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اثراستفاده همزمان پروبیوتیک و مولتی آنزيم 
)پری ماالک و کمین( بر عملکرد جوجه های 

گوشتی با جیره های بر پايه گندم و جو

چکيد ه
هدف از انجام اين تحقيق بررس�ی اثر اس�تفاده همزمان آنزيم و پروبيوتيک بر عملکرد جوجه های گوش�تی بود. اين آزمايش به مدت 
45 روز و با اس�تفاده از 480 قطعه جوجه گوش�تی نر س�ويه راس 308 به صورت آزمايش فاکتوريل و در قالب طرح کاماًل تصادفی، در 
6 تيم�ار، 4 تک�رار و 20 قطع�ه جوجه در هر تکرار انج�ام گرديد. جيره های غذايی ب�ر پايه گندم و جو، برای همه گروه های آزمايش�ی 
ثابت در نظر گرفته ش�د. آنزيم مورد اس�تفاده در س�ه سطح )سطح صفر، نصف سطح توصيه شده و س�طح توصيه شده )500 گرم( ( و 
پروبيوتيک مورداس�تفاده در دو س�طح )سطح صفر، س�طح توصيه شده( به کاربرده شدند. در س�ن 45 روزگی، جوجه ها برای آخرين 
بار وزن کش�ی ش�ده و وزن زنده هر تيمار مش�خص گرديد. س�پس از هر تکرار دو نمونه )جوجه( که از نظر وزن زنده ميانگين هر تيمار 
را داش�تند، به منظور بررسی صفات الشه و خصوصيات قس�مت های مختلف روده ذبح گرديدند. نتايج حاصله از آزمايش نشان داد که 
در کل دورة آزمايش )45-1 روزگی( آنزيم مورد اس�تفاده در س�طح توصيه ش�ده به طور معنی داری باعث افزايش ميانگين وزن بدن و 
بهبود ضريب تبديل غذايی ش�ده اس�ت )p>0/05(. اس�تفاده از پروبيوتيک نيز به صورت معنی داری باعث بهبود ضريب تبديل غذايی 
گرديد )p>0/05(. اس�تفاده از آنزيم و پروبيوتيک در مصرف خوراک تفاوت معنی داری نداش�ت. افزايش درصد الش�ه نيز در مورد اثر 
اصلی آنزيم، پروبيوتيک و استفاده همزمان آنها اختالف معنی دار نشان داد)p>0/05(. اما در درصدهای ران و سينه تفاوت معنی داری 
مش�اهده نش�د. همچنين درصد چربی محوطه بطنی در اس�تفاده همزمان از آنزي�م و پروبيوتيک کاهش ياف�ت )p>0/05(. اما کاهش 
درصد ه�ای مرب�وط به کبد، دئودنوم و طول ژئوژنوم تنها در زمان اس�تفاده از آنزيم تفاوت معنی دار نش�ان داد )p>0/05(. به طور کلی 
اس�تفاده از آنزيم و پروبيوتيک به تنهايی به دليل تاثير مطلوب بر ضريب تبديل غذايی، قابل توصيه اس�ت اما اس�تفاده همزمان آنها 

تأثير مطلو   ب تری بر عملکرد پرنده نداشت.

کلمات کليد ی: آنزيم، پروبيوتيک، جوجه گوشتی
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Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 93 pp: 18-32

Synchronic use of multi-enzyme and probiotic on performance of broilers with wheat and barley based diet
By: R. Momtazan, Msc Graduated from Tehran University (Corresponding Author; Tel: +989133992844) H. Moravej. 
Assistant Professor of Tehran University, M. Zaghary. Associate Professor of Tehran University, M.  Mansourbahmany, 
Msc Graduated from Tehran University.
The objective of this study was to evaluate the synchronic use of multi-enzyme and probiotic on broilers performance. This 
factorial experimental was conducted in a randomized complete design and included 480 Ross broiler chicks (Strain 308) 
which were divided into 6 treatments and each treatment into 4 replicates and 20 chicks in each replicate. The wheat and 
barley based diet was constant for all treatments. Multi-enzyme is used in three levels (zero, half level and suggested level 
(500 gram) ) and probiotic in two levels (zero and suggested level). At the end of experiment, all chicks are weighted.  then 
from each replicate 2 chicks were killed to measure carcass traits and characteristics of different parts of intestine. At the 
total of the experiment period (1-45 days), the results showed that the application of multi-enzyme (at suggested level) was 
caused further weight gain and improvement of feed conversion ratio (P<0.05). No significant differences were observed in 
feed intake in application of only multi-enzyme or probiotic . Use of only probiotic and only multi-enzyme was decreased  
FCR in total period (P<0.05).carcass percentage was increased significantly in use of enzyme, probiotic and synchronic use 
of them (P<0.05). Thigh and breast percent were not significant. Abdominal fat percent was decreased in use of synchronic 
enzyme and probiotic (P<0.05).Percentage of liver, duodenum and jejunum length declined significantly in use of only 
enzyme (p<0.05). use of only enzyme or only probiotic was advisable for Improvement of FCR. but the use of synchronic 
enzyme and probiotic doesn’t have any additive effect on broiler performance.

