک از استفادهبیان شده که  کردند. گزارش مغذی

 طریق از شیاکلییمانند اشر زابیماری هایباکتری توسعه از جلوگیری و یگوارش مجرای درها الکتوباسیل ویژهبه مفید هایافزایش باکتری

 در وزن افزایش بهبود با رابطه در متعددی گزارشات(. 23) باشدمی هاآن از حاصل سموم کردنخنثی نیز و باکتریوسین و آلی اسیدهای تولید

 ترکیبات در موجود هایباکتری بین رقابت دلیلبه است ممکن پروبیوتیک تأثیر (.23، 53، 2) باشدمی دسترس در هاپروبیوتیک از استفاده اثر

 ممکن است باشند، داشته دراختیار بیشتری زمان های پروبیوتیکباکتری چه هر گوارش باشد. دستگاه میکروبی هایجمعیت با پروبیوتیک

 جمعیت کامل یتوسعه عدم به توجه با دیگر طرف از نمایند. عمل بهتری کاراییبا  گوارش دستگاه میکروبی هایجمعیت با رقابت در

 طریق از یافته، استقرار گوارش دستگاه در مناسب شکل به توانندمی یپروبیوتیک ترکیبات اولیه، در سنین پرنده گوارش دستگاه در میکروبی

 وبهبود عملکرد  موجبها که پروبیوتیک متعدد حاکی استمطالعات نتایج شوند.  مضر هایباکتری رشد و فعالیت کاهش رقابتی سبب حذف

 رویها پروبیوتیکدار ، اگرچه نتایج برخی مطالعات دیگر اشاره به عدم اثرات معنی(54،55) شوندپرنده میسالمت و کاهش نیاز نگهداری 

 و نوع تعداد(، مصرف نوع پروبیوتیک، مقدار تجویز شده )دوزتفاوت درتوان به ها میدالیل تفاوت یافتهجمله از . (45) دارد رشد عملکرد بهبود

(. 4،3ها(، سن و جنس جوجه و نیز ترکیب جیره )خصوصاً میزان پروتئین آن( اشاره نمود )سویه، شرایط مدیریت و محیط )استرس و تنش

ر عمل تموفق ،نامطلوب هایریزسازوارهی گوارشی داشته باشند، در رقابت با لوله درها زمان بیشتری برای استقرار چنین هرچه باکتریهم

(، در 34ها و عمق کریپت شده که ضمن بهبود جذب مواد مغذی )ها و خملها سبب افزایش ارتفاع پرزمصرف پروبیوتیک .(22) کنندمی

های داخلی وزن نسبی اندام ،حاضر یدر مطالعه (.45کند )کم پروتئین )خصوصاً از نظر سیستئین و الیزین( نیز کارآمدتر عمل میهای جیره

(، 5ی آواد و همکاران )مطالعهنتایج  با مشابه ،این پژوهششرایط گزارش شده است. در  3دی از وزن بدن محاسبه و در جدول صورت درصبه

ه با تیمار بیوتیک محرک رشد در مقایسبومی و آنتی الکتوباسیلوسهای داری در گروه پروبیوتیک تجاری، جدایهصورت معنیمعده بهوزن پیش

یکی و داری بین تیمارهای پروبیوتمانند بسیاری از مطالعات انجام شده تفاوت معنی ،هامیانگین وزن نسبی سایر اندامدر کاهش یافت. شاهد 

 در پروبیوتیک گنجاندن که داد (، نشان4همکاران ) و آواد نتایجمنطبق با نتایج این گزارش،  (.44، 54) سایر تیمارها مشاهده نگردید

 .نداشت بورس و تیموس طحال، کبد، ،کور یروده بر تأثیری گوشتی هایجوجه یجیره

 



 

 

 )گرم/پرنده/روز( های گوشتیجوجه صفات تولیدیبیوتیک محرک رشد و پروبیوتیک تجاری بر های اسید الکتیکی بومی، آنتیمصرف باکتری اتاثر -2 جدول

 Table 2- Consumption effects of native lactic acid bacteria, growth-promoter antibiotics and commercial 

probiotics on production traits in broilers (gram/bird/day) 

 

 

 های آزمایشیجیره

 (Experimental diets) 

 

 صفات تولیدی

(Production traits) 

 

