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تبریخ دریبفت44/10/22:

تبریخ پذیزش49/10/12 :

چکیده
بٍ مىظًر تجشیٍ ي تحلیل اثز یک َمیبر سیستی تجبری بز ضبخصَبی رضذ ي بُذاضتی گًضت مزغ 40 ،قطعٍ جًجٍ گًضتی یک-
ريسٌ تحت ضزایط یکسبن در  2گزيٌ پزيرش یبفتىذ .جًجٍَبی گزيٌ ايل تزکیب مذکًر را مطببق تًصیٍ ضزکت تًلیذ کىىذٌ
دریبفت ومًدوذ ي جًجٍَبی گزيٌ ديم َیچ افشيدوی غذایی را دریبفت وىمًدوذ .ضبخصَبی تجمعی رضذ در پبیبن ديرٌ پزيرش
مقبیسٍ ضذ .در سه  42ريسگی تمبمی پزوذگبن کطتبر ضذوذ ي عضلٍ سیىٍ بزای ردیببی اضزیطیبکلی ي محتًیبت سکًمی بزای
ضمبرش اضزیطیبکلی ومًوٍگیزی ضذ .وتبیج وطبن داد جًجٍَبیی کٍ َمیبر سیستی دریبفت کزدوذ بٍ طًر معىی دار مصزف خًراک
ي يسن ببالتز ي ضزیب تبذیل غذایی پبییهتزی داضتىذ .در ایه مطبلعٍ اضبفٍ سبسی َمیبر سیستی بٍ جیزٌ غذایی آلًدگی الضٍ بٍ
اضزیطیبکلی ي ببر میکزيبی سکًم را کبَص داد .بٍوظز میرسذ استفبدٌ مذايم اس َمیبر سیستی در جیزٌ غذایی جًجٍَبی گًضتی
میتًاوذ سبب بُبًد ضبخص رضذ ي يضعیت بُذاضتی گًضت طیًر ضًد.
کلمات کلیدی :اضزیطیبکلیَ ،میبر سیستی ،جًجٍ گًضتی.
٭ وًیسىذٌ مسئًل :مجیذ غالمی آَىگزان
آدرس :بخص بیمبری َبی طیًر ،داوطکذٌ دامپشضکی ،داوطگبٌ آساد اسالمی ياحذ ضُزکزد ،ضُزکزد ،ایزان .تلفه04133231300 :
پست الکتزيویکmgolamia1388@yahoo.com :
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مقدمه
عمومًاًا باکتریهای قابل انتقال از طریق دستگاه گوارش
با ورود به دستگاه گوارش در رودهها کلونیزه میشوند
و با عبور از سد مخاطی دستگاه گوارش و ورود به بدن
شرایط پخش و گسترش در ارگانهای داخلی و ارگان

هدف را پیدا میکنند ( .)2باکتری اشریشیاکلی از نظر
بهداشت عمومی و سالمت پرندگان اهمیت زیادی
دارد .این باکتری جزء فلور طبیعی روده بوده و تمام
پرندگان و حیوانات دیگر به طور معمول این باکتری را
ینمایند .گزارش شده که در هر
از طریق مدفوع دفع م 
گرم مدفوع پرندگان حدود یک میلیون باکتری

اشریشیاکلی وجود دارد که حدود  01تا  15درصد این

تهای زیاد
یها بیماریزا هستند ( .)9در جمعی 
باکتر 
پرندگان در مزارع پرورشی بعضًاًا به دلیل فعالیت زیاد
پرندگان و رطوبت پایین و تهویه نامناسب ،در اثر گرد
و غبار ناشی از فضوالت پرندگان ،این باکتری بیماریزا
ییابند ( .)2با ورود
به دستگاه تنفس و گوارش ورود م 
وگسترش آن در بدن پرنده بیماری کلیباسیلوز با دامنه
وسیعی از عالیم ممکن است مشاهده گردد عالوه بر
آن ،ورود باکتری از طریق آب و دان آلوده به مدفوع
نیز امکان پذیر است ( )9و از این طریق باکتری شرایط
ورود به دستگاه گوارش را پیدا کرده و در رودهها
یشود .متأسفانه در فرایند خارج سازی امعاء و
کلونیزه م 
احشا پس از کشتار پرندگان آلودگی الشهها با
یهای بیماریزای دستگاه گوارش مانند
باکتر 

