
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

تأثیر استفاده از پروبیوتیک ها بر عملکرد رشد، 

شاخص کارایی تولید و جمعیت میکروبی روده 

جوجه های گوشتی

نویسنده: حسنا  حاجاتی

همکار: مجید توکلی

1401



 عن�وان: تأثی�ر اس�تفاده از پروبیوتیک ها بر عملکرد رش�د، ش�اخص کارایی تولی�د و جمعیت 
میکروبی روده جوجه های گوشتی  

نویسنده: حسنا حاجاتی
همکار: مجید توکلی

طراح روی جلد: مجید توکلی
صفحه آرا: رقیه شکری

مدیر داخلی: ویدا همتی
تهیه شده در: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور- دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

ناشر: نشر آموزش کشاورزی
شمارگان: 1000 

نوبت چاپ: اول/ 1401
قیمت: رایگان

مسئولیت صحت مطالب با نویسنده است.

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، پالک 1 و 2، معاونت ترویج،
صندوق پستی: 1113- 19395، تلفکس: 22413923- 021

شماره ثبت در مرکز فن آوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی 61662 به تاریخ 1401/03/19 است.



مخاطبان نشریه:
 محققان، کارشناسان، مروجان و بهره برداران بخش طیور

اهداف آموزشی:
 آشنایی با اثرات استفاده از پروبیوتیک ها در گله های جوجه گوشتی



تأثیر استفاده از پروبیوتیک ها بر عملکرد رشد، شاخص کارایی تولید و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی  2



      

3 تأثیر استفاده از پروبیوتیک ها بر عملکرد رشد، شاخص کارایی تولید و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی

فهرست مطالب

مقدمه .....................................................................................................................................1
جمعیت میکروبی دستگاه گوارش طیور ........................................................................ 3
عوامل تأثیرگذار بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش ............................................... 6
مکانیسم عمل پروبیوتیک ها ............................................................................................. 9
تأثیر استفاده از پروبیوتیک در جیره جوجه های گوشتی .........................................13
توصیه های فنی و ترویجی ............................................................................................. 15
منابع مورد استفاده ......................................................................................................... 18



تأثیر استفاده از پروبیوتیک ها بر عملکرد رشد، شاخص کارایی تولید و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی  4