SEM P-value 5
1Plr 4

1Pls 3Plac 2Anti 1Cont 

 افزایش وزن )گرم/پرنده/روز( 17.60 16.86 18.03 18.36 17.23 0.88 1.13
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 مصرف خوراک )گرم/پرنده/روز( 23.22 23.14 23.47 24.14 23.53 0.94 0.92

Feed intake (g/bird/day) 

 ضریب تبدیل خوراک 1.33 1.38 1.30 1.31 1.37 0.53 0.03

Feed conversion ratio 

 

 افزایش وزن )گرم/پرنده/روز( 57.20 58.33 59.32 64.48 56.96 0.51 3.27
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 )گرم/پرنده/روز(مصرف خوراک  75.72 81.00 81.01 86.64 79.28 0.15 2.66

Feed intake (g/bird/day) 

 ضریب تبدیل خوراک 1.34 1.39 1.37 1.34 1.39 0.73 0.03

Feed conversion ratio 

 افزایش وزن )گرم/پرنده/روز( 95.76 106.14 105.55 103.19 106.76 0.19 3.05
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 )گرم/پرنده/روز(مصرف خوراک  200.36 193.91 192.56 195.50 205.98 0.43 5.46

Feed intake (g/bird/day) 

 ضریب تبدیل خوراک 2.04 1.83 1.82 1.89 1.93 0.08 0.05

Feed conversion ratio 

 )گرم/پرنده/روز(افزایش وزن  61.26 66.51 66.51 67.62 64.38 0.39 2.20
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 )گرم/پرنده/روز(مصرف خوراک  112.70 110.96 109.75 113.75 110.80 0.89 3.14

Feed intake (g/bird/day) 

 ضریب تبدیل خوراک 1.78 1.67 1.65 1.68 1.72 0.08 0.03

Feed conversion ratio 

 Means within same row with different superscripts differ  (P<0.05)   باشند های هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنی دار میمیانگین
: Control group which consumes basic diets only.Cont1 

grams per ton of avilamycin antibioticAnti: Consumer group of basic diet containing 100 2 

feed) according to the manufacturer’s -Plac: Consumer group of basic diet containing commercial probiotic (Lacto3

consumption recommendations 
bacterial powder NABRII59 (MH595987) iusLactobacillus salivar: Consumer group of basic diet containing 1 gr/Kg 1Pls4 

ABRIG25 (MF686485)bacterial powder Lactobacillus reuteri : Consumer group of basic diet containing 1 gr/Kg 1Plr5 
1Cont: فقط جیره پایه گروه شاهد یا کنترل مصرف کننده 
2Anti:  بیوتیک آویالمایسینگرم در تن آنتی 555گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با 
3Plac: گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با پروبیوتیک تجاری الکتوفید مطابق توصیه تولیدکننده 
4

1Pls : گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس سالیواریوسNABRII59 (MH595987) 
5

1Plr : گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس روتریABRIG25 (MF686485) 



 

 

)گرم وزن اندام بر وزن  های داخلیبیوتیک محرک رشد و پروبیوتیک تجاری بر درصد وزن نسبی اندامهای اسید الکتیکی بومی، آنتیاثرات مصرف باکتری -3جدول 

 های گوشتیدر جوجه (555× )گرم وزن اجزای الشه بر وزن الشه  و اجزای الشه (555× زنده 

Table 3- Consumption effects of native lactic acid bacteria, growth-promoter antibiotics and commercial 

probiotics on the percentage of relative weight of internal organs (organ weight/live weight ×100) and carcass 

components (carcass component weight/carcass weight ×100) in broilers 

 

 های آزمایشیجیره

(Experimental diets) 

 