اشریشیاکلی اجتناب ناپذیر است ( .)7رعایت بهداشت

آب ،دان و بستر در مجاور رژیمهای غذایی خاص
میتواند در کنترل این آلودگی در پرندگان و بطور غیر
مستقیم در انسان مؤثر باشد .در این میان ،ترکیبات
همیار زیستی با اثرات جانبی کم در پرندگان و عدم
مشکالت مربوط به باقیمانده داروها در الشه ()01

گزینه مناسبی برای افزایش سالمتی طیور و تسهیل
پرورش مرغهای سالم و بدون آنتی بیوتیک میباشد .با
توجه به تقاضای روزافزون بر استفاده از مرغ سالم و
ارگانیک ،فرآوردههای همیار زیستی بیش از پیش مورد
توجه قرار گرفتهاند .لذا در بررسی اخیر به ارزیابی اثر
یک همیار زیستی تجاری بر شاخصهای رشد و بار
میکروبی الشه جوجههای گوشتی پرداخته میشود.
مواد و روش کار
طراحي مطالعه
در این بررسی  90قطعه جوجه گوشتی نژاد رأس 308
در  2گروه مساوی با  3تکرار بهطور تصادفی تقسیم
شدند بهطوریکه در هر پن  15قطعه جوجه تا سن 42
روزگی نگهداری شد تمامی جوجههای موجود در
گروههای مختلف از سن یک روزگی آب و دان را به
صورت آزاد ( )ad libitumدریافت کردتد و شرایط
نگهداری ،تهویه ،رطوبت و دما در شرایط یکسان اعمال
گردید .جیره غذایی تمامی گروهها بصورت یکسان و
طبق دستورالعمل شرکت تولیدی رأس متعادل گرديد.
گروه اول :یک همیار زیستی تجاری را مطابق توصیه
شرکت تولید کننده به میزان یک گرم در لیتر آب
آشامیدنی در هفته اول 051 ،گرم در تن در جیره
آغازین 00 1 ،گرم در تن در جیره رشد و  50گرم در
تن در جیره پایانی دریافت کردند .گروه دوم :به عنوان
گروه کنترل در جیره غذایی هیچ افزودنی را دریافت
نکردند .میزان اضافه وزن ،مصرف خوراک و ضریب
تبدیل نهایی در  2مرحله (سن  21روزگی و سن 42
روزگی) محاسبه و در گروهها با یکدیگر مورد مقایسه
قرار گرفت.
در سن  42روزگی تمامی جوجهها پس از وزنکشی به
شیوه معمول در کشتارگاه ،کشتار شدند و محتویات
سکوم هر پرنده به صورت جداگانه در ظروف استریل

اثر یک همیار زیستی تجاری بر13 ...

جمع آوری شد .عالوه بر آن ،قطعهای از عضله سینه هر

اشریشياكلي شناسا يي شدند .سپس بر روي اين پرگنهها

پرنده (با ثبت گروه و کد مربوطه) در ظرف استریل

تستهاي افتراقي  IMVICانجام شد .در صورتيكه از

جمع اوری شد و در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شد.

لحاظ تستهاي بيوشيميا يي توليد ايندول ،احياي متيل

نمونههای عضالت به منظور بررسی آلودگی به

رد VP،و احياي سيترات به صورت مثبت ،مثبت ،منفي،

اشریشیاکلی و نمونههای سکومی به منظور شمارش

تعداد كلني اشریشیاکلی در هرگرم محتوای سکومی
( )cfu/grمورد آزمایش باکتریولوژی قرار گرفتند.

منفي بودند بهعنوان اشريشياكلي شناسا يي شدند (.)4

روش شمارش اشريشياكلي

 25گرم از نمونه مورد آزمايش را در كي

يك سه استريل

پروتکسین

انداخته و به ان  522ميلي ليتر آب پپتونه اضافه کرده و

این همیار زیستی تجاری مجموعهای از  9سویه از

به مدت  3تا  5دقيقه خوب بهم زده شد .سپس از

یباشد
برترین باکتریهای الکتوباسیل ،قارچ و مخمر م 

لولههاي آزمايش سریال رقت یک به ده تهیه شد .براي

که این عوامل به طور طبیعی در روده همه مرغهای

هر كي

از رقتها دو پليت خالي استريل در نظر گرفته

سالم وجود دارند .این همیار زیستی حاوی دو میلیارد از

شد و با همان شمارههاي مربوط به لولههاي متناظر كد

مجموع میکروبهای زیر در هر گرم میباشد که شامل

ميليليتر به هر پليت اضافه

Lactobacillus plantarum,
delbrueckii,
acidophilus,

Lactobacillus,
Lactobacillus

Bifidobacteriumbifidum Lactobacillus rhamnosus
Streptococcus, salivarius subsp. thermophilus

