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  چکیده
های  و برخی از فاکتورهای خونی جوجه  سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر صفات تولیدی تأثیرمنظور بررسی به

 NRC مقادیر توصیه شده( با دو سطح پروتئین ،امالً تصادفی در قالب طرح ک2×3صورت فاکتوریل  هگوشتی، آزمایشی ب
 درصد مقدار 120بدون پروبیوتیک، مقدار توصیه شده و (و سه سطح پروبیوتیک )  درصد مقادیر توصیه شده90و  )1994(

 آزمایشی های تمام جیره.  روز استفاده شد42 قطعه جوجه خروس به مدت 360در این آزمایش از . انجام گرفت) توصیه شده
نتایج نشان داد . جز پروتئین، حاوی حداقل مقادیر مواد مغذی توصیه شده بودنده دارای انرژی قابل سوخت و ساز یکسان و ب

همچنین . ها گردید جوجه دار وزن روزانه هایی با سطح پروتئین متعادل باعث بهبود معنی افزودن پروبیوتیک در جیره
ها از افزایش وزن روزانه بیشتری   در مقایسه با دیگر گروه،مقدار پروبیوتیک توصیه شده درصد 120های تغذیه شده با  جوجه

 در مقایسه ، درصد پروبیوتیک توصیه شده بود120ضریب تبدیل غذایی در تیمارهایی که حاوی ). P>05/0(برخوردار بودند 
 120 با ،ایی مربوط به تیمار پروتئین متعادلترین ضریب تبدیل غذ ینی پا.)P>05/0 (داشتداری  با گروه شاهد بهبود معنی

با کاهش سطح ). 038/2 در مقایسه با 851/1(باالترین مقدار متعلق به تیمار شاهد بود و  ،درصد پروبیوتیک توصیه شده
 مقدار افزودن پروبیوتیک به جیره پایه بر.  مقدار پروتئین مصرفی کاهش و نسبت راندمان پروتئین افزایش یافت،پروتئین جیره

 نتایج این تحقیق نشان داد .)P>05/0( دار نسبت راندمان پروتئین شد  اما باعث افزایش معنی؛پروتئین مصرفی تأثیری نداشت
 بستر، اسید اوریک، کلسترول و تری  pH، باعث کاهش ازت دفع شده،صفات تولیدی بر بهبود که استفاده از پروبیوتیک عالوه

   .گردد می گلیسرید پالسما
  

  ، جوجه گوشتیصفات تولیدی، فاکتورهای خونی پروبیوتیک، :های کلیدی اژهو
 

  1مقدمه
های اخیر  استفاده از محصوالت پروبیوتیکی طی سال

سرعت گسترش یافته و باعث افزایش عملکرد  به

                                                 
 m_shams196@yahoo.com :مسئول مکاتبه -* 1

های گوشتی و تولید محصوالت عاری از هرگونه  جوجه
د ده شواهد اخیر نشان می. بقایای پروبیوتیکی شده است
تواند نقش  های میکروبی می که استفاده از پروبیوتیک

هر چند این . مهمی در آینده صنعت طیور داشته باشد
تواند ابزار مفیدی برای   ولی میروش هنوز ناقص است؛



مین أبه حداکثر رساندن تولیدات طیور و بهبود سالمت و ت
افشار (ایمنی منابع غذایی مورد استفاده جوامع بشری باشد 

دهد  ها نشان می برخی گزارش). 2001ندران و رجب، ماز
های گوشتی  ها در جیره جوجه استفاده از پروبیوتیکبا که 
 افزایش وزن و بهبود ضریب مانندتوان به نتایج مثبتی  می

یو و  ؛1997جین و همکاران، (تبدیل غذایی دست یافت 
؛ جین و 1998؛ کاوازونی و همکاران، 1997کیم، 

؛ مدیلی و 2000؛ زوباک و کامپریچو، 1998همکاران، 
خاک سفیدی ). 2003 کاالواتی و همکاران، ؛2001تانسر، 

اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بیوپلوس ) 2004(و رحیمی 
را بر عملکرد جوجه )  درصد1/0 و 05/0( ب 2

 و مشاهده نمودند که ههای گوشتی بررسی کرد خروس
 وزن بدن و داری بر ثیر معنیأسطوح مختلف پروبیوتیک ت

 ولی در مقایسه با گروه شاهد ؛خوراک مصرفی ندارند
هایی که  داری در ضریب تبدیل غذایی جوجه بهبود معنی

تحت تنش گرمایی بودند، )  روزگی21-42(در دوره رشد 
 درصد پروبیوتیک 1/0 همچنین افزودن .مشاهده نمودند

دار کلسترول سرم در مقایسه  به جیره باعث کاهش معنی
از سطوح ) 2003(کریمی و رحیمی . روه شاهد گردیدبا گ

های   ب در جیره جوجه2مختلف پروبیوتیک بیوپلوس 
داری را در  اختالف معنیاستفاده کرده ولی گوشتی 

افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در 
های کفیل زاده و صفری   بررسی.تیمارها مشاهده نکردند