Key words: Broiler, Multi Enzyme, Probiotic

مقد مه
از آنجای��ی که ح��دود ٧5 - ٦٠ درصد از هزینه های پرورش طیور مربوط 
به هزینه ه��ای خوراک مصرفی می باش��د، بنابراین، کاه��ش مصرف خوراک، 
رش��د بیش��تر و بهبود ضریب تبدیل غذایی، در صنعت پرورش طیور بس��یار 
حائز اهمیت می باش��د )2(. به همین منظور جیره های جوجه های گوشتی به 
گونه ای تنظیم می ش��وند که ضمن تأمین همة مواد مغّذی در سطح متعادل و 
با هزینه ای حداقل، امكان حداکثر رش��د و تولید را فراهم سازند. بر این اساس 
مصرف گندم و جو در جیره طیور با توجه به قیمت آن، مناس��ب می باشد، اما 
متاس��فانه گندم و جو حاوی برخی از عوامل ضد تغذیه ای ش��ناخته شده ای، 
مانند پلی ساکارید های غیر نشاسته ای )گزیالن ها و بتاگلوکان ها( می باشند که 
می توانند منشاء اثرات ضد تغذیه ای، در زمانی که از سطوح باالی آنها در جیره 
اس��تفاده می ش��ود، گردند )2٦(. پلی س��اکاریدهای غیر نشاسته ای با افزایش 
ویسكوزیتة محتویات روده، باعث تغییرات منفی فیزیولوژیكی و مورفولوژیكی 
در دستگاه گوارش شده و موجب کاهش هضم و جذب در مواد مغذی خوراک 
مصرفی می شوند )31(. یا ممكن است سرعت عبور غذا را در دستگاه گوارش 
کاه��ش دهند که این به نوبة خود ممكن اس��ت از مصرف خوراک ممانعت به 
عمل آورد. استفاده از آنزیم می تواند ویسكوزیته را کاهش داده و قابلیت هضم 
م��واد خوراکی را باال بب��رد)٦(. در واقع هدف از افزودن آنزیم به جیره افزایش 
به��ره وری خ��وراک، چه از طریق افزایش قابلیت هض��م اجزای جیره، و چه از 

طریق حذف عوامل ضد تغذیه ای می باشد)1٠(.
از دیگر مواد افزودنی به خوراک طیور پروبیوتیك ها می باشند، که با هدف 
افزایش رش��د میكروب های مفید دس��تگاه گوارش و از بین بردن پاتوژن ها، به 
کارگرفته می شوند )1، 9(. پروبیوتیك ها یكی از دستاورد های مثبت محققین 

هس��تند که با الهام از ش��رایط طبیعی میكروارگانیس��م ها در دستگاه گوارش 
تهیه ش��ده و به عنوان جایگزین پادزیست ها و مواد محرک رشد در غذای دام 

و طیور، به صنعت دام و طیور عرضه شده اتد)1٠(. 
 پروبیوتیك ها عالوه بر اینكه موجب تحریك رشد در میكروارگانیسم های 
مفید در دس��تگاه گوارش، می ش��وند، ب��ر فعالیت آنزیم های گوارش��ی، بهبود 
 سیس��تم ایمن��ی و باال بردن ب��ازده تولید، نی��ز تأثیر مثبت و بس��زایی دارند 
)٦، 15، 23(. ش��اید بتوان مهم ترین ویژگی پروبیوتیك ها را در این دانس��ت 
ک��ه ضمن کاهش بیماری و بهبود ضری��ب تبدیل غذایی در دام و طیور، هیچ 
گونه باقیمانده بافتی نداش��ته و برخالف پادزیس��ت ها مقاومت میكروبی ایجاد 

