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  ها ترین یافته مهم
داري منجر به بهبود عملکرد سیستم ایمنی مرتبط با شمارش صورت معنی  تیمار حاوي کلسیم و پروبیوتیک به◄

  .هاي سفید در مقایسه با تیمار حذف خوراك شدتفریقی گلبول

فرم در مقایسه با تیمار  کاهش جمعیت کلیداري منجر به  طور معنی  تیمار حاوي کلسیم به همراه پربیوتیک به◄
ها  عالوه بر این، استفاده از پروبیوتیک، پربیوتیک و مخلوط آنها توانست جمعیت الکتوباسیل. حذف خوراك گردید

  .داري افزایش دهدطور معنی را در مقایسه با تیمار حذف خوراك به

استفاده از پروبیوتیک و همچنین پربیوتیک بري منجر به کاهش سطوح کلسیم و فسفر خون گردید که   تولک◄
  .ها شد سبب افزایش نسبی این یون

 گذار بري، مرغ تخم تولک پروبیوتیک، پربیوتیک، سینبیوتیک، :هاي کلیدي واژه

 90- 296- 28 طرح تحقیقاتی شماره شناسه  :منبع یافته

 اله بلداجی، علی خسروي  بهروز دستار، تقی قورچی، فتح):گان(نویسنده

هاي استخوانی  هاي ایمنی و شاخص لوطی از آنها بر فراسنجه اثرات استفاده از پربیوتیک، پروبیوتیک و مخ:عنوان
   بري گذار در طی دوره تولک هاي تخم مرغ

  90-296- 28 :شماره

  13/11/1393  :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته

computer
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
زا و هاي بیماريبري منجر به تضعیف سیستم ایمنی، افزایش جمعیت باکترينتایج این آزمایش نشان داد که تولک

داري صورت معنی ك کامل بهتیمار حاوي کلسیم و پروبیوتیک مانند تیمار خورا. شودتضعیف سیستم استخوانی پرنده می
تیمار حذف خوراك هاي سفید در مقایسه با منجر به بهبود فعالیت سیستم ایمنی مرتبط با شمارش تفریقی گلبول

داري طور معنی کننده تیمارهاي حاوي کلسیم و پروبیوتیک و تیمار خوراك کامل بهدر پرندگان دریافت). 1جدول (گردید 
عالوه بر این، استفاده از . کننده تیمار حذف خوراك بود تر از پرندگان دریافت  کور آنها پایینها در رودهفرمجمعیت کلی

داري  طور معنی  بهها را در مقایسه با تیمار حذف خوراكپروبیوتیک، پربیوتیک و مخلوط آنها توانست جمعیت الکتوباسیل
فر خون در مقایسه با تیمار تغذیه کامل شد و بري منجر به کاهش سطوح کلسیم و فستولک). 2جدول (افزایش دهد 

طورکلی، نتایج حاصل از این آزمایش نشان  به). 3جدول (استفاده از پروبیوتیک و پربیوتیک سبب افزایش نسبی آنها شد 
تواند حداقل برخی از اثرات هاي کم کلسیم به همراه استفاده پروبیوتیک و یا پربیوتیک میداد که استفاده از جیره

  . گذار تعدیل نمایدهاي تخمبري را در مرغخرب ناشی از تولکم

  اهمیت موضوع
گذار در  هاي تخمهاي مرغبا توجه به افت تولید گله. آیدشمار می ابع پروتئینی بشر بهترین منمرغ یکی از مهم تخم

 پرنده، یک پدیده ترین راهکار اقتصادي جهت استفاده از حداکثر ظرفیت تولیديعنوان مهم بري بهبري، تولکانتهاي دوره تولک
هایی که بتواند حداقل بخشی از مضرات این پدیده را مرتفع در هر صورت استفاده از راهکار. آیدقابل اجتناب به حساب میغیر

هاي پروبیوتیکی یا ترین راهکارهاي پیشگیري از این مضرات، استفاده از افزودنییکی از مهم. رسد نظر می نماید امري ضروري به
ها در طی تفاده از این افزودنیبا توجه به کمبود منابع علمی در زمینه اس. باشدهاي کم کلسیم میپربیوتیکی به همراه جیره

  .رسد بري سودمند به نظر می بري، انجام آزمایشاتی در زمینه بررسی این راهکارها در طی دوره تولکدوره تولک

  )شرح مساله(مقدمه 
برده  گذار، پرندگان تولکهاي تخم مرغ در گله مرغگذاري براي بهبود کیفیت و میزان تولید تخمدر انتهاي دوره تخم