افزودن سطوح مختلف اگرچه نشان داد که ) 2003(پرور 
ثیر أهای گوشتی ت پروبیوتیک ایمونوباک به جیره جوجه

بستر pH افزایش وزن، خوراک مصرفی و  داری بر معنی
ی ی ولی ضریب تبدیل غذانداشته؛نسبت به گروه شاهد 

)  روزگی45 تا 1(نسبت به گروه شاهد در کل دوره 
از  )2004(کبیر و همکاران . داری بهبود یافت طور معنی هب

 هفتگی 6صورت آشامیدنی تا  پروبیوتیک پروتکسین به
های  داری را در جوجه  افزایش وزن معنی واستفاده کرد

ایشیکی .  مشاهده نمودند6 و 5، 4های  گوشتی در هفته
گزارش کرد که استفاده از الکتوباسیلوس کازئی ) 1979(

  کاهشدر خونرا ها نه تنها سطح آمونیاک  در جیره جوجه

پروتئینی که شامل  ، بلکه باعث کاهش نیتروژن غیرداده
. شود اوریک، اوره و آمونیاک است در خون می اسید

ها در  گزارشات حاکی از آن است که استفاده از پروبیوتیک
 pHترکیب جیره باعث کاهش غلظت آمونیاک و کاهش 

؛ 2001؛ آناتولی، 1995چیانگ و هشیی، ( گردد بستر می
  ).2003 چانگ و چین، ؛2001لهی، اعبد

دهد که استفاده از  های انجام شده نشان می بررسی
ها در ترکیب جیره باعث کاهش کلسترول و  پروبیوتیک

موهان و (گردد  ها می گلیسرید پالسمای جوجه تری
؛ موهان و 1996؛ هادیان و همکاران، 1988آنجیمز، 
 ؛ گیبسون و فولر،1999؛ اندو و همکاران، 1996همکاران، 

نتایج برخی تحقیقات ). 2000 و تانوک و مانرو، 2000
هایی که  خوراک مصرفی در جوجهآن است که حاکی از 

جیره آنها از پروتئین متعادلی در مقایسه با جیره کم 
فانگیان و  (است افزایش یافته استپروتئین برخوردار 

 و رضایی 2002؛ برجنداهی و همکاران، 2000همکاران، 
 های با گزارشنتیجه ، در حالی که این )2004و همکاران، 

میکولک و . مغایرت دارد) 2002(رحمان و همکاران 
های   درصد پروبیوتیک به جیره1/0) 1999(همکاران 

ای که از نظر پروتئین  های نر و ماده آغازین و پایانی جوجه
 آنها هیچ افزایش  وزنافزودند اما درمتعادل بودند، 

ای که  که در جیره در صورتید، داری مشاهده نکردن معنی
 دیگر .از نظر پروتئین کمبود داشت این بهبود مشاهده شد

ها در عملکرد  محققان هم به نقش مثبت پروبیوتیک
هایی با پروتئین کمتر دریافت کرده  هایی که جیره جوجه

 و زوباک و 1982کاس و ویتنر، (بودند اشاره نمودند 
بر اینکه باعث  عالوهها  الکتوباسیل). 2000کامپریچو، 
 ،شوند میکروبی در دستگاه گوارش طیور می تعادل فلور

را نیز کاهش ها و تبدیل آنها نیتروژن   شکستن پروتئین
 به نتایج مفید استفاده از توجهبا ). 2001فولر،  (دهند می

های گوشتی آزمایشی با سطوح  ها در جوجه پروبیوتیک
د و برخی از مختلف پروبیوتیک و پروتئین بر عملکر

های گوشتی انجام گرفت تا  فاکتورهای خونی در جوجه
  . بهترین سطوح موثر آنها در ترکیب جیره مشخص شود



 ها مواد و روش
 قطعه جوجه خروس گوشتی از سویه 360تعداد 

 روز برروی بستر پرورش 42مدت   به308تجاری راس 
 در 2×3صورت فاکتوریل  هاین آزمایش ب. داده شدند

مقدار [قالب طرح کامالً تصادفی با دو سطح پروتئین 
 درصد 90و  )NRC1 )1994پروتئین توصیه شده توسط 

بدون پروبیوتیک، ( و سه سطح پروبیوتیک ]مقدار آن
انجام )  درصد مقدار توصیه شده120مقدار توصیه شده و 

 4 تیمار وجود داشت که به هر تیمار 6 در مجموع .گرفت
.  قطعه جوجه اختصاص داده شد15رار و به هر تکرار تک

 تعیین ترکیبات مواد خوراکی از جدول انجمن ملی برای
 و تنظیم جیره با  استفاده شده)NRC ) 1994تحقیقات

انجام گرفت که در جدول  UFFDA2افزار  استفاده از نرم
پروبیوتیک مورد استفاده با نام .  گزارش شده است1

یک فرآورده پروبیوتیکی است که تجاری پروتکسین، 
های مفید دستگاه گوارش و دو   گونه از باکتری7شامل 

وسیله شرکت پروبیوتیک  هگونه از قارچ است که ب
اینترناسیونال انگلستان برای مصرف در مرغداری و 