Candida Aspergillus, Enterococcus, faecium
 pintolopesii,است .این فراورده

محصول

شرکت Probiotics International Ltdانگلستان است.

روش شناسا يي باكتري اشريشياكلي
به منظور شناسا يي باكتري اشریشياكلي در نمونه مورد
نظر با سواب يا انس استريل در كنار شعله با تلقيح بر
روي نمونه مورد نظر بر روي محيط كشت مك كانگي
بصورت خطي كشت داده شد و به مدت  24ساعت در
انكوباتور  73درجه سانتي گراد نگهداري شد .در
صورت رويت شدن پرگنههاي الكتوز مثبت (صورتي
رنگ) ،از پرگنههاي مشكوك بر روی محيط EMB

بهصورت خطي كشت داده شده و به مدت  24ساعت
در دماي  24درجه سانتيگراد انكوبه شد .پرگنههاي
الكتوز مثبت كه بر روي محيط  EMBايجاد جالي
سبز فلزي نمودند به صورت اوليه به عنوان باكتري

گذاري شد .از هر رقت ،كي

شد و  25ميلي ليتر محيط كشت مك كانگي ذوب شده
اضافه شد و با حرکات دوراني مورد داخل پليت با
محيط كشت مخلوط و كي نواخت شد .بعد از سفت
شدن ژلوز ،به مدت  84- 24ساعت در انكوباتور 73
درجه سانتيگراد نگهداري شد و كلنيهاي الكتوز
مثبت شمارش و در رقت مربوطه ضرب شد و به
صورت تعداد كلني به ازاي هرگرم نمونه گزارش شد
(.)4
به منظور تأیید كلنيهاي الكتوز مثبت بر روي محيط
مككانگي به عنوان اشریشياكلي ،از  5كلني مشكوك

به محيط  EMBانتقال داده و به مدت  24ساعت در

دماي  73درجه سانتيگراد نگهداري شد .عالوه بر آن

پرگنههاي مشكوك به اشریشياكلي را از لحاظ

تهاي افتراقي  IMVICنيز مورد بررسي قرار گرفت.
تس 
پرگنههاي الكتوز مثبت صورتي كه در محيط EMB
ايجاد جالي سبز فلزي كردند و از لحاظ اندول و MP

مثبت شدند و از لحاظ  VPو احياي ستيرات منفي شدند

به عنوان اشریشياكلي شناسا يي شدند (.)4
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آنالیز آماری

نتایج

تمامی دادههای کمی اعم از میزان اضافه وزن ،مصرف

صهای رشد
شاخ 
در پایان هفته سوم میزان مصرف خوراک در بین

خوراک ،ضریب تبدیل غذایی ،تعداد كلني

گروهها اختالف معنی دار ندارد اما مقایسه اضافه وزن

اشریشیاکلی در هر گرم از محتویات سکومی با نرم

یدهد گروه
تجمعی و ضریب تبدیل غذایی نشان م 

افزار آماری  SPSSو با برنامه اماری آنالیز واریانس

دریافت کننده همیار زیستی به طور معنی دار اضافه وزن

یکطرفه دادهها ( )One away ANOVAمورد تجزیه و

بیشتر و ضریب تبدیل کمتری نسبت به گروه کنترل

تحلیل قرار گرفت و در صورت وجود اختالف آماری

دارد ( .)P<0.05مقایسه دادهها در پایان هفته ششم نشان

بین میانگین دادهها در گروههای مختلف ،میزان

یدهد میزان مصرف خوراک و اضافه وزن در گروه
م 

اختالف با روش  Tukeyبیان شد .سطح اختالف معني

دریافت کننده همیار زیستی به طور معنی دار باالتر و

دار کمتر از  0/ 05در نظر گرفته شد .میزان درصد

ضریب تبدیل غذایی در گروه همیار زیستی به طور

آلودگی به اشریشیاکلی بین گروهها با روش نیکویی

معنی دار کمتر از گروه کنترل است (.)P<0.05

برازش مورد مقایسه قرار گرفت.

