
  ؛ 386: معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی
  32225989: ، نمابر49138- 15739: کد پستی

 

 

 

 

 

  

 

  ها ترین یافته مهم
 افزایش NPN گرم چربی خام کاهش و 100آلدئید در  دي  سیالژها و مقدار مالونpH با پیشرفت تخمیر ضایعات طیور، ◄

 BHT+مالس% 15 تخمیر در تیمار 6هاي اسید الکتیکی و بهترین کیفیت سیالژ مربوط به روز  بیشترین جمعیت باکتري. یافت
  .  عنوان روش مناسبی براي تولید پروبیوتیک شناخته شد بود و تخمیر اسید الکتیکی به

 جدایه از 4، الکتوباسیلوس پالنتاروم جدایه از گونه 9 مشخص شده در پروبیوتیک تخمیري، الکتوباسیلوس  23 از مجموع ◄
 و فرمنتوم، پالنتاروم  از میان هر گونه.  بودندسالکتوباسیلوس رامنوسو جدایه از گونه 10 و الکتوباسیلوس فرمنتومگونه 

  .  بهترین خواص پروبیوتیکی را نشان دادند26LFE و 9LPL ،25LRHهاي  ترتیب جدایه ، بهرامنوسوس

هاي  دار بر عملکرد رشد جوجه  استفاده از پروبیوتیک تخمیري در جیره با تراکم پایین مواد مغذي، بدون تاثیر معنی◄
دار طول  هاي ایلئوم سبب بهبود معنی فرم دان و کاهش جمعیت کلی هاي چینه الکتوباسیلوس افزایش جمعیت گوشتی، از طریق

  . هاي روده کوچک شود پرز و نسبت طول پرز به عمق کریپت در تمام قسمت

  فولوژي روده، ضایعات طیور   جوجه گوشتی، پروبیوتیک تخمیري، مور:هاي کلیدي واژه
 

 90-296-26   طرح تحقیقاتی شماره شناسه:منبع یافته

  زاده، جواد محمدي زاده، امین عشایري مرتضی خمیري، امید عشایري بهروز دستار، ):گان(نویسنده

  هاي گوشتی بیوتیک بر صفات تولیدي جوجه ري و تاثیر آن در مقایسه با پريبررسی امکان تولید فرآورده پروبیوتیک تخمی :عنوان

  90-296-26 :شماره

 25/12/1393 :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته

computer
persian
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  اهمیت موضوع

ها   طرف اتحادیه اروپا و معرفی پروبیوتیکهاي محرك رشد از بیوتیک با توجه به اهمیت منع مصرف آنتی
ها و همچنین افزایش تقاضاي بازار براي محصوالت  بیوتیک ترین محصوالت جایگزین آنتی عنوان یکی از مناسب به

هاي وارداتی در ایران یکی از عواملی است که موجب کاهش تمایل  پروتئینی ارگانیک، هزینه باالي پروبیوتیک
هاي طیور مشکالت  از طرف دیگر، تجمع ضایعات کشتارگاه. شود ستفاده از این محصوالت میدهندگان به ا پرورش

دلیل  هدر این راستا، تخمیر اسید الکتیکی ب. کند محیطی، بیولوژیکی و اقتصادي فراوانی براي صنعت طیور ایجاد می
و ضایعات طیور بدون خطر آلودگی زا و ایجاد امکان استفاده از الشه  هاي بیماري ها و باکتري حذف تمام ویروس

با    در جیره همچنین اگر استفاده از پروبیوتیک. سازي ارجحیت دارد هاي معدوم محیط زیست، نسبت به سایر روش
تراکم پایین مواد مغذي بتواند با تاثیر مثبت بر عملکرد و سالمت دستگاه گوارش پرندگان، کمبود مواد مغذي را 

  .دي بسیار سودمند خواهد بودجبران کند از لحاظ اقتصا

  )شرح مساله(مقدمه 
وشتی و کنترل هاي گ گیري از حداکثر توان ژنتیکی نژادهاي امروزي جوجه منظور بهره صنعت طیور، به

هاي محرك رشد با تغییر سودمند فلور میکروبی دستگاه گوارش،  بیوتیک آنتی. ها به مصرف دارو وابسته است بیماري
حال، مصرف  با این. شوند هاي تولید می سبب بهبود سالمت پرنده، هضم و جذب خوراك و کاهش هزینه

از طرف اتحادیه ) مقاومت داروئی، آلرژي و غیره(انسان دلیل تاثیر سوء بر سالمت  ههاي محرك رشد ب بیوتیک آنتی
تالش براي یافتن محصوالتی که بتوانند رشد حیوانات را بهبود دهند و اثرات سوء مذکور را . اروپا ممنوع شده است