مقدمه
استفاده نادرست و بی رویه از داروها به خصوص آنتی بیوتیک ها در صنعت 
طیور، منجر به مخاطره افتادن سالمت طیور و مصرف کنندگان فراورده های 
آن ه��ا شده است. استف��اده طوالنی مدت و نامنظ��م آنتی بیوتیک ها منجر به 
ایجاد سویه های مقاوم��ی از پاتوژن ها شده است. مقاومت ها ممکن است در 
اث��ر کاهش نفوذپذی��ری غشاء، دفع فعال ترکیبات ض��د میکروبی، تغییر در 
جایگاه اتصال، تغییر در گیرنده های غشاء، تولید بیش از حد آنزیم های هدف 
و موتاسی��ون ایجاد گردد. افزایش نگرانی ها نس��بت به این مس��أله، تصمیم 
گی��ري هایی را جهت ایج��اد محدودیت در به کارگی��ری آنتی بیوتیک ها در 
اروپ��ا، آمریکا و سایر کشورها ب��ه دنبال داشته است. ازجمله راهکارهایي که 
می توان��د عالوه ب��ر تأمین مواد مغذي الزم در جه��ت حمایت از رشد و نمو 
طیور، سبب ارتقای سطح سالمت، مقاومت نسبت به تنش و عوامل بیماری زا 
و تعدیل باکتری های مفید دستگاه گوارش شود استفاده از پروبیوتیک ها در 
جی��ره غذایي است. طی سالیان اخیر تحقی��ق بر روی کاربرد پرو بیوتیک ها 
و استف��اده از آن ه��ا در تغذیه طیور به طور چشمگی��ری افزایش یافته است. 
پروبیوتیک ها میکروارگانیس��م های زنده شامل باکتری ها، قارچ ها یا مخمرها 
هس��تند که جمعیت میکروبی دستگ��اه گوارش را تعدیل و به حفظ سالمت 
دستگ��اه گوارش کمک می کنن��د، بنابراین عملکرد رش��د و سالمت طیور 
را ارتق��ا می دهند. واژه پروبیوتیک از دو کلم��ه یونانی "پرو" و "بیوتیک" به 
معنای "برای زندگی" گرفته شده است. سیستم متمرکز پرورش جوجه های 
گوشتی تجاری امروزی بس��یار متفاوت از گذشته است که به صورت پرورش 
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سنت��ی در حی��اط پشتی منزل انجام می شد. دو تفاوت بس��یار مهم در این 
دو سیس��تم پرورش وجود دارد. اول، استفاده از نژادهای هیبرید امروزی که 
برای کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش توده عضالنی سینه انتخاب شده 
اند. دوم، جوجه ها در کارخانه های بزرگ جوجه کشی متولد می شوند و با 
مرغ مادر هیچ تماسی ندارند و بنابراین میکروب های اولیه را از مادر دریافت 
نمی کنند و حتی ممکن است بیشتر میکروب های دریافتی از انواع انس��انی 
باشد تا از انواع مربوط به پرندگان. آنچه که مشخص است این است که عدم 
تأمی��ن سالمت روده منجر به ب��روز مشکالتی نظیر تورم نکروتیک روده1، به 
هم خوردن تعادل جمعیت میکروبی2 و افزایش رطوبت بس��تر می شود. هم 
چنین، مطالعات روی موارد عفونی نشان داده که پاسخ ایمنی روده و تنظیم 
آن ممک��ن است دچار اختالل ش��ده و منجر به مشکالتی مانند تورم روده و 
ورود عوامل بیماری زا به خون شود. در سال های اخیر پیشرفت های زیادی 
در زمین��ه افزایش کارایی پروبیوتیک ها صورت گرفته است که بخش بزرگی 
از این تحقیقات در جه��ت ارزیابی و افزایش کارایی پروبیوتیک ها در تولید 
آنزیم های هضمی به منظور بهره گیری از مواد مغذی گران و کلیدی در جیره 
های طیور است. در تهیه پروبیوتیک ها از گونه های باکتریایی مختلف نظیر 
الکتوباسیلوس ه��ا3، باسیلوس ها4، بیفیدوباکتریوم ها5، استرپتوکوکوس ها6، 
انتروکوکوس ها7 و ساکارومایسیس ها8، گونه های قارچی نظیر آسپرژیلوس 

1- Necrotic Enteritis
2- Dysbacteriosis
3- Lactobacillus
4- Bacillus
5- Bifidobacterium
6- Streptococcus
1- Enterococcus
2- Saccharomyces
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اریزا1 و آسپرژیلوس نایجر2، مخمر ساکارومایسس سرویسیه3 و ساکارومایسس 
ب��والردی4 استفاده می شود و دو هدف اصلی استف��اده از پروبیوتیک ها در 
مزارع طیور شامل کنترل عوامل بیماری زای دستگاه گوارش و بهبود عملکرد 
تولید است. به هنگام انتخاب سویه های پروبیوتیکی برای استفاده در تغذیه 
طی��ور بای��د به ویژگی های زی��ر توجه شود: سویه موردنظ��ر سازگار با بدن 
میزبان باشد، بیم��اری زا نباشد، تحمل شرایط فراوری و انبارداری را داشته 
باش��د، در برابر اسیدهای معده و نمک ه��ای صفراوی مقاوم باشد، به راحتی 
به اپی تلیوم و مخاط روده متصل شود، در دستگاه گوارش ماندگاری داشته 
باشد، در برابر میکروارگانیسم های بیماری زا ترکیبات بازدارنده تولید کنند 

و پاسخ های ایمنی را تعدیل کنند. 