صهای رشد تجمعی در پایان هفته سوم و ششم در گروههای آزمایشی
جدول  -1شاخ 
مصرف خوراک

مؤلفهها

 21روزگی

همیار زیستی

a

835 ± 25

کنترل

a

865 ± 18

اضافه وزن

 42روزگی

3655 ± 70 1b
a

24 38 ± 341

 21روزگی

b

749 ± 25

a

706 ± 26

b

ضریب تبدیل غذایی

 42روزگی

 21روزگی

 42روزگی

2350 ± 143

b

1/ 09 ±0/ 05

b

1/55± 0/ 14

2124 ± 40 1a

a

1/ 23 ±0/ 09

a

1/ 81 ±0/ 09

دادهها بهصورت میانگین ±انحراف معیار گزارش شده است.

صهای میکروبیولوژی
شاخ 

یدهد درصد آلودگی گوشت در گروه
مقایسه درصد موارد آلودگی گوشت طیور به اشریشیاکلی در گروهها نشان م 

کنترل به طور معنی دار بیشتر از گروه دریافت کننده همیار زیستی است .مقایسه جمعیت اشریشیاکلی در محتویات

یتواند بهطور معنی دار جمعیت اشریشیاکلی سکوم را کاهش
سکومی نشان میدهد اضافه سازی همیار زیستی به جیره م 
دهد ( .)p> 0/ 05

جدول  -2مقایسه درصد آلودگی گوشت سینه و تعداد کلنی اشریشیاکلی در هر گرم محتوای سکومی در گروههای آزمایشی
مؤلفهها

آلودگی گوشت به اشریشیاکلی ()%

همیار زیستی

38 ± 5/ 16

کنترل

b

a

53 ± 14 / 54

جمعیت اشریشیاکلی در محتوای سکومی ()log10cfu/gr
b

3/ 56 ± 1/ 44

a

7/ 91 ± 2/ 35

دادهها بهصورت میانگین ±انحراف معیار گزارش شده است.

بحث
در بین پروتئینهای حیوانی ،گوشت طیور در بین
مصرف کنندگان از جایگاه خاصی برخوردار است.
گوشت طیور منبع غنی از پروتئین ،آهن ،فسفر و
ویتامین  Dاست .قیمت پایینتر و چربی کمتر این منبع

پروتئینی در مقایسه با سایر پروتینهای حیوانی باعث
مصرف گستردهتر آن شده است .از مهمترین
چالشهای بهداشتی این فرآورده ،آلودگی گوشت و
فرآوردههای گوشتی طیور با انواع میکروارگانیسمهای
یزا و مولد فساد است ( .)7اگر شرایط حمل و نقل
بیمار 

اثر یک همیار زیستی تجاری بر15 ...