: های باکتریایی شامل سویه. ها ساخته شده است دامداری
 Lactobacillus (الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

Acidophilus(الکتوباسیلوس رامنوسوس ، 
)Lactobacillus Rhamnosus( الکتوباسیلوس ،

، )Lactobacillus Bulgaricus (بولگاریکوس
 Lactobacillus (پالنتاریوم الکتوباسیلوس

Plantarum(بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ، 
)Bifidobacterium Bifidum( اینتروکوکوس ،

، استرپتوکوکوس )Enterococcus Faecium (فاسیوم
و ) Streptococcus Thermophilus (ترموفیلوس

 های قارچی شامل آسپرژیلوس اُریزا سویه
)Aspergillus Oryzae(و کاندیدا پنتولوپسی  
)Candida Pintolopessi(یک گرم از این . باشد  می

مطابق . باشد  باکتری می2×109فرآورده حاوی حداقل 

                                                 
1- National Research Council 
2- User Friendly Feed Formulation Done Again 

 استفاده از آن ،العمل شرکت تهیه کننده پروتکسین دستور
صورت  ههای گوشتی در هفته اول پرورش ب برای جوجه

صورت مخلوط در خوراک  هآشامیدنی و بعد از این مدت ب
های   روزگی به گروه7 تا 1 بر این اساس از سن ،باشد می

 5های آزمایشی  و گروه) یک گرم در لیتر (4 و 3آزمایشی 
صورت آشامیدنی  هپروبیوتیک ب) رم در لیتر گ2/1 (6و 

 روزگی 21 تا 8از سن . آب اضافه شد محلول در
صورت مخلوط در خوراک به  پروبیوتیک پروتکسین به

 ،4 و 3 گرم در هر تن خوراک به تیمارهای 100میزان 
 اضافه 6 و 5 گرم در هر تن خوراک به تیمارهای 120
  .شد

 6 و 5و همچنین  4 و 3در مرحله رشد به تیمارهای 
 گرم پروبیوتیک در هر تن خوراک 180 و 150ترتیب  هب

گیری شده در این آزمایش  معیارهای اندازه. اضافه شد
 صفات شامل)  روزگی42صفر تا (برای کل دوره پرورش 

افزایش وزن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل [تولیدی 
میزان خوراک مصرفی هر جوجه تقسیم بر (غذایی 

گرم (، پروتئین مصرفی )ها ایش وزن جوجهمیانگین افز
، نسبت )خوراک مصرفی ضرب در درصد پروتئین جیره

گرم افزایش وزن تقسیم بر گرم پروتئین (راندمان پروتئین 
کیلوگرم خوراک مصرفی ضرب (، انرژی مصرفی )مصرفی

حسب کیلو  در انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی جیره بر
 100 عدد(مان انرژی و نسبت راند) کالری بر کیلوگرم

 تقسیم بر کل انرژی قابل ،ضرب در گرم افزایش وزن
 فاکتورهای ])سوخت و ساز مصرفی برحسب کیلوکالری

و کیفیت ) اسید اوریک، کلسترول و تری گلیسرید(خونی 
 AOACها به روش  جوجه و ازت بستر pHبستر شامل 

های حاصله با استفاده از  داده. محاسبه شد) 1984(
تجزیه واریانس شد و ) SAS3 )1996زار آماریاف نرم

ها برای هر یک از صفات از آزمون دانکن  مقایسه میانگین
  . درصد انجام گرفت5دار  در سطح معنی

                                                 
3- Statistical Analysis Systems. 1996. SAS Users 
Guide, Version 6, 1, SAS Institute Inc. Carry, NC 



  ).برحسب درصد(های آزمایشی   مواد خوراکی و ترکیب جیره-1جدول 
 ) روزگی42 تا 22(دورۀ رشد  ) روزگی21صفر تا (دورۀ آغازین 

 اجزای جیره
 کم پروتئین پروتئین متعادل کم پروتئین پروتئین متعادل

 27/65 30/59 50/55 50/48 ذرت

 CP1( 37/40 24/34 08/32 77/26 =47(کنجاله سویا 

 24/4 07/5 95/5 95/6 روغن خام سویا

 21/1 15/1 67/1 62/1 دی کلسیم فسفات

 43/1 42/1 37/1 36/1 کربنات کلسیم

 34/0 34/0 47/0 47/0 نمک

 5/0 5/0 5/0 5/0 2مکمل ویتامینی و معدنی

 05/0 - - - لیزین

ِDL-12/0 06/0 23/0 17/0  متیونین 

 03/0 03/0 03/0 03/0 آنتی اکسیدان

 05/0 05/0 05/0 05/0 سالینومایسین

 100 100 100 100 جمع

  )درصد(ترکیب مواد مغذی محاسبه شده 
 3200 3200 3200 3200 )یلوگرمک/ کیلوکالری (انرژی قابل سوخت و ساز 