 اجزای الشه
(Carcass components) SEM P-value 5

1Plr 4
1Pls 3Plac 2Anti 1Cont 

0.11 0.32 2.32 2.21 2.56 2.40 2.39  (Liver)کبد 

0.058 0.67 1.45 1.36 1.42 1.45 1.48  (Gizzard)سنگدان 

0.018 0.030 b0.33  b0.34  b0.32  b0.32  a 0.40  (Proventriculus)معدهپیش 

0.008 0.13 0.11 0.13 0.12 0.10 0.11  (Spleen)طحال 

0.01 0.71 0.22 0.23 0.23 0.22 0.24  (Pancreas)پانکراس 

0.019 0.13 0.46 0.44 0.45 0.42 0.49  (Heart)قلب 

0.005 0.046 0.070 0.060 0.060 0.050 0.059  (Bursa)بورس 

0.032 0.07 0.41 0.34 0.27 0.33 0.38  (Thymus)تیموس 

0.80 0.32 64.45 64.46 63.76 63.23 62.35  (Carcass)الشه 

0.41 0.71 30.45 30.31 30.40 29.85 30.37  (Thigh)ران 

0.65 0.53 39.42 39.06 38.10 38.82 38.37  (Breast)سینه 

0.15 0.88 8.35 8.57 8.22 8.16 8.37  (Wing)بال 

0.15 0.61 1.56 1.34 1.31 1.46 1.26  (Fat)چربی 

0.046 0.98 1.29 1.28 1.25 1.30 1.26  (Breast:Thigh)سینه به ران 

 .(P<0.05)باشند های هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنی دار میمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

: Control group which consumes basic diets only.Cont1 
Anti: Consumer group of basic diet containing 100 grams per ton of avilamycin antibiotic2 

according to the feed) -Plac: Consumer group of basic diet containing commercial probiotic (Lacto3

manufacturer’s consumption recommendations 
bacterial powder NABRII59Lactobacillus salivarius : Consumer group of basic diet containing 1 gr/Kg 1Pls4 

ABRIG25der bacterial pow Lactobacillus reuteri: Consumer group of basic diet containing 1 gr/Kg 1Plr5 
1Cont: فقط جیره پایه گروه شاهد یا کنترل مصرف کننده 
2Anti:  بیوتیک آویالمایسینگرم در تن آنتی 555گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با 
3Plac: گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با پروبیوتیک تجاری الکتوفید مطابق توصیه تولیدکننده 
4

1Pls : گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس سالیواریوسNABRII59 (MH595987) 
5

1Plr : گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس روتریABRIG25 (MF686485) 



 

 

تزریق پس از دو مرحله SRBC علیه  Gایمنوگلوبولین و  Mایمنوگلوبولین بر عیار پادتن کل،  آزمایشی تیمارهای اثرات به مربوط هایداده

های الکتوباسیلوسی بومی نشان داده شده است. در این مطالعه پروبیوتیک تجاری و جدایه 4در جدول  (SRBC) های قرمز گوسفندگلبول

الکتوباسیلوس ی پس از اولین و دومین تزریق شدند. جدایه Gداری منجر به بهبود ایمنوگلوبولین کل و ایمنوگلوبولین صورت معنیبه

 با پس از دومین تزریق گردید. مشابه Mایمنوگلوبولین داری منجر به بهبود صورت معنیاستفاده شده در این مطالعه به (1Pls) سالیواریوس

 ه تزریقب نسبت پادتن پاسخ افزایش به منجر پروبیوتیکی موثر هایریزسازواره که کردند گزارش (55) همکاران و اساتو ،حاضر یمطالعه نتایج

SRBC های اخصهشهای الکتوباسیلوسی منجر به ظهور اثرات مفیدی برروی اند که بسیاری از پروبیوتیکنتایج مطالعات نشان داده شوند.می

 پادتن اختصاصی تولید که داد احتمال توانمی SRBC پادتن علیه عیاراختصاصی  افزایش به توجه با (.52شوند )ایمنی پرنده می یسامانه

 هایباکتری برابر در طبیعی سدّ سازیفراهم با روده میکروبی تباشد. جمعیّ ایمنی وضیعت عمومی بهبود گربیان تواندمی که یافته افزایش

شوند می ایمنی یسامانه عملکرد ارتقاء باعث ،ضد میکروبی مواد سایر یا هاباکتریوسین تولید با و نموده ممانعت عوامل نامطلوب رشد از مضر،

 و روده مخاط های ایمنیفعالیت جهت و بوده ضروری گوارش دستگاه لنفاوی بافت یتوسعه برای ایهای رودهباکتری عالوه،به (.35)

شده با قدرت بیشتری همراه است زیرا با افزایش تزریق  SRBCعلیه  پادتن یپاسخ ثانویه (.43دارند ) اهمیت طبیعی هایپادتن یتوسعه

در  ادتنپتولید  تشدیدموجب  ،تولید شده در پاسخ ایمنی یهای خاطرهیاختهیابد و ها تکامل بیشتری میایمنی آن یسامانه ،هاسن جوجه