جمعیت میکروبی دستگاه گوارش طیور
دستگ��اه گوارش پرندگان حاوی جمعیت میکروبی فعالی است که به طور 
همزیس��ت با میزبان زندگ��ی می-کنند که این جمعی��ت میکروبی پیچیده 
بی��ش از 600 گونه باکتری را در برمی گیرد. جمعیت میکروبی در قس��مت 
های مختلف دستگ��اه گوارش جوجه های گوشتی به ط��ور قابل مالحظه ای 
متف��اوت است. به طورکلی جمعیت طبیعی دستگاه گوارش دو گروه باکتری 
را شامل می شود، گروه اول باکتری هایی هستند که ماندگاری گذرا در لوله 
گ��وارش دارند و گروه دوم باکتری هایی که ماندگاری همیشگی در دستگاه 
گ��وارش دارند و تکثیر می یابند. از نظر میکروبیولوژی، دستگاه گوارش مرغ 

3- Aspergillus Oryzae
4- Aspergillus Niger
5- Saccharomyces Cerevisiae
6- Saccharomyces Boulardii
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را م��ی توان به پنج قس��مت شامل چینه دان، پی��ش معده و سنگدان، روده 
کوچک، روده های کور، کولون و کلواک تقس��یم نمود. چینه دان، سنگدان 
و دوازده��ه جمعیت میکروبی مشابه��ی دارند و اغلب اوقات تعداد گونه های 
الکتوباسیل��وس در آن ه��ا بیشت��ر است و در بعضی از پرندگ��ان به بیش از 
99% جمعیت میکروبی می رس��د. بیشترین تنوع گونه های الکتوباسیلوس 
 در چین��ه دان دیده می ش��ود. الکتوباسیلوس-های غال��ب در ژژنوم شامل

 L. salivarius و  L.aviariu می باشند. ترکیب میکروبی ایلئوم در مقایسه با 
دوازدهه و ژژنوم متنوع تر و پایدارتر است. ایلئوم عمدتاً تحت تأثیر گونه های 
انتروکوکوس3، اشریشیاکلی/ الکتوباسیلوس1، کاندیداتوس آرترومیت��وس2، 

شیگال4 و کلس��تریدیومXI 5 قرار دارد. سکوم پرطرفدارترین محل زیس��تگاه 
میکروب��ی در جوجه ها اس��ت و تنوع میکروبی آن به مرات��ب بیشتر از سایر 
قسمت های فوقانی دستگاه گوارش است. در واقع سکوم کلیدی ترین مکان 
برای تخمیر باکتریای��ی کربوهیدرات های غیرقابل هضم و اصلی ترین مکان 
ب��رای استق��رار میکروب های بیماری زا محس��وب می شود. بع��د از تفریخ 
جوجه ها، الزم است دستگاه گوارش پرنده جهت دستیابی به باالترین سطح 
از  هض��م و جذب م��واد مغذی و دستیابی به رشد مطلوب و همین طور بیان 
کام��ل توان ژنتیکی صفات تولیدی، به سرعت تکامل یابد. جمعیت  میکروبی 
عملکرده��ای مختلفی را از جمله فرآیندهای ایمنی، فیزیولوژیکی، تغذیه ای 
و حفاظت��ی مربوط به دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار داده و اثرات مهمی  
بر سالمت عموم��ی، تکامل و عملکرد حیوانات تک معده ای دارد. تحقیقات 
1- Lactobacillus
2- Candidatus Arthromitus
3- Enterococcus
4- Escherichia Coli/Shigella
5- Clostridium
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مقایسه ای انجام شده بین حیوانات پرورش یافته در شرایط معمول و شرایط 
استریل بدون میکروارگانیس��م نیز ثابت کرده است که باکتری ها در توسعه 
و تکامل اندام ها، بافت ها و کل سیس��تم ایمنی و همچنین تأمین مجموعه 
ای از ترکیب��ات غذایی نقش مهمی را ایفا می کنند. کارکرد طبیعی دستگاه 
گ��وارش، به تعادل باکتری های موجود در خود وابس��ته است. این وضعیت 
تعادل زمانی که پرنده در معرض عوامل مختلف تنش زا قرار می گیرد، به هم 
می خورد. عوامل تنش زای مرتبط با محیط و سیس��تم ایمنی مانند عفونت 
های روده ای و عوامل میکروبیولوژیکی به طور مستقیم بر جمعیت میکروبی 
دستگ��اه گوارش اثر دارند.  برخی از گونه های باکتریایی موجود در جمعیت 
روده، به ط��ور بالقوه مضر محس��وب می شوند که علت این مس��ئله، توانایی 
بالق��وه آن ه��ا در تولید سم��وم، توانایی تهاجم مخاطی ی��ا فعال سازی مواد 
سرطان زا1 و ایجاد پاسخ التهابی است. باکتری های مضر دستگاه گوارش از 
ترکیبات جیره به منظور رشد و تکثیر استفاده می کنند و با شکس��تن آنزیم 
ه��ای گوارش��ی آن ها را غیرفعال می سازند. همچنی��ن این گروه از باکتری 
ه��ا از طریق اتصال به دستگاه گوارش و تجم��ع در جایگاه های جذب مواد 
غذای��ی، بازده جذب خوراک را کاهش می دهن��د. اگرچه وضعیت میکروبی 
روده پیچی��ده ب��وده و نقش بس��یاری از این باکتری ه��ا از نظر سود و زیان 
برای حیوان میزبان مشخص نیس��ت، اما نشان داده شده است که گونه های 
الکتوباسیل��وس و بیفیدوباکتریوم ها باعث حفاظت از میزبان در برابر عفونت 
های روده ای می گردند. بنابراین انتظار می رود با افزایش شمار باکتری های 
مفی��د دستگاه گوارش، بتوان چندین ناهنج��اری مختلف روده ای را درمان 