نمی کنند)1٠(.
 در تحقیقاتی که در گذش��ته انجام گرفته اند، ثابت شده است که آنزیم ها 
 و پروبیوتیك ه��ا دارای آثار مثبتی بر عملكرد جوجه های گوش��تی می باش��ند 
)٦، 15 ، 23(. ام��ا س��ئوال اینجاس��ت ک��ه آیا اس��تفاده همزم��ان از آنزیم و 
پروبیوتی��ك در جیره جوجه های گوش��تی می تواند آثار س��ودمند مضاعفی را 
به همراه داش��ته باش��د یا خیر؟ تحقیقاتی محدودی نیز در این زمینه صورت 
گرفته است که می توان به عنوان آخرین اطالعات در این رابطه به گزارش های 
 ،)2٠٠1(  Midilli  ،)2٠٠5(  Balachandar آزمایش ه��ای  از  حاص��ل 
فاضلی نس��ب)138٧( و میاحی )138٧( اش��اره کرد. هدف اصلی از انجام این 
آزمایش، بررسی اثرات استفاده پروبیوتیك و مولتی  آنزیم )پری ماالک و کمین( 
و نیز تأثیر اس��تفاده همزمان از این دو م��اده افزودنی، بر عملكرد جوجه های 
گوش��تی تغذیه ش��ده ب��ا جیره های بر پایه گن��دم و جو بود. تا بدین وس��یله 
اطالع��ات دقیق ت��ر و جامع تری در این زمینه، در اختی��ار پرورش دهندگان و 

دست اندرکاران صنعت طیور قرار گیرد.
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مواد و روش ها 
با استفاده از 48٠ قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس-3٠8 و با وزن یك 
روزگی یكس��ان )42 گرم(، در یك س��الن پرورش طیور در حاشیه شهرستان 
ک��رج و در اردیبهش��ت ماه س��ال 1388 انجام ش��د. با توجه به اس��تفاده از 
پروبیوتیك در 2 س��طح )سطح صفر و سطح توصیه شده( و مولتی  آنزیم در 3 
سطح و همچنین با توجه به یكسان بودن شرایط محیط پرورش، این آزمایش 
ب��ه صورت فاکتوریل و در قال��ب طرح کاماًل تصادفی با 4 تكرار برای هر تیمار 
انج��ام گردید و در هر تكرار 2٠ قطعه جوجه در نظر گرفته ش��د. آنزیم مورد 
استفاده یك مولتی آنزیم تجاری به نام کمین بود که از بتاگلوکاناز، آلفاآمیالز، 
کمپلكس سلوالز، پروتئاز و لیپاز تشكیل شده بود. پروبیوتیك مورداستفاده نیز 
یك پروبیوتیك چند سویه ای به نام پری ماالک بود که از میكروارگانیسم های 
 Lactobacillus acidophilus، L.casei، Bifidobacterium
termophylum و Entrococcus facium تش��كیل ش��ده بود. آنزیم و 
پروبیوتیك مصرفی به توصیه ش��رکت س��ازنده به صورت مخلوط در خوراک 
اس��تفاده ش��دند. در این آزمایش، از قفس های آزمایش��ی به ابعاد )1/2×2/2 
متر( با بس��تر پوشال استفاده شد. دمای سالن در هفتة اول پرورش 31 درجه 
س��انتی گراد بود و س��پس هفته ای 2 درجه کاهش داده ش��د تا به دمای ثابت 
22 درجه س��انتی گراد رس��ید. رطوبت سالن در طول کل دوره حدود 55-5٠ 
درصد و برنامه روش��نایی 23 س��اعت روشنایی و 1 س��اعت تاریكی بود. برای 
تهویة مناس��ب سالن از ٦ عدد هواکش به ش��عاع 8٠ سانتی متر که در عرض 
س��الن نص��ب بودند به عنوان خروج��ی و از پنجره ها که در دی��وار مقابل قرار 
گرفته بودند، به عنوان ورودی هوا اس��تفاده گردید تا هوای س��الم در اختیار 
جوجه ها قرار گیرد. برای تهیه جیره آزمایش��ی، ابتدا ترکیب مواد مغذی اقالم 
خوراکی مورد اس��تفاده در جیره،  یعنی درصد ماده خشك، خاکستر، پروتئین 
خام، چربی خام، فیبر خام، کلسیم و فسفر آنها در آزمایشگاه تغذیه دام تعیین 
)مطابق با روش های AOAC 199٠( و س��پس جیره ها، بر پایه گندم و جو، 
و متناس��ب با اطالعات آزمایش��گاه تغذیه، و نیز مطابق با نیازهای مندرج در 
آخرین کاتالوگ سویه راس- 3٠8، تهیه و تنظیم گردید )جدول1(. جیره های 