عی در سطوح های موضها، پادتنهای عمومی و اینترفرونها از طریق افزایش پادتنتاثیر پروبیوتیکبهبود ایمنی تحت . شوندپاسخ ثانویه می

ر د علیه گلبول قرمز گوسفندیپادتن تغییرات تفاوت  (.25شود )خواری ایجاد میهای بیگانهی روده و نیز افزایش فعالیتمخاطی بافت دیواره

نتیکی ژ ظرفیتسن و  ،، حرارت محیطای، جنس حیوان، شرایط تغذیهپادگنثیر روش و محل تزریق أمختلف ممکن است تحت ت هایآزمایش

 (.42) باشد هاهای باکتریایی آنها و نوع و تعداد سویهچنین مقدار تجویز شده )دوز مصرف( پروبیوتیکو هم هاجوجه

نشان داده شده  5 پرورش در جدول یدوره 45 و 24زهای علیه واکسن نیوکاسل در رو عیار پادتن بر آزمایشی تیمارهای از اثراتنتایج حاصل 

تیمار  هنسبت بایشی آزمتیمارهای بین دار تفاوت معنی حاکی از عدم در این جدول پادتنمیانگین عیار های مربوط به داده یمقایسه .است

 جمله از مختلف دالیلتواند بهنیوکاسل می علیه حاوی پروبیوتیک آزمایشی هایگروه در ایمنی پاسخ بهبود گزارش شده است که بود.شاهد 

 عمل عوامل از ،هاو دفنسین هاباکتریوسین مانند باکتریایی ضد تولید ترکیبات طریق ها ازپروبیوتیک باشد. هانظیر باکتریوسین ترکیباتی وجود

 هستند Bگروه  هایویتامین کردن آزاد به قادر هاپروبیوتیک ،به عالوه (.45) کنندمی تحریک را ایمنی یسامانه و کرده ممانعت زابیماری

(. نتایج مطالعات محققین 24دهند )می افزایش را فرار چرب اسیدهای تولید هضمی، هایآنزیم تولید با و کرده تحریک را ایمنی پاسخ که

  Bو Tهای لنفوسیت یوسیلهایمنی اکتسابی به پاسخ که هاییباکتری جمعیّت از طریق تعادل ،هاپروبیوتیک حاوی هایجیره که داد نشان

 تخریب و رقابتی حذف باعث ها،پروبیوتیک مصرف اثر در تکثیر یافته مفید هایریزسازواره دهند.ارتقا می را ایمنی پاسخ کنند،می را القا
 ایمنی یسامانه تحریک موجب ،زابیماری یغیر زنده هایباکتری از شده آزاد هایپادگن جذب طریق از و یا شده مهاجم هایریزسازواره

 افزایش (،B و Tیمنوگلوبولین )ا تولید پادتن تحریک و روده یدیواره هاییاخته در هالنفوسیت تعداد افزایش با حال. در عین(1شوند )می

شوند می ایمنی یسامانه تحریک موجب ،هااینترفرون گاما ترشح باکتریایی و افزایش ضد ترکیبات تولید سفید، گلبول خواریبیگانه فعالیت

 یسامانه تحریک بر هاپروبیوتیک اثر بررسی برای مناسب ابزاری ها،پروبیوتیک مصرف متعاقب از واکسیناسیون بعد ایمنی پاسخ (. بررسی52)

 (.4) باشدحیوان می و انسان ایمنی

 

 

 

 

 

 



 

 

های گوشتی پس از        های سرم جوجهبیوتیک محرک رشد و پروبیوتیک تجاری بر ایمنوگلوبولیناسید الکتیکی بومی، آنتیهای اثرات مصرف باکتری -4جدول 

 )گلبول قرمز خون گوسفند( SRBCدو مرحله تزریق 

Table 4- Consumption effects of native lactic acid bacteria, growth-promoter antibiotics and commercial 

probiotics on broiler serum immunoglobulins after two stages of SRBC injection (sheep red blood cells) 

 

 

 

 

 

 

 

 های آزمایشیجیره

 (Experimental diets) 

 

  ایمنوگلوبولین
Immunoglobulin SEM P-value 5

1Plr 4
1Pls 3Plac 2Anti 1Cont 

0.27 0.19 ab1.62  ab0.002  ab1.87  a2.12  a1.25  IgM  (1) 