بري  تواند تنش شدیدي را به پرنده وارد نماید، تولک میبا توجه به اینکه عدم دسترسی به خوراك در طی این دوره. شوند می
زا و همچنین مستعد شدن زمینه براي بروز مشکالت استخوانی در  هاي بیماريمنجر به تضعیف سیستم ایمنی، افزایش باکتري

کاهش جمعیت ها بر سیستم ایمنی و  ها و پروبیوتیکبا توجه به اثرات مثبت پربیوتیک. شودبري میدوره پس از تولک
ها بر   مضر و همچنین افزایش جذب برخی مواد معدنی، در این مطالعه اثرات استفاده از این افزودنیهايمیکروارگانیسم

  .بري مورد بررسی قرار گرفتگذار در طول دوره تولکهاي تخمهاي استخوانی مرغهاي ایمنی و شاخصفراسنجه
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
  .)درصد(بري  گذار در انتهاي دوره تولکهاي تخم نسبت هتروفیل به لنفوسیت مرغمیزان هتروفیل، لنفوسیت و . 1 جدول

  تیمارهاي آزمایشی
  FF FW  Ca  CaP  CaL  CaLP  SEM  فراسنجه مورد بررسی

  هتروفیل
  لنفوسیت
  لنفوسیت/ هتروفیل

b85/23  
a14/76  
bc33/31  

a15/29  
b83/70  
a16/40  

ab00/28  
ab00/72  
ab88/38  

b75/23  
a25/76  
c14/31  

ab75/25  
ab25/74  

abc68/34  

ab00/27  
ab00/73  

abc98/36  

36/1  
36/1  
46/2  

a-cدرصد با یکدیگر دارند5داري در سطح هاي با حروف متفاوت در هر ردیف تفاوت معنی میانگین . FF = ،تیمار خوراك کامل  
FW = ،تیمار حذف خوراكCa = ،تیمار حاوي کربنات کلسیمCaP = پروبیوتیک، + تیمار حاوي کربنات کلسیمCaL = تیمار حاوي

  .پربیوتیک الکتوز+  پروبیوتیک+ تیمار حاوي کربنات کلسیم = CaLPپربیوتیک الکتوز و + بنات کلسیم کر
 

بري گذار در انتهاي دوره تولکهاي تخماثرات استفاده از تیمارهاي آزمایشی سطوح کلسیم و فسفر خون مرغ. 2جدول 
  .)لیتر دسی /گرم میلی(

  تیمارهاي آزمایشی
  FF FW  Ca  CaP  CaL  CaLP  SEM  سیفراسنجه مورد برر

  کلسیم
  فسفر

a85/23  
29/4  

b97/16  
64/4  

b07/17  
44/4  

ab95/18  
99/4  

ab30/19  
34/5  

ab63/19  
77/4  

13/1  
26/0  

a,bدرصد با یکدیگر دارند5داري در سطح هاي با حروف متفاوت در هر ردیف تفاوت معنی میانگین . FF = ،تیمار خوراك کامل  
FW =اك، تیمار حذف خورCa = ،تیمار حاوي کربنات کلسیمCaP = پروبیوتیک، + تیمار حاوي کربنات کلسیمCaL = تیمار حاوي

  .پربیوتیک الکتوز+  پروبیوتیک+ تیمار حاوي کربنات کلسیم = CaLPپربیوتیک الکتوز و + کربنات کلسیم 

 
بري گذار در انتهاي دوره تولکاي تخمهاثرات استفاده از تیمارهاي آزمایشی بر جمعیت میکروبی سکوم مرغ. 3جدول 

(Log10
 cfu/g).  

  تیمارهاي آزمایشی
  FF FW  Ca  CaP  CaL  CaLP  SEM  فراسنجه مورد بررسی

48/7  فرم کلی c a38/8  ab10/8  ab18/8  bc86/7  ab06/8  4/0  
  a28/7  e65/5  de82/5  b73/6  bc38/6  cd08/6  43/0  الکتوباسیل

a-eدرصد با یکدیگر دارند5داري در سطح  تفاوت معنیهاي با حروف متفاوت، میانگین . FF = ،تیمار خوراك کاملFW = تیمار حذف
+ تیمار حاوي کربنات کلسیم = CaLپروبیوتیک، + تیمار حاوي کربنات کلسیم = CaPتیمار حاوي کربنات کلسیم، = Caخوراك، 

   .ربیوتیک الکتوزپ+  پروبیوتیک+ تیمار حاوي کربنات کلسیم = CaLPپربیوتیک الکتوز و 
  