یهای مولد
و نگهداری گوشت مناسب نباشد باکتر 

بهطوریکه  Gunalو همکاران (  ) 2006و از طرفی

فساد و بیماریزا به سرعت رشد کرده و باعث افت

 Sharghو همکاران ( )2102گزارش کردهاند که

کیفیت گوشت میشوند و سالمت و بهداشت عمومی

استفاده از همیارزیستی مورد استفاده در مطالعه اخیر،

یگیرد ( .)7بنابراین رهیافت-
نیز در معرض خطر قرار م 

هیچگونه اثری بر شاخصهای رشد ندارد ( 5و  ) 12اّمّما

هایی که بتواند بار میکروبی گوشت و فرآوردههای

 Khosraviو همکاران (  )01 20نشان دادند که اگرچه

جانبی آنرا در فرآیند کشتار ،بسته بندی و عرضه کاهش

بر روی مصرف خوراک و وزن نهایی تأثیر ندارد اّمّما

یتواند باعث افزایش کیفیت گوشت و در نتیجه
دهد م 

راندمان غذایی را افزایش میدهد ( )6و در گزارش

باعث افزایش مدت نگهداری گوشت گردد و از طرفی

دیگری  Murryو همکاران در سال  2006بیان کردند

نگرانیهای بهداشت عمومی نیز برطرف میشود .از

که همیار زیستی بر پایه الکتوباسیلوس عالوه بر افزایش

آنجاییکه نگرانی دیگر مصرف کنندگان فرآوردههای

راندمان غذایی باعث کاهش مصرف خوراک نیز

گوشتی استفاده بیرویه از ترکیبات شیمیایی در پرورش

یگردند ( .)8همچنین  Awadو همکاران بهبود در
م 

طیور و نیز بقای آنتی بیوتیکی و انتقال ژنهای مربوط به

تمامی شاخصهای رشد را در جوجهای تغذیه شده با

مقاومت آنتی بیوتیکی در فرآوردههای گوشتی است

همیار زیستی بر پایه الکتوباسیلوس نشان دادند ( .)1به-

( )3و اشتیاق بیشتری برای استفاده از ترکیبات طبیعی

یرسد تنوع در نتایج مطالعات بر روی همیار
نظ ر م 

وجود دارد ،ترکیبات همیار زیستی میتوانند به عنوان

زیستی متأثر از شرایط پرورش است بهطوریکه

گزینه مناسبی برای کاهش نیاز به ترکیبات ضد

یکند عدم تأثیرپذیری
گزارشاتی وجود دارد که بیان م 

میکروبی مطرح باشند.

صهای رشد به دنبال مصرف همیار زیستی
شاخ 

آنالیز دادهها نشان میدهد استفاده مداوم از همیار

یتواند به دلیل نوع همیار زیستی مورد استفاده،
م 

زیستی در جیرۀ غذایی جوجههای گوشتی از هفته اول

وضعیت جیره ،وضعیت اسیدیته دستگاه گوارش،

تا سن  42روزگی میتواند باعث بهبود شاخصهای

سها ،دوز و دوره مصرف همیار زیستی و احیانًاًا
استر 

وزن نهایی الشه ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل

کلرینه بودن آب آشامیدنی و تأثیر سایر مواد ضدعفونی

غذایی گردد و با کاهش جمعیت اشریشیاکلی محتویات

موجود در آب آشامیدنی بر جمعیت میکروارگانیسم-

گوارشی و کاهش درصدد آلودگی الشه وضعیت

های همیار زیستی باشد.

کیفی و بهداشتی گوشت طیور را ارتقا دهد .در

یتواند
بهبود در شاخصهای رشد در مطالعه اخیر م 

خصوص مطالعه همیار زیستی در جیرۀ غذایی طیور و

ناشی از اثر همیار زیستی بر کاهش جمعیت

اثر آن اختصاصًاًا بر رشد مطالعات متعددی انجام شده

اشریشیاکلی روده باشد بهطوریکه مقایسه دادهها نشان

است .مرور مطالعات قبلی در خصوص اثرگذاری همیار

یدهد همیار زیستی بطور معنی دار جمعیت
م 

صهای رشد نشان میدهد که نتایج
زیستی بر شاخ 

اشریشیاکلی سکوم را کاهش میدهد .اگرچه ارتباط

استفاده از این ترکیبات در جیره غذایی بسیار متنوع
است و دامنه نتایج از عدم تأثیر پذیری بر شاخصهای

بین کاهش اشریشیاکلی دستگاه گوارش و بهبود

شاخصهای رشد در مطالعه اخیر آشکار نیست اما از

صهای رشد متغیر است.
رشد تا بهبود در تمامی شاخ 

یهای مضر در دستگاه
آنجاییکه افزایش جمعیت باکتر 
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Abstract: The study was conducted to evaluate the effect of one commercial probiotic in diet
on growth performance and hygienic indices of broiler chickens with using 90 one-day old
chicks reared under same condition in two groups with 3 replicates. Chickens in group 1 fed
one commercial probiotic according to manufacture instruction. Chickens in group 2 received
no supplement in diet. The accumulative growth indices at end of growing period were
compared. In 42 days old, chickens slaughtered and breast muscles were sampled for E.coli
detection. Cecal content were sampled for E.coli counting. Result showed that chickens
received probiotic have significantly higher weight, and lower feed consumption and feed
conversion ratio. The adding of probiotic in diet could reduce carcass contamination and
microbial load of cecal content. It was concluded that continues administration of probiotic in
broiler diet can improve growth indices and hygienic quality of carcass.
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