و ) آلی متشکل از یک یا چند اسید (فایرها  ها، اسیدي بیوتیک ها، پري پروبیوتیک. نداشته باشند، همچنان ادامه دارد
حال، شناخت و  با این. اند ها معرفی شده بیوتیک عنوان جانشین مناسبی براي آنتی هاي گیاهان داروئی به عصاره

  .  است هاي جدید بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته بیوتیک ها و پري مصرف پروبیوتیک
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
توان  تولوئن می هیدروکسی ، اسید پروپیونیک و بوتیل) درصد15ویژه سطح  هب(نتایج این آزمایش نشان داد که با ترکیب مالس 

ها درصد نیتروژن  رشده طیور بر اثر فعالیت میکروارگانیسمدر ضایعات تخمی. ضایعات کشتارگاه طیور را با موفقیت تخمیر کرد
عنوان یک منبع پروتئینی در جیره طیور باید به  غیرپروتئینی در کل نیتروژن افزایش یافت، بنابراین در صورت استفاده مستقیم به

هاي  الکتوباسیلوسحال، از بین   اینهاي اسید الکتیکی در ضایعات تخمیرشده طیور اندك بود، با تنوع باکتري. این نکته توجه شود
 بهترین خصوصیات پروبیوتیکی را 26LFEو  9LPL ،25LRHهاي  ترتیب جدایه شده به  شناساییفرمنتیوم و رامونوسوس، پالنتاروم

م پایین مواد بیوتیک در جیره با تراک هاي مذکور به تنهایی یا همراه با پري استفاده از پروبیوتیک حاوي سویه). 1جدول (نشان دادند 
ها در  الکتوباسیلوسدر پرندگان تحت تیمار پروبیوتیک جمعیت . دار نداشت هاي گوشتی تاثیر معنی مغذي بر پاسخ رشد جوجه

افزایش ارتفاع پرز و کاهش نسبت طول ). 2جدول (صورت عددي بهبود یافت  هها در ایلئوم نسبت به تیمار شاهد ب فرم دان و کلی چینه
  ). 3جدول (دار بود  پت در تیمار پروبیوتیک در مقایسه با تیمار شاهد معنیپرز به عمق کری

  
 . )بر حسب درصد ابقا در ساعت(ها الکتوباسیلوس خصوصیات پروبیوتیکی -1جدول 

  کد جدایه  تحمل نمک صفراوي  تحمل شرایط اسیدي
5/0 1 5/1 2 

  
1 2 4 6 

9LPL  96/52  32/43  12/41  -    93/81  91/85  96/93  40/97  
25LRH  11/51  68/45  19/31  -    46/85  72/83  27/82  12/79  
26LFE  01/61  04/54  66/45  -    51/89  25/88  77/86  70/85  

  . نشانه عدم تشکیل کلنی میکروارگانیسم مربوطه بر روي محیط کشت است-
  

 . اي گوشتیه دستگاه گوارش جوجه) Log10 cfu/mL(تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر جمعیت میکروبی  - 2 جدول

  تیمار  ایلئوم  دانچینه
 هاالکتوباسیلوس هاي هوازيباکتري

  
 هافرمکلی  هاي هوازيباکتري

 a6/9   b0/9  4/6  6/8  کنترل
  ab5/9    b1/9  2/6  7/8  بیوتیک پري

  a8/9    a6/9  1/6  7/8  پروبیوتیک
  b2/9    b2/9  1/6  0/9 بیوتیک سین

SEM 247/0  168/0    174/0  297/0  
a,b05/0(دار هستند  هاي با حروف نامشابه داراي اختالف معنی ر ستون میانگین در ه<P.(   
  

  . هاي گوشتی شناسی دودنوم در روده باریک جوجه  تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر ریخت- 3جدول 
  عمق کریپت نسبت ارتفاع پرز به  )mm2(مساحت پرز  )µm(عمق کریپت  )µm(پرز ارتفاع   تیمار

  b8/826  a0/200 b328/0  b4/4  کنترل
  a7/1676  a6/194  a525/1  ab2/20  بیوتیک پري

  a7/1567  b3/61  ab798/0  a3/32  پروبیوتیک
  a0/1978  ab  5/142  ab889/0  a0/24 بیوتیک سین

SEM 247/164  601/19  140778  384/4  
a,b05/0(دار هستند  هاي با حروف نامشابه داراي اختالف معنی  در هر ستون میانگین<P.(   

  