کرد و به افزایش بهداشت و سالمت میزبان کمک کرد.
1- Carcinogen
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عوامل تأثیرگذار بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش
جمعی��ت میکروب��ی دستگاه گوارش تح��ت تأثیر عوامل��ی همانند سن، 
جنس��یت، ژنتیک، نوع جیره، شرایط پرورش، وضعیت بستر ) تازه در مقابل 
بی��ش از یک بار استفاده شده( و محدودیت غذایی تغییر می کند. مروری بر 
ای��ن عوامل بیولوژیک و محیطی مؤثر بر جمعیت میکروبی روده در شکل 1 

آورده شده است.  
زمین��ه ژنتیکی میزب��ان به عنوان عاملی مؤثر ب��ر جمعیت میکروبی روده 
شناخته شده است. تفاوت ه��ای فیزیولوژیکی قابل توجهی بین جوجه های 
ن��وع گوشتی در برابر نوع تخ��م گذار وجود دارد. طی چند دهه، برنامه-های 
پرورش��ی مرغ های تخم گذار را برای تولی��د حداکثر تخم مرغ و جوجه های 
گوشتی را برای تولید حداکثر گوشت، انتخاب کرده اند. این منجر به تفاوت 
های زیادی در میزان رشد با متوسط وزن 450 گرم در مرغ های تخم گذار 
در مقایس��ه با جوجه های گوشتی، 2800 گ��رم، در 6 هفته، شده است. به 
نظ��ر می رسد تنها در دو مطالعه به بررسی تفاوت ترکیب جمعیت میکروبی 
دستگاه گوارش بین جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار پرداخته شده 
است. الزم به ذکر است که اولین مطالعه در جوجه های گوشتی سه هفته ای 
و م��رغ های تخم گذار 62 هفته ای انجام ش��ده است. این اختالف سن زیاد 
و همچنی��ن ق��رار گرفتن در محیط های پرورشی متف��اوت و میکروب های 
متف��اوت و تفاوت قابل توجه در جیره غذایی جوجه های گوشتی و مرغ های 
تخ��م گذار ممکن است ب��ر جمعیت میکروبی روده اثرگذار بوده باشد و مانع 
بروز تأثیرات نوع مرغ شود. در مطالعه دوم تفاوت در توسعه سیس��تم ایمنی 
و تشکیل کلنی باکتری  ها در انواع جوجه ها )گوشتی و تخم گذار( مشاهده 
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ش��ده است و نشان داده شده اس��ت که این تفاوت ها تغییر قابل توجهی در 
پاس��خ به تلقی��ح کمپیلوباکتر1  داشته اند. این یافته ه��ا نشان می دهد که 
تفاوت در نژادهای مرغ و خطوط ژنتیکی می تواند نتایج مطالعات بر جمعیت 
میکروبی را تحت تأثیر قرار دهد. نشان داده شده است که اختالف جنسیت 
بی��ن جوجه های ن��ر و ماده بر جمعیت میکروبی اثرگ��ذار است به طوری که 