 18 20 7/20 23 پروتئین

 9/0 9/0 1 1 کلسیم

 35/0 35/0 45/0 45/0 فسفر غیر فیتاته

 15/0 15/0 2/0 2/0 سدیم

 1 1/1 16/1 32/1 لیزین

 41/0 38/0 55/0 52/0 متیونین

 72/0 72/0 9/0 9/0 سیستین+ متیونین 

1- Crude Protein 
 000/000/9:  کیلوگرم از مکمل ویتامینی شامل5/2هر .  درصد مکمل معدنی کیمیا رشد است25/0کمل ویتامینی کیمیا رشد و  درصد م25/0 شامل -2

گرم   میلیK3 ،1800گرم ویتامین   میلیE ،000/2المللی ویتامین   واحدبینD3  ،000/18المللی ویتامین  واحدبینA ،000/000/2المللی ویتامین  واحدبین
گرم   میلیB6 ،1000گرم ویتامین   میلیB5 ،000/3گرم ویتامین   میلیB3 ،000/30گرم ویتامین   میلیB2 ،000/10گرم ویتامین   میلیB1 ،600/6ویتامین 
 000/100:  کیلوگرم مکمل معدنی شامل5/2گرم کولین کلراید و هر   میلیH2 ،000/500گرم ویتامین   میلیB12 ،100گرم ویتامین   میلیB9 ،15ویتامین 

  . گرم سلینوم بود  میلی200گرم ید و   میلی1000گرم مس،   میلی000/10گرم روی،   میلی000/100گرم آهن،   میلی000/50گرم منگنز،  میلی
 

  نتایج و بحث
نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف پروتئین و 

های گوشتی در کل  پروبیوتیک بر صفات تولیدی جوجه
 گزارش 2در جدول )  روزگی42صفر تا (دوره پرورش 

ها برای هر یک از  افزایش وزن روزانه جوجه. شده است
دهد که  اثرات اصلی و متقابل در کل دوره نشان می

 از افزایش ،سطح پروتئین متعادل های تغذیه شده با جوجه
 های تغذیه شده با داری نسبت به جوجه وزن معنی

ثیر أت). P>05/0(های کم پروتئین برخوردار بودند  جیره
ها  سطوح مختلف پروبیوتیک بر افزایش وزن جوجه

هایی که از پروبیوتیک به  جوجه). P>05/0(دار بود  معنی
 درصد توصیه شده تغذیه کرده بودند افزایش 120مقدار 

 ،)P>05/0(داری نسبت به گروه شاهد داشتند  وزن معنی
هایی که با مقدار توصیه شده پروبیوتیک تغذیه  اما جوجه
ند، افزایش وزن روزانه آنها نسبت به گروه شاهد شده بود

داری به لحاظ  اثر متقابل معنی. داری نداشت اختالف معنی



 بین سطح پروتئین و سطوح مختلف ،افزایش وزن روزانه
که در پرندگان تغذیه  طوری ه ب،پروبیوتیک وجود داشت

  NRCشده با جیره حاوی سطح پروتئین توصیه شده
 درصد توصیه 120 کننده سطح گروه دریافت) 1994(

 از افزایش وزن بیشتری نسبت به دیگر ،شده پروبیوتیک
 درصد 90 سطح .)P>05/0(تیمارها برخوردار بودند 

داری بین سطوح  تفاوت معنی )NRC ) 1994پروتئین
سطح صفر . مختلف پروبیوتیک در تیمارها مشاهده نشد

داری  درصد پروبیوتیک در دو سطح پروتئین اختالف معنی
 در حالی که .به لحاظ افزایش وزن روزانه مشاهده نشد

بین سطح توصیه شده پروبیوتیک و دو  داری اختالف معنی
 سطح پروتئین .)P>05/0(سطح پروتئین وجود داشت 

افزایش وزن روزانه بیشتری ) NRC ) 1994توصیه شده
 درصد داشت NRC ) 1994( 90را در مقایسه با سطح

 همچنین .) گرم در روز72/48ا  در مقایسه ب32/55(
 درصد توصیه شده 120داری بین سطح  اختالف معنی

) NRC ) 1994پروبیوتیک با سطح پروتئین توصیه شده
  درصد مشاهده شد NRC ) 1994( 90 در مقایسه با

 گرم در 93/58).  گرم در روز26/51 در مقایسه با 93/58(
لیه تیمارها روز بیشترین افزایش وزن روزانه را نسبت به ک

گزارش ) 2003(کاالواتی و همکاران ). >P 05/0(داشت 
 سویه الکتوباسیل 12 درصد از 1/0نمودند که با استفاده از 

داری نسبت  طور معنی ههای گوشتی، وزن ب در جیره جوجه
) 1998(جین و همکاران . یابد به گروه شاهد افزایش می

ز سطوح هایی که ا داری را در جوجه افزایش وزن معنی
مختلف پروبیوتیک استفاده کرده بودند در مقایسه با گروه 

گزارش کردند که ) 1997(یو و کیم . شاهد مشاهده کردند
هایی که از پروبیوتیک استفاده کرده  وزن روزانه جوجه

داری افزایش  طور معنی هبودند نسبت به گروه شاهد ب
  .  یابد می

ها   جوجهها بر افزایش وزن تأثیر مثبت پروبیوتیک
کبیر و همکاران، ( مانندتوسط بسیاری از دیگر محققان 