آزمایشی برای تیمارهای مختلف نیز به صورت زیر مورد استفاده قرارگرفت:
تیمار1- جیره پایه بدون مواد افزودنی

تیم��ار2- جیره پایه + 25٠ گرم آنزیم در یك تن خوراک مصرفی )نصف 
سطح توصیه شده(

تیمار3- جیره پایه +5٠٠ گرم آنزیم در یك تن خوراک مصرفی )س��طح 
توصیه شده(

تیمار4- جیره پای��ه + )9٠٠ گرم پروبیوتیك در یك تن خوراک مصرفی 
در دوره آغازی��ن(، )45٠ گرم پروبیوتیك در یك تن خوراک مصرفی در دوره 

رشد( و )225 گرم پروبیوتیك در یك تن خوراک مصرفی در دوره پایانی(
تیمار5- جیره پایه + 25٠ گرم آنزیم در یك تن خوراک مصرفی + )9٠٠ 
گ��رم پروبیوتیك در یك تن خ��وراک مصرفی در دوره آغازی��ن(، )45٠ گرم 
پروبیوتیك در یك تن خوراک مصرفی در دوره رشد( و )225 گرم پروبیوتیك 

در یك تن خوراک مصرفی در دوره پایانی(
تیمار٦- جیره پایه + 5٠٠ گرم آنزیم در یك تن خوراک مصرفی + )9٠٠ 
گ��رم پروبیوتیك در یك تن خ��وراک مصرفی در دوره آغازی��ن(، )45٠ گرم 
پروبیوتیك در یك تن خوراک مصرفی در دوره رشد( و )225 گرم پروبیوتیك 

در یك تن خوراک مصرفی در دوره پایانی(.

در ه��ر یك از دوره های آغازین، رش��د و پایانی )به ترتیب 1٠-1 روزگی، 
28-11روزگ��ی و 29 ت��ا 45 روزگی( جیره متناس��ب ب��ا آن دوره، در اختیار 
پرنده ه��ا قرارگرفت. جوجه ها در پایان هر دوره وزن کش��ی ش��دند و خوراک 
مصرفی آنها اندازه گیری ش��د. در هر سه دوره پرورشی انرژی قابل متابولیسم 
جیره 29٠٠ کیلوکالری بر کیلوگرم در نظر گرفته ش��د و متناس��ب با انرژی 
جی��ره بقیه اجزا جیره نیز، رقیق ش��دند. آب و غذا به ص��ورت آزاد در اختیار 
آنها قرار گرفت و آمار تلفات روزانه به منظور محاس��به روز مرغ ثبت ش��د. در 
س��ن 45 روزگی جوجه ها پس از 12 س��اعت گرس��نگی برای آخرین بار وزن 
کش��ی شده و از هر واحد آزمایش��ی دو قطعه جوجه با میانگین وزنی نزدیك 
به میانگین وزن واحد مربوطه، جهت تش��ریح الشه انتخاب و ذبح شدند. پس 
از کش��تار، چرب��ی محوطه بطنی، کبد، و قس��مت   های مختل��ف روده کوچك 
)پس از شستش��و با آب( وزن کش��ی و وزن آنها بر حس��ب گرم تعیین ش��د. 
همچنین طول قس��مت های مختلف روده کوچك بر حسب سانتی متر تعیین 
 شد )٦(. به منظور اندازه گیری ایمنی همورال در 2 نوبت اقدام به خونگیری از 
جوجه ها ش��د. از هر قف��س 2 پرنده برای خونگیری انتخاب ش��دند و بعد از 
خونگیری پرنده های خونگیری ش��ده مشخص ش��دند که برای نوبت دوم نیز 
از هم��ان پرنده ها خونگیری صورت گرفت. نوب��ت اول خونگیری 1٠ روز بعد 
از واکس��ینه ش��دن پرنده ها با واکسن نیوکاسل )السوتا( انجام شد و به منظور 
بررس��ی میزان پایداری اثر واکس��ن در بدن پرنده در پایان دوره نیز اقدام به 
خونگیری ش��د. در هر نوبت به