تغیی��ری در ن��رخ رشد بین جوجه های نر و ماده ت��ا روز 21 مشاهده نشده 
درحالی که در روز 3 تفاوت در ترکیب جمعیت میکروبی روده مشاهده شده 
اس��ت. عالوه ب��ر این تراکم جوجه ه��ای گوشتی در یک گل��ه بر عملکرد و 
جمعی��ت میکروبی روده تأثیر می گذارد. در گله هایی با تراکم 17 پرنده در 
هر مترمربع عملکرد رشد و ترکیب میکروبی مفید در نمونه  محتویات سکوم 
در مقایسه با 12 پرنده در هر مترمربع کاهش می یابد. چرخه روزانه روشنایی 
و تاریک��ی، ریتم تغذیه و دمای محیط ب��ر رفتار تغذیه ای حیوان میزبان اثر 
می-گ��ذارد و یک ریتم عملک��ردی در دستگاه گوارش ایج��اد می کند. در 
نتیجه بس��یاری از باکتری ها در معرض تغییرات محیطی قابل توجهی قرار 
دارند که به دلیل رفتار تغذیه ای حیوان میزبان است و به عنوان یک ساعت 
شبانه روزی باکتری شناخته می شود. تأثیر تغییرات هورمونی ناشی از چرخه 
های تولیدمثلی در جوجه های گوشتی به دلیل عمر کوتاه آن ها و همین طور 
در بخش اول دوره پرورش مرغ های تخم گذار، محدود است. در پایان دوره 
پرورش و قس��مت اول دوره تخمک گذاری، توسعه ان��دام های تولیدمثلی و 
شروع تخم گذاری ممکن اس��ت جمعیت میکروبی دستگاه گوارش را تحت 
تأثیر قرار دهد. ارتباط گس��ترده ای نیز بین جمعیت میکروبی روده، میزبان، 
جی��ره و همچنین بین میک��روب های روده ای جوجه وجود دارد و می توان 
1- Campylobacter



تأثیر استفاده از پروبیوتیک ها بر عملکرد رشد، شاخص کارایی تولید و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی  8

گفت که جیره غذایی دارای بیشترین تأثیر بالقوه بر جمعیت میکروبی روده 
در طیور است. ترکیباتی از جیره که توسط میزبان هضم و جذب نمی شوند 
به عنوان سوبس��ترایی برای رشد باکتری های روده به حساب می آیند. نشان 
داده ش��ده است ک��ه سطح باالی پلی ساکاریدهای غی��ر نشاسته ای )مانند 
جی��ره هایی بر پایه گندم، جو یا چاودار( منجر به افزایش ویس��کوزیته مواد 
هضم��ی، کاهش نرخ عبور مواد هضمی و کاه��ش قابلیت هضم مواد مغذی 
می شود که به نوبه ی خود باعث رشد کلستریدیوم پرفرینجس و بروز انتریت 
نکروتیک در جوجه های گوشتی می گردد. بنابراین با توجه به اینکه اجزای 
جیره منبع بالقّوه ی مورد استفاده برای رشد باکتری ها هس��تند، نوع جیره 

هم بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش اثرگذار است.