0.35 0.0001 a6.12  a6.87  a6.12  b4.12  b4.25  IgG  (1) 

0.38 0.0001 a7.75  a8.87  a8.00  b6.25  b5.50  Total  (1) 

0.26 0.008 b2.00  a3.12  b2.00  b2.25  b1.75  IgM  (2) 

0.34 0.002 a6.37  a6.00  a6.25  b4.75  b4.87  IgG  (2) 

0.35 0.0001 a8.37  a9.12  a8.25  b7.00  b6.62  Total  (2) 

 .(P<0.05)باشند های هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنی دار میمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

: Control group which consumes basic diets only.Cont1 
Anti: Consumer group of basic diet containing 100 grams per ton of avilamycin antibiotic2 

feed) according to the -Plac: Consumer group of basic diet containing commercial probiotic (Lacto3

manufacturer’s consumption recommendations 
bacterial powder NABRII59 Lactobacillus salivarius: Consumer group of basic diet containing 1 gr/Kg 1Pls4 

ABRIG25bacterial powder Lactobacillus reuteri : Consumer group of basic diet containing 1 gr/Kg 1Plr5 
1Cont: فقط جیره پایه گروه شاهد یا کنترل مصرف کننده 
2Anti:  بیوتیک آویالمایسینگرم در تن آنتی 555گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با 
3Plac: گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با پروبیوتیک تجاری الکتوفید مطابق توصیه تولیدکننده 
4

1Pls : گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس سالیواریوسNABRII59 (MH595987) 
5

1Plr : گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس روتریABRIG25 (MF686485) 

 



 

 

 35و  22علیه بیماری نیوکاسل در روز  پادتن عیاربیوتیک محرک رشد و پروبیوتیک تجاری بر های اسید الکتیکی بومی، آنتیباکتریاثرات مصرف  -5جدول 

Table 5- Consumption effects of native lactic acid bacteria, growth-promoter antibiotics and commercial 

probiotics on antibody titer against Newcastle disease at day 22 and 35 

 

 

 .است شده ارائه 4 در جدول شماره یروزگ 42 در سن یگوشت یهاخون جوجه ییایمیوشیب یهابر فراسنجه آزمایشی یمارهایت ریثأت جینتا

 داریمعنی ، اختالفو کلسترول سرم  گلوکزغلظت از نظر شاهد آزمایشی با گروه  تیمارهای بین ،در تحقیق حاضر آمده دستبه نتایج براساس
در تیمارهای آزمایشی  (VLDL) های با چگالی بسیار کملیپوپروتئینگلیسیرید و به مقدار تری مربوط یآمده دستبه نتایج در .دست نیامدبه

 سالواریوسالکتوباسیلوس  یجدایه تیمارهای در VLDL گلیسیرید وترین مقدار تریکم انبوده، امّداری معنیتفاوت نسبت به گروه شاهد 
(1lsP) باال چگالی باهای لیپوپروتئین از دست آمدهبه هایداده در .بت گردیدث الکتوفید پروبیوتیک تجاری و (HDL) یجدایهی در تیمارها 

 .داری مشاهده نشدتفاوت معنی الکتوفیدپروبیوتیک تجاری و  (1rPl) الکتوباسیلوس روتری یجدایه ،(1Pls) سالواریوسالکتوباسیلوس 

 در تیمار HDL ترین مقداربیشو  داری کاهش یافتطور معنینسبت به گروه شاهد به آویالمایسین بیوتیکدر تیمار آنتی HDLغلظت 

نسبت در تیمارهای آزمایشی سرم خون  (LDL)کم  چگالی باهای لیپوپروتئین غلظت .مشاهده شد (1Pls) سالواریوسالکتوباسیلوس  یهجدای
 ایهبیماری در مهمی نقش که است هاچربی یدسته از زیستی هایمولکول از یکیکلسترول را نشان نداد. داری تفاوت معنی شاهدبه گروه 

 گاهی یا و سرعت کاهش نیز و عروق شدن ترسخت و پذیری انعطاف کاهش و هاشریان شدن ضخیم باعث کلسترول. عروقی دارد و قلبی
 یغلظت تجویز شده میزان کلسترول باال شامل یثیرگذار بر روی عارضهأهای تسازوکار .شودمی هااندام سایر و قلب به خون جریان انسداد