 و کاوازونی و همکاران، 2001؛ مدیلی و تانسر، 2004
 در حالی که برخی دیگر از ؛گزارش شده است) 1998

؛ کریمی و رحیمی، 2004خاک سفیدی و رحیمی، (جمله 
این تأثیر را بر ) 2003 و کفیل زاده و صفری پرور، 2003
حصول نتایج . ها مشاهده نکردند  وزن جوجهافزایش

 و سن مانندتحت عوامل بسیاری ها  متفاوت در آزمایش
نژاد جوجه، ترکیب جیره، زمان مصرف و نوع پروبیوتیک 

جین و (کند  می میزان مصرف پروبیوتیک تغییر  وتجاری
های میکولک و همکاران   بررسی،)1997همکاران، 

دهد که  نشان می) 1982( همچنین کاس و ویتنر ،)1999(
هایی که جیره آنها از  پروبیوتیک بر افزایش وزن جوجه

پروتئین کمتری در مقایسه با تیمارهای حاوی پروتئین 
زوباک و . است تأثیر بیشتری داردمتعادل برخوردار 

 از مخمر ساکارومیسس سرویسیه) 2000(کامپریچو 
)Saccharomyces Cerevisiae(ای با   در جیره

 و دریافتند که همختلف پروتئین استفاده کردسطوح 
هایی که از سطح پروتئین کمتری همراه با  عملکرد جوجه

 نشان 2جدول .  کرده بودند بهتر استاستفادهپروبیوتیک 
از هایی که  دهد که به لحاظ خوراک مصرفی بین جوجه می

 کرده بودند اختالف استفادهسطوح مختلف پروتئین 
که مصرف  طوری ه ب،)P>05/0 (داری وجود داشت معنی

هایی که از پروتئین متعادل تغذیه  روزانه خوراک در جوجه
 گرم 22/106(کرده بودند بیشتر از جیره کم پروتئین بود 

نتایج این ).  گرم در روز62/97در روز در مقایسه با 
فانگیان و همکاران، (بسیاری از محققان  تحقیق با گزارش

 ولی با تطابق داشته) 2004  و رضایی و همکاران،2000
سطوح . مغایرت دارد) 2002(نتایج رحمان و همکاران 

 ؛مختلف پروتئین تأثیری بر ضریب تبدیل غذایی نداشت
داری را به  ولی سطوح مختلف پروبیوتیک اختالف معنی

 ،)P>05/0 (وجود آورد بهلحاظ ضریب تبدیل غذایی 
ک از  درصد توصیه شده پروبیوتی120که سطح  طوری هب

ضریب تبدیل غذایی بهتری نسبت به گروه شاهد 
همچنین اثر ). 98/1 در مقایسه با 88/1(برخوردار بود 

داری بین سطح پروتئین و پروبیوتیک وجود  متقابل معنی
که بهترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به  طوری ه ب،داشت

 درصد توصیه شده 120تیمار پروتئین متعادل با 



ین مقدار متعلق به تیمار شاهد بود پروبیوتیک و بیشتر
 برخی از های گزارش). 038/2 در مقایسه با 851/1(

ست که افزودن پروبیوتیک به جیره  امحققان حاکی از آن
زاده و  کفیل(گردد  باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی می

 و کاوازونی 2000؛ زوباک و کامپریچو، 2003پرور،  صفری
) 2003(ه کریمی و رحیمی ک ، در حالی)1998و همکاران، 

  .این بهبودی را در ضریب تبدیل غذایی مشاهده نکردند
ها در جیره طیور باعث بهبود  استفاده از پروبیوتیک

 که دلیل احتمالی آن ،گردد ضریب تبدیل غذایی می
ویژه  ههای مطلوب در مجرای گوارش ب افزایش باکتری

زا   بیماریهای  که از توسعه باکتریباشد میها  الکتوباسیل
مانند اشرشیاکلی از طریق تولید اسیدهای آلی و 
باکتریوسین جلوگیری کرده و سموم حاصله از آنها را 

 وجود این سموم در مجرای گوارشی باعث .کند خنثی می
گردد  ها و شکستن آنها به ازت می کاهش هضم پروتئین

 که یهای مضر از جمله آنزیم ).1998جین و همکاران، (
 ،تواند مخل سالمتی پرنده بشود ه گوارش میدر دستگا

 -βتوان به اوره آز و گلیکوزیدازهایی همچون  می
 با اتصال . گلوکوزیداز اشاره نمود-βگلوکورونیداز و 

های   فعالیت باکتری،ها به بافت پوششی روده الکتوباسیل
 گلوکوزیداز -β گلوکورونیداز و -βکننده اوره آز،  تولید

جر به بهبود احتمالی ضریب تبدیل کاهش یافته که من
  ).1997یو و کیم، (گردد  غذایی می

نتایج حاصل از پروتئین مصرفی و نسبت راندمان 
داری  دهد که اختالف معنی  نشان می2پروتئین در جدول 

که  طوری ه ب،بین سطوح مختلف پروتئین وجود دارد
بیشترین و کمترین پروتئین مصرفی روزانه متعلق به 