شکل 1- مدل مفهومی از ارتباط جمعیت میکروبی روده، میزبان، جیره غذایی و 
جمعیت میکروبی بستر
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مکانیسم عمل پروبیوتیک ها
پروبیوتی��ک ها م��ی توانند نقش مهمی را در ارتق��ای سالمت و عملکرد 
از طریق تعدیل جمعیت میکروبی روده، تعدیل سیس��تم ایمنی بدن، اثرات 
درمان��ی و اث��رات متابولیکی ایفا کنن��د که شیوه عملک��رد آن ها به صورت 
شماتی��ک در شکل 2 آورده شده است. در شرای��ط طبیعی، منابع میکروبی 
به ص��ورت کلنی های باکتریایی توس��ط محیط و فعالیت های تغذیه طبیعی 
ی��ا به صورت افزودن آن ها به عنوان مکمل ب��ه خوراک و آب آشامیدنی وارد 
ب��دن پرندگان می شود. مطالع��ات بی شماری گ��زارش داده اند که باکتری 
های هم زیس��ت سبب بهبود سالمت روده م��ی شوند و از عوامل بیماری زا 
پیشگی��ری می کنند اما گاهی جمعیت آن ها دچ��ار اختالل می شود و در 
نتیجه میزبان در برابر عفونت ها حس��اس م��ی شود. به عالوه، اندازه و تنوع 
جمعی��ت میکروبی عوامل مهم��ی در کنترل عوامل بیم��اری زا می باشند. 
پروبیوتی��ک ممکن است حاوی یک یا مجموع��ه ای از گونه های باکتریایی 
باشد و روش فعالیت هرکدام ممکن است تفاوت داشته باشد. بنابراین، امکان 
دارد فعالیت پروبیوتیک ها شامل رقابت بین ارگانیس��م های بومی و عوامل 
بیماری زا برای اتصال به گیرنده های اپیتلیوم روده، رقابت برای مواد مغذی 
قابل دسترس، کاهش pH محیط روده، اثر مستقیم ضدمیکروبی با رهاسازی 
ترکیبات ضدباکتریایی و خنثی سازی توکس��ین ه��ا، تجمع با باکتری های 
بیماری زا و تحریک سیستم ایمنی باشد. برای حفظ جمعیت میکروبی روده 
سال��م الزم است محیط میکروبی به وسیل��ه جایگزینی باکتری های بیماری 
زا بهب��ود یابد زیرا باکت��ری های بیماری زا سریع ت��ر از باکتری های بومی 
تکثی��ر می شوند و ایجاد عفونت می کنن��د. تعادل بین میکروب های بومی 
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و عوام��ل بیماری زا ممکن است به وسیله عوام��ل محیطی یا عوامل درونی 
نظی��ر تنش تح��ت تأثیر قرار گی��رد. پروبیوتیک ها توانای��ی اتصال و تشکیل 
کلن��ی در سطح اپی تلیوم روده و رقابت ب��ا عوامل بیماری زا در اتصال به جایگاه 
های اپی تلیوم را دارند و سبب پیچیدگی انتروسیت ها و تس��هیل اثر متقابل بین 
ان��واع سلول ها می شوند و فعالیت فاگوسیتوزی را افزایش می دهند. برای مثال، 
الکتوباسیلوس پالنتاروم1  با اشریشیاکلی برای اتصال به جایگاه های روده رقابت 
می کند. پروبیوتیک ها به استفاده از مواد مغذی نظیر اسیدآمینه ها، ویتامین ها 
و مواد معدنی کمک می کنند. به عالوه، میکروارگانیسم های پروبیوتیکی به سنتز 
ویتامین ها )بیوتین، B1، B2، B12 و K( و متابولیس��م مواد معدنی که برای رشد و 
متابولیس��م مهم هستند کمک می کنند. به عالوه، پروبیوتیک ها با عوامل بیماری 