که از  برای آن پیشنهاد شده مختلفی هایسازوکار طور کلیولی به ،دنباشاثربخشی می قدرت اثربخشی، طول مدت درمان و بسامد، ثیرگذارأت
های غیرمزدوج کردن نمک ،(HMG-CoA)ها بر مهار فعالیت آنزیمی هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآنزیم آ اثر پروبیوتیک به توانجمله می

 به کلسترول شدن (، متصل42) الکتوباسیلیی هاپروبیوتیک عمل یبواسطه جذب کلسترولصفراوی و افزایش دفع آنها، کاهش ساخت و
اشاره کوپروستانول  به کلسترول تبدیل ( و35)ها پروبیوتیک سلولی غشای درون کلسترول شدن (، ادغام22) هاسلولی پروبیوتیک یدیواره

باشد. کلسترول می کاهش توانایی دارای روتری الکتوباسیلوس هایسویه از یکی که کردندگزارش (، 55) همکاران و دوچسنیو تومارو .نمود

کلسترول و  غلظتتی، گوشهای جوجه یجیرهگر آن است که افزودن پروبیوتیک در بیان ،(44و همکاران ) طاهرپور گزارشات تحقیق

 جیره های آزمایشی

 (Experimental diets) 

 

 عیار پادتن
(Antibody titer) SEM P-value 5

1Plr 4
1Pls 3Plac 2Anti 1Cont 

0.39 0.45 4.00 5.00 4.50 4.25 4.25 ND1 (at day 22) 

 22نیوکاسل در روز  عیار پادتن

0.52 0.61 4.50 5.12 4.75 4.12 4.12 ND2 (at day 35) 
 35نیوکاسل در روز  عیار پادتن

 .(P<0.05)باشند های هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنی دار میمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

: Control group which consumes basic diets only.Cont1 
Anti: Consumer group of basic diet containing 100 grams per ton of avilamycin antibiotic2 

feed) according to the -basic diet containing commercial probiotic (LactoPlac: Consumer group of 3

manufacturer’s consumption recommendations 
bacterial powder NABRII59 Lactobacillus salivarius: Consumer group of basic diet containing 1 gr/Kg 1Pls4 

ABRIG25bacterial powder Lactobacillus reuteri : Consumer group of basic diet containing 1 gr/Kg 1Plr5 
1Cont: فقط جیره پایه گروه شاهد یا کنترل مصرف کننده 
2Anti:  بیوتیک آویالمایسینگرم در تن آنتی 555گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با 
3Plac: گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با پروبیوتیک تجاری الکتوفید مطابق توصیه تولیدکننده 
4

1Pls : گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس سالیواریوسNABRII59 (MH595987) 
5

1Plr : گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس روتریABRIG25 (MF686485) 

 

 



 

 

 بسیار کمهای با چگالی گلیسریدها، لیپوپروتئینسرم را کاهش داد. در این گزارش غلظت تری (LDL) های با چگالی کملیپوپروتئین

(VLDL)  های با چگالی باالچنین لیپوپروتئینهم و (HDL) گزارش نمودند که  نیز (53) یالسینکایا و همکاران .داری نشان ندادتغییر معنی
 .گردید سرم خونگلیسرید و تری کلسترول کاهش موجب طیور یجیره در بیوماس پروبیوتیک مکملافزودن 

 

 

 های خونی جوجه گوشتیبیوتیک محرک رشد و پروبیوتیک تجاری بر فراسنجهالکتیکی بومی، آنتی های اسیداثرات مصرف باکتری -6جدول 

Table 6- Consumption effects of native lactic acid bacteria, growth-promoter antibiotics and commercial 

probiotics on blood parameters in broiler 

 

 

 

 جیره های آزمایشی

 (Experimental diets) 

 

 های خونیفراسنجه
 لیتر(گرم/ دسی)میلی

(Blood parameters) 

SEM P-value 5
1Plr 4

1Pls 3Plac 2Anti 1Cont 

 گلوکز  126.06 144.2 146.6 107.0 129.5 0.19 12.67
Glucose (mg/dl) 

 کلسترول 157.86 133.30 141.88 145.64 144.94 0.30 8.07

Cholesterol (mg/dl) 

 گلیسریدتری 58.43 58.77 57.85 57.29 60.74 0.81 2.12

Triglyceride (mg/dl) 

 لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم 11.68 11.75 11.57 11.45 12.15 0.81 0.42