 درصد 90 حاوی پروتئین متعادل و پروتئین تیمارهای
تیمار ).  گرم در روز18/18 در مقایسه با 95/21(باشد  می

 درصد از نسبت راندمان پروتئین 90حاوی پروتئین 
 در 78/2(بیشتری نسبت به پروتئین متعادل بر خوردار بود 

افزایش نسبت راندمان پروتئین به معنی ). 54/2مقایسه با 
 ،ها به ازای هر گرم افزایش وزن  جوجهست که این اآن

سطوح مختلف . اند پروتئین کمتری مصرف کرده
داری در نسبت راندمان  پروبیوتیک باعث اختالف معنی

 درصد توصیه شده 120که سطح  طوری ه ب،پروتئین گردید
ترتیب از بیشترین و کمترین  هو صفر درصد پروبیوتیک ب

 در مقایسه 74/2(ند نسبت راندمان پروتئین برخوردار بود
داری بین تیمار شاهد و تیمار  اثر متقابل معنی). 59/2با 

پروتئین متعادل با پروبیوتیک توصیه شده و همچنین 
 درصد 120 درصد توصیه شده با پروبیوتیک 90پروتئین 

نتایج این تحقیق مطابق . توصیه شده وجود داشت
 ؛2004رضایی و همکاران، (های دیگر محققان  بررسی

 آنها گزارش کردند که ،بود) 2002برجنداهی و همکاران، 
 پروتئین مصرفی کاهش ،با کاهش سطح پروتئین جیره

گزارش کرد که ) 2001(فولر ). P>05/0(یابد  می
بر ممانعت از فعالیت سموم، موجب  ها عالوه الکتوباسیل

کاهش شکستن پروتئین به نیتروژن و بنابراین بهبود نسبت 
ها بین  انرژی مصرفی جوجه. شوند ین میراندمان پروتئ

که  طوری ه ب،دار بود سطوح مختلف پروتئین معنی
هایی با پروتئین متعادل مصرف کرده  هایی که جیره هججو

 ،بودند، با افزایش خوراک مصرفی و پروتئین مصرفی
 درصد افزایش 90انرژی مصرفی آنها نسبت به پروتئین 

 کیلو کالری در 38/312 در مقایسه با 92/339(یافت 
ثیر متقابل آن این أ ولی به لحاظ سطح پروبیوتیک و ت،)روز

سطوح مختلف پروتئین جیره . دار نبود اختالف معنی
 ولی ؛داری بر نسبت راندمان انرژی نگذاشت اختالف معنی

این اختالف در  سطوح مختلف پروبیوتیک مشاهده 
  .  شود می

 بستر در نتایج حاصل از فاکتورهای خونی و کیفیت
سطوح مختلف پروتئین، .  گزارش شده است3جدول 

داری بر اسید اوریک پالسما نداشت، در  ثیر معنیأت
که استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک، مقدار اسید  حالی

داری نسبت به گروه شاهد  طور معنی هاوریک پالسما را ب
اثر متقابلی بین سطوح مختلف ). P>05/0(کاهش داد 
 در )1979(ایشیکی .  پروتکسین وجود نداشتپروتئین و

 گزارش کرد که استفاده از پژوهشی شبیه این تحقیق
الکتوباسیلوس کازئی در جیره طیور، باعث کاهش 

متوقف ). P>05/0(شود  دار اسید اوریک خون می معنی
تواند در سالمتی و افزایش  کردن تولیدات آمونیاکی می



اکی که در موکوس روده  زیرا آمونی؛ثر باشدؤرشد حیوان م
های روده  داری بر سطح سلول شود، آسیب معنی تولید می
نتایج در مورد ). 1991کیبل و والدروپ، (کند  وارد می

دهد که سطوح مختلف پروتئین  کلسترول پالسما نشان می
حالی  این در. داری بر کلسترول پالسما نداشت ثیر معنیأت

کاهش است که سطوح مختلف پروبیوتیک باعث 
چشمگیری در کلسترول پالسما نسبت به گروه شاهد شد 

)05/0<P(که بیشترین و کمترین میزان کلسترول  طوری ه، ب
ترتیب متعلق به گروه شاهد و تیمار توصیه شده  هب

گرم بر   میلی25/123 در مقابل 37/155(پروبیوتیک بود 
داری بین سطوح مختلف  اثر متقابل معنی). لیتر دسی

های موهان  در بررسی.  پروبیوتیک وجود نداردپروتئین و
، که در ترکیب جیره از سطوح مختلف )1988(و آنجیمز 

گرم در   میلی75 سطح ،پروبیوتیک استفاده نموده بودند
دار کلسترول پالسما نسبت به  کیلوگرم باعث کاهش معنی

گرم بر   میلی2/132 در مقابل 3/93(گروه شاهد گردید 
 در تحقیقات خود از )1999( همکاران اندو و). لیتر دسی

 در که ندها استفاده کرد  در جیره خروسپروبیوتیک
دار کلسترول  مقایسه با تیمار شاهد منجر به کاهش معنی