زا ب��رای مواد مغ��ذی قابل دسترس رقابت می کنند و از رش��د و تکثیر آن ها در 
روده جلوگیری می-کنند. برای مثال، بیفیدوباکتریوم ادلسنتیس2 با پرفیروموناس 
جینجیوالی��س3  ب��رای ویتامین K رقابت می کند. متابولیت ه��ای اولیه و ثانویه 
 pH متف��اوت پروبیوتیک ها نظیر اسیدهای چرب، اسیدهای آلی و الکتیک اسید
روده را کاه��ش م��ی دهند ت��ا مانع از رشد عوام��ل بیماری زا نظی��ر سالمونال و 
اشریشیاکل��ی بشوند. برای مث��ال، الکتوباسیل ها تولید اسید الکتیک می کنند و 
رش��د و تکثیر باکتری های تولیدکننده اسید بوتیریک را تحریک می کنند، بدین 
ترتیب به طور غیرمس��تقیم غلظت اسید بوتیری��ک را در روده افزایش می دهند. 
پروبیوتیک ها ترکیبات ضدباکتریایی برای از بین بردن یا بازداری از میکروارگانیسم 
ه��ای بیم��اری زا تولید می کنند که شامل باکتریوسین ه��ا، اسیدهای آلی نظیر 
استات و الکتات، لیزوزوم ها، الکتوفرین، الکتوپراکس��یداز و هیدروژن پراکس��ید 
1- Lactobacillus Plantarum
2- Bifidobacterium adolescentis S2-1
3- Porphyromonas gingivalis
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است. برای مثال الکتوباسیلوس کریسپاتوس1 بیشترین میزان هیدروژن پراکسید 
بازدارنده رشد استافیلوکوکوس ارئوس را تولید می کند. به عالوه، آن ها ترکیبات 
ضد انتروتوکس��ین نظی��ر اسیدوفیلین، اسیدولین و الکتی��ن آزاد می کنند، مثاًل 
الکتوباسیلوس بولگاریکوس2 توانایی خنثی سازی و یا جذب انتروتوکس��ین های 
تولید شده توسط عوامل بیماری زا را دارد. هم چنین، پروبیوتیک ها توانایی تولید 
ترکیب��ات مفید نظیر آنزیم ها، هورمون ه��ا و ویتامین ها را دارند که برای تکثیر 
میکروارگانیس��م های مفید حیاتی هستند. آن ها فعالیت اوره آز، غلظت نیتروژن 
غی��ر پروتئین��ی، اسید اوری��ک، آمونی��اک و اوره را در روده کاهش می دهند که 
سبب کاهش تشکیل آمونیاک در بس��تر می شود. غلظت باالی آمونیاک در بستر 
سب��ب التهاب قرنیه و ملتحمه چشم3 و مشکالت مرتبط در مزارع طیور می شود. 
تحقیقات نش��ان داده است که باسیلوس سوبتیلی��س و استرپتوکوکوس فاسیوم 
توانای��ی کاهش غلظت آمونیاک در فضوالت را دارن��د. پروبیوتیک ها تأثیر معنی 
داری بر سیستم ایمنی طیور در برابر عوامل بیماری زای مهاجم دارند. پروبیوتیک 
ها ایمنی ذاتی و اکتس��ابی را از طریق تنظیم بی��ان گیرنده های ناقوسی شکل4، 
فع��ال کردن سلول های دندریتیک و سلول ه��ای کشنده طبیعی، افزایش پاسخ  
سل��ول های کمک کننده T، تحریک تولید سایتوکی��ن ها و ترشح ایمونوگلوبین 
ه��ا نظیر IgM، IgG و IgA تقویت می کنن��د. پروبیوتیک ها تعداد لنفوسیت ها 
در بافت های لنفوئیدی همراه روده نظیر پالک های پی یر و سلول های مخاط 
روده را افزایش می دهند و بنابراین ایمنی موضعی به وسیله پالسماسل های 