VLDL (mg/dl) 

5.12 0.058 ab57.93  a69.52  ab59.07  b52.87  a72.84  لیپوپروتئین با چگالی زیاد 

HDL (mg/dl) 

 کم چگالی با لیپوپروتئین 73.21 68.67 71.23 62.50 72.65 0.94 9.17

LDL (mg/dl) 

 .(P<0.05)باشند های هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنی دار میمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

which consumes basic diets only.: Control group Cont1 
Anti: Consumer group of basic diet containing 100 grams per ton of avilamycin antibiotic2 

feed) according to the -Plac: Consumer group of basic diet containing commercial probiotic (Lacto3

manufacturer’s consumption recommendations 
bacterial powder NABRII59Lactobacillus salivarius : Consumer group of basic diet containing 1 gr/Kg 1Pls4 

ABRIG25bacterial powder Lactobacillus reuteri : Consumer group of basic diet containing 1 gr/Kg 1Plr5 
1Cont: فقط جیره پایه گروه شاهد یا کنترل مصرف کننده 
2Anti:  بیوتیک آویالمایسینگرم در تن آنتی 555گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با 
3Plac: گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با پروبیوتیک تجاری الکتوفید مطابق توصیه تولیدکننده 
4

1Pls : گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس سالیواریوسNABRII59 (MH595987) 
5

1Plr : گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس روتریABRIG25 (MF686485) 

 

 



 

 

 گیری کلینتیجه

 بروزنجر به اسید الکتیکی بومی م های پروبیوتیکجدایههای گوشتی با جوجه یسازی جیرهغنی مده در این تحقیق،آدست هنتایج ببر مبنای 
بیوشیمیایی  هاینجهفراس، بر عملکرد (آویالمایسین) بیوتیک محرک رشدو آنتی (الکتوفید) مشابه با پروبیوتیک تجاری مفید و مطلوب واثرات 
های هجدای ،و بنابراین گرددمی های سرمایمنوگلوبولین های گوشتی از طریق افزایش سطحایمنی جوجه های پاسخشاخص بهبودو  خون

 یتغذیهدر اده پروبیوتیکی مورد استف هایدر ترکیب مکمل کاربردمناسبی جهت  نمایندگان در این تحقق، مورد مطالعهالکتوباسیلوسی بومی 
اکتری، ب یدلیل تفاوت در سویههتواند بمی در این زمینه،مطالعات مختلف دیگر در نتایج  ی مشاهده شدههاتفاوت چنینهم طیور هستند.

 .باشد های محیطی و غیره()مثل سن، جنس و تنش هاو شرایط مدیریت و نگهداری جوجه ، مدت زمان مصرف،، روش مصرف باکتریغلظت
 

 گزاریاسسپ

آقای مهندس محمدی ، و رشت(-ی شمال کشور )گیالن(، منطقهABRIIی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران )پژوهشکدهمدیران و کارشناسان از 
 وهشپژهای مالی، تامین اقالم مورد نیاز پژوهشی و فنی این حمایتتمامی زحمات دلسوزانه و  بابت شرکت رامسر طیور محترم عاملدیرم

 صمیمانه قدردانی و تشکر می نماییم.
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The effect of adding Lactobacillus isolates, isolated from the gastrointestinal tract of 

Iranian native poultry on performance, carcass characteristics, blood parameters and 

safety parameters of broilers 

 
Introduction Feed additives are used to promote health, improve performance and to increase nutrients efficiency 

in poultry feed. Antibiotics, which were used as growth promotors  for years, are no longer considered as desirable 

additives in poultry feed, due to, their excessive or improper use leads to accumulation of antibiotic residues in 

poultry products. Moreover, development of antibiotic-resistant bacterial strains in the digestive tract of food 

producing animals can be transmitted to the  final consumer. For non-therapeutic purposes and as alternative 

growth promotor to antibiotics, probiotics have been introduced as suitable candidates due to their beneficial 

effects on poultry digestive enzymes, improve intestinal absorption, and neutralizing toxins produced by harmful 

microorganisms, which will result in improving the immune system and ultimately economic performance.  

Lactobacilli are among the most popular probiotic bacteria, because they are generally classified as safe bacteria.  