گزارش کرد که استفاده از ) 2001( عبدالهی. پالسما گردید
های گوشتی   ب در تغذیه جوجه2پروبیوتیک بیوپلوس 

 علت کاهش ،دهد ش میسطح کلسترول سرم خون را کاه
ها،  کلسترول پالسما را در نتیجه مصرف پروبیوتیک

ها در تجزیه صفرا نسبت داد  توان به توان الکتوباسیل می
) 1996(موهان و همکاران ). 1996هادیان و همکاران، (

بیوتیک  پروبیوتیک، آنتیاز های گوشتی  های جوجه درجیره
ش نمودند که  و گزارکردهدو استفاده  و مخلوطی از هر

داری  طور معنی هپروبیوتیک کلسترول سرم خون را ب
دهد که سطوح مختلف   نشان می3جدول . دهد کاهش می

سطوح . گلیسرید پالسما ندارد پروتئین تأثیری بر تری
پالسما  گلیسرید مختلف پروبیوتیک باعث کاهش تری

گلیسرید پالسما در گروه شاهد  که تری طوری ه ب،گردید
 توصیه شده  درصد120و در تیمار مصرف کننده بیشترین 

گرم   میلی25/40 در مقابل 62/50(پروبیوتیک کمترین بود 
اثر ). P>05/0(دار بود  که این اختالف معنی) لیتر بر دسی

داری بین سطوح مختلف پروتئین و  متقابل معنی
) 2003 (کاالواتی و همکاران . پروبیوتیک وجود نداشت

 سویه الکتو 12 درصد از 1/0فاده از گزارش کردند که است
های گوشتی  گلیسرید پالسمای جوجه تواند تری باسیل می

.  گروه شاهد کاهش دهددر مقایسه باداری  طور معنی هرا ب
 و تانوک و مانرو، 2000گیبسون و فولر، (دیگر محققان 

ها قادر به کاهش تری   که پروبیوتیکدادندگزارش ) 2000
نتایج حاصل از سطوح مختلف . باشند گلیسرید پالسما می

داری  دهد که اختالف معنی پروتئین بر ازت بستر نشان می
که کمترین مقدار ازت  طوری ه ب،)P>05/0(وجود دارد 

دفع شده متعلق به تیمارهایی است که جیره کم پروتئین 
).  درصد73/4 در مقابل 14/4(مصرف کرده بودند 

داری بر  معنی یرهمچنین سطوح مختلف پروبیوتیک تأث
که کمترین و بیشترین درصد  طوری ه ب،ازت بستر گذاشت

های حاوی مقادیر توصیه شده  ترتیب به تیمار هازت ب
دار  پروبیوتیک و شاهد تعلق داشت و این اختالفات معنی

 سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک ،)P>05/0(بود 
 ازت که طوری هب) P>05/0(داری داشت  تأثیر متقابل معنی

بستر در گروه شاهد بیشترین و در گروه کم پروتئین و 
حاوی مقادیر توصیه شده پروبیوتیک کمترین مقدار بود 

مطابق این ). گرم بر دسی لیتر  میلی67/3 در مقابل 82/4(
گزارش کردند که ) 2000(نتایج، زوباک و کامپرچو 

سازی با انتروکوکوس فاسیوم و مانان  مکمل
های کم پروتئین، ابقاء ازت را  ر جیرهالیگوساکاریدها د

 درصد افزایش داده و به همین ترتیب نیتروژن بستر 93/5
رضایی و ). P>05/0(دهد  داری کاهش می طور معنی هرا ب

دریافتند که با کاهش پروتئین جیره، دفع ) 2004(همکاران 
چانگ و چین . یابد داری کاهش می طور معنی هازت ب

ه با استفاده از پروبیوتیک اکوزیم گزارش کردند ک) 2003(
همچنین . توان ازت بستر را در دوره رشد کاهش داد می

دریافتند که استفاده از ) 1995(چیانگ و هشیی 
هایی که شامل الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،  پروبیوتیک

استرپتوکوکوس فاسیوم و باسیلوس سابتیلیس است، باعث 
در مشابه . شود کاهش غلظت آمونیاک در بستر می

 که استفاده از نتیجه گرفتند) 1997(، یو و کیم تحقیقی



الکتوباسیلوس کازئی در طیور باعث کاهش فعالیت اوره 
 و در نتیجه ازت و آمونیاک در بستر کاهش شدهآز 
های کم پروتئین،   نشان داد که جیره3نتایج جدول . یابد می

pH05/0(داری کاهش داد  طور معنی هب  بستر<P .(سطح 
 بستر را نسبت به گروه شاهد pHتوصیه شده پروبیوتیک، 

) 2001(آناتولی ). P>05/0(داری کاهش داد  طور معنی هب
گزارش نمود که استفاده از بیفدو باکترها در جیره 

های گوشتی منجر به کاهش غلظت آمونیاک و در  جوجه
ها،  استفاده از پروبیوتیک.  بستر گردیدpHنتیجه کاهش 
 بر) ساکارولتیک(کننده قندها  های تجزیه اکتریسبب غلبه ب