ترشح کننده IgA ایجاد می کنند. 

1- Lactobacillus crispatus F117
2- Lactobacillus bulgaricus
3- kerato-conjunctivitis
4- Toll-like receptor
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شکل 2- اثرات عمومی پروبیوتیک ها بر سالمت و عملکرد 
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تأثیر استفاده از پروبیوتیک در جیره جوجه های گوشتی
آزمایش��ی با هدف بررسی اثر باکتری ه��ای پروبیوتیکی سویه باسیلوس سوبتیلیس 
و باسیل��وس لیشنی فورمی��س بر عملکرد رش��د، شاخص کارای��ی تولید و جمعیت 
میکروب��ی روده جوجه های گوشتی انجام شد. تیماره��ای آزمایشی شامل 1- جیره 
پای��ه )شاهد بدون افزودنی( 2- جیره پایه به  هم��راه 0/5گرم باسیلوس سوبتیلیس 
)CFU/g 109×1( در ه��ر کیلوگرم جیره 3- جیره پایه به  همراه 0/5گرم باسیلوس 
لیشنی فورمیس )CFU/g 109×1( در هر کیلوگرم جیره بود. برنامه واکس��یناسیون 
مطابق جدول 1 انجام شد. برای انجام واکس��یناسیون به روش آشامیدنی، 2 ساعت 

به پرنده ها تشنگی داده می شد.

جدول 1- نوع واکسن، سن و روش واکسیناسیون

شیوه واکسیناسیونسن تجویز )روز(نوع واکسن

تزریقی1دوگانه نیوکاسل+ آنفوالنزا
H120 , 4/91  اسپری1برونشیت

)B1( آشامیدنی+ شیرخشک7نیوکاسل
آشامیدنی+ شیرخشک14گامبورو

آشامیدنی+ شیرخشک23نیوکاسل )السوتا(

ضری��ب تبدیل غذایی از تقس��یم مقدار خوراک مصرفی ب��ه مقدار افزایش وزن بدن 
محاسبه شد و بدیهی است هرچه ضریب تبدیل غذایی کمتر باشد نشان دهنده این 
است که کارایی استفاده از خوراک در بدن پرنده بیشتر بوده است. هم چنین، برای 
بررس��ی میزان سودآوری گله از شاخصی به نام شاخ��ص کارایی تولید استفاده می 
ش��ود. هرچه شاخص کارایی تولید بیشتر باشد سود حاصل از پرورش بیشتر خواهد 

بود. شاخص کارایی تولید با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.
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شاخص کارایی تولید= )درصد ماندگاری × میانگین وزن )کیلوگرم(/ضریب تبدیل غذایی ×تعداد روزهای پرورش( × 100.

نتایج نشان داد که افزودن باسیلوس لیشنی فورمیس به جیره سبب بهبود عملکرد 
رش��د شامل افزایش وزن بدن، بهبود ضریب تبدیل غذایی، راندمان انرژی و راندمان 
پروتئین مصرفی و شاخص کارایی تولید و نیز کاهش هزینه مصرف خوراک به ازای 
هر کیلوگرم افزایش وزن زنده در پرندگان تغذیه شده با باسیلوس لیشنی فورمیس 
در ک��ل دوره پرورش جوجه های گوشتی شد، اما استفاده از پروبیوتیک تأثیر معنی 

داری بر جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی نداشت. 

نمودار 1- مقایسه ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سویه های پروبیوتیک 

نمودار 2- مقایسه شاخص کارایی تولید جوجه های گوشتی تغذیه شده با سویه های پروبیوتیک
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نمودار 3- مقایسه هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم افزایش
وزن زنده در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سویه های پروبیوتیک

توصیه های فنی و ترویجی
به طورکل��ی با توجه به تأثی��ر مثبت باسیلوس لیشنی فورمیس ب��ر عملکرد رشد و 
کاه��ش هزین��ه خوراک به ازای هر کیلوگ��رم افزایش وزن زنده، اف��زودن 0/5 گرم 
محصول پروبیوتیک از جنس باسیلوس لیشنی فورمیس )با شمارش میکروبی 109  
واح��د تشکیل دهنده کلنی/ گرم( به ازای ه��ر کیلوگرم جیره مرغ گوشتی طی 1 تا 

42 روزگی توصیه می شود.
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