Materials and methods Lactobacillus reuteri (L. reuteri ABRIG25 (MF686485)) and salivarius (L. salivarius 

NABRII59 (MH595987) isolated from the digestive tract of Guilan’s native chicks and Mazandaran’s duck  

respectively, were prepared up to 1.36×109 CFU using MRS medium at 37 ° C, under anaerobic conditions. 300 

one-day-old male Arbor-Acres chicks were distributed in a completely randomized design, with 5 treatments, 4 

replications(15 chicks per replicate). Experimental treatments were: 1- Basic diet as control group (Cont), 2- Basic 

diet + 100 g / ton Avilamycin as antibiotic group (Anti), 3- Basic diet + 200 g / ton commercial probiotic (Lacto-

feed®) (Plac), 4- Basic diet + 1 g / Kg of L. salivarius NABRII59 (MH595987) bacterial powder (Pls1), and 5- 

basic diet + 1 g / kg of L. reuteri ABRIG25 (MF686485) bacterial powder (Plr1). Daily feed intake, weight gain, 

and feed conversion ratio of broilers were determined and recorded in starter, grower, and finisher  periods. On 

day 42, two chicks were slaughtered from each replicate and the weight of internal organs and carcass cuts were 

recorded as a percentage of carcass weight. Chicken antibody reaction were determined using SRBS suspension. 

On days 22 and 35 of the rearing period, two chicks were randomly selected from each cage and 0.1 cc of  SRBC 

solution was injected into to the wing’s vein, intravenously. Humoral immunity test was applied on days 29 and 

42, using 1 cc of blood taken from the wing vein of chickens. The hemagglutination reaction was recorded based 

on the last two dilutions as SRBC’s antibody using the logarithm and the antibody titer against Newcastle was 

determined by hem agglutination inhibition (HI) test. On day 42, blood samples were taken randomly from 2 birds 

per replication to evaluate blood-serum parameters including glucose, cholesterol, triglyceride, HDL, LDL and 

VLDL. All data were analyzed using SAS software v.9.1 (2012) in GLM procedure using a completely randomized 

design, and comparison of statistical means was performed, using Duncan's method at the level of 0.05. 

Results and discussion under the conditions of present study, native probiotic isolates (Pls1, Plr1) had a similar 

effect as Plac and Anti, on growth performance of chickens. No significant differences were observed between 

experimental treatments in terms of daily feed intake, weight gain, and feed conversion ratio. Two native probiotic 

isolates (Plr1, Pls1), antibiotic (Anti) and the commercial probiotics (Plac) resulted a significant reduction(P <0.05) 

in proventriculus weight, while no significant differences were obtained in mean relative weight of other organs. 

Commercial probiotic (Plac) and native Lactobacillus isolates (Plr1 and Pls1) significantly improved total 

immunoglobulin and immunoglobulin G (IgG) after both first and second injections (P <0.05). Lactobacillus 

salivarius (Pls1) Isolate, significantly improved immunoglobulin M (IgM) after the second injection. The antibody 

titer against Newcastle disease vaccine did not show a significant difference between treatments and control group. 

There were no significant differences between treatments versus control group in blood glucose, cholesterol, 

triglyceride, VLDL and LDL levels. Chicks fed probiotic containing diets showed no significant differences in 

HDL level, while it appeared with significant decrease in antibiotic treatment. Probiotics can affect gut microbiota, 

due to their competition in usage of nutrients and for attachment sites on the intestinal epithelial cells. Also because 

of  antimicrobial agents’ production, they may improve the blood parameters and stimulate the immune system 
cells to produce cytokines which play an important role in inducing and regulating immune responses in poultry. 

Probiotics support lactic acid-producing bacteria and stabilize the gut microflora, which showed beneficial effects 

on feed conversion ratio via stimulating the production of digestive enzymes. Probiotics may reduce cholesterol 

synthesis through fermenting indigestible carbohydrates, leads  to producing short-chain fatty acids, thereby 

lowering cholesterol level in the host bird. 

Discrepancies in results reported by different researchers may partly be due to differences in chick’s age and breed, 

level of stress, diet composition, consumption period and duration, type of commercial probiotics, dose or amount 

of probiotic intake, management skills, and environmental conditions in different experiments. 

Conclusion: The general conclusion is that the probiotic isolates used in this study are competitive with the 

commercial type of probiotics as well as the antibiotic used and are promising as probiotic candidate with 

beneficial effects on broiler’s performance, blood biochemical parameters and immune system 
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