شود که  می) پروتئولتیک(های تجزیه کننده پروتئین  باکتری
 زیه آنها کاهشـزایش و تجـها اف  در نتیجه هضم پروتئین

  موهان و آنجیمز،؛1996هادیان و همکاران، (یابد  می
  نشان دادند که با استفاده از) 2003(چانگ و چین ). 1998

داری  طور معنی ه  بستر را بpHتوان  وبیوتیک اکوزیم میپر
که در دوره آغازین این  در دوره رشد کاهش داد، در حالی

گونه توصیف  آنها علت را این. دار نبود اختالف معنی
ها برای تشکیل کلنی در روده  نمودند که الکتوباسیل

 توان این گونه میطورکلی  هب. احتیاج به زمان کافی دارند
 درصد حد توصیه شده 120که افزودن کرد گیری  تیجهن

 ،جیره حاوی پروتئین متعادل به پروبیوتیک پروتکسین
گشته های گوشتی  باعث بهبود صفات تولیدی جوجه

 درصد حد 90(افزودن پروتکسین به جیره کم پروتئین و
 نسبت راندمان پروتئین و ))NRC ) 1994توصیه شده

مچنین ه. دهد  میرا افزایشکاهش ازت دفع شده 
های کم پروتئین باعث افزایش ابقاء  پروتکسین در جیره

 به جیره باعث کاهش آن افزودن گشته وازت 
  .گردد میاسیداوریک، کلسترول و تری گلیسرید پالسما 

 

و کیفیـت  بـستر در       ) لیتـر  گرم بـر دسـی      میلی(  تأثیر استفاده از سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر ترکیبات پالسمای خون               -3جدول  
  .های گوشتی جوجه

  بسترpH )درصد(ازت بستر  تری گلیسرید کلسترول اسید اوریک 

  :سطح پروتئین
NRC  
NRC 90 درصد 

  
a84/4  
a 25/4 

  
a50/138  
a66/135 

  
a91/43  
a75/43 

  
a73/4  
b14/4 

  
a41/6  
b60/5 

 197/0 082/0 40/2 75/2  223/0 خطای معیار
 009/0 0001/0 961/0 477/0 081/0 سطح احتمال

  :سطح پروبیوتیک
  صفر

  توصیه شده
 درصد توصیه شده 120

  
a18/5  
b27/4  
b18/4 

  
a37/155  
b25/123  
b62/132 

  
a62/50  
b62/40  
b25/40 

  
a62/4  
b20/4  
a49/4 

  
a49/6  
b55/5  

ab98/5 
 241/0 101/0 941/2 379/3 273/0 خطای معیار
 042/0 026/0 036/0 0001/0 033/0 سطح احتمال

  :اثر متقابل
NRCصفر ،  
NRCتوصیه شده ،  
NRC ،120درصد توصیه شده   
NRC 90درصد، صفر   
NRC 90ده درصد، توصیه ش  
NRC 90 ،درصد توصیه شده120 درصد  

  
a65/5  
ab85/4  
ab02/4  
ab72/4  
b52/3  
b52/4 

  
a5/185  
b75/119  
b75/128  
ab25/152  
ab75/126  
ab50/136 

  
a75/56  
b25/39  
b75/35  
ab50/44  
ab00/42  
ab50/44 

  
a82/4  
ab73/4  
ab66/4  
ab42/4  
c67/3  
b33/4 

  
a90/6  
ab93/5  
ab40/6  
ab07/6  
b17/5  
ab56/5 

 341/0 143/0 159/4 779/4 386/0 ای معیارخط
 990/0 039/0 0541/0 282/0 0706/0 سطح احتمال

  ).P>05/0(دار دارندهایی که دارای حروف مشابه نیستند اختالف معنی در هر ستون میانگین
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Abstract5 
In order to study the effects of different protein and probiotic levels on production and some blood 

parameters of broiler chickens, a 2×3 factorial experiments in a completely randomized design with 
360 male chicks for 42 days was used. Factors were two protein levels (NRC, 1994, recommended 
level and 90 percent of recommended levels) and three probiotic levels (without probiotic, 
recommended level and 120 percent of recommended level). All diets were isocalloric and had the 
minimum nutrient requirements recommended by NRC (1994) except for protein. The results showed 
that, supplementing of probiotic to the diets had sufficient quantity of protein significantly improved 
chicks daily gain. Also, chicks fed with 120 percent of recommended probiotic level had more daily 
gains compared to other groups (P<0.05). Feed conversions of the chicks fed with 120 percent 
probiotic were significantly better than control group (P<0.05). The lowest and the highest feed 
conversion ratio were for the balanced protein with 120 percent recommended probiotic level and 
control groups, respectively (1.851 vs 2.038). Decrease of dietary protein level resulted in lower 
protein consumption and higher protein efficiency ratio (P<0.05). Supplementing of probiotic to the 
basal diet did not affect protein consumption but significantly increased protein efficiency ratio 
(P<0.05). Generally, this experiment indicated that supplementing of probiotic to basal diets resulted 
in better production performance, decrease nitrogen excretion, litter pH and decline in uric acid, 
cholesterol and triglyceride levels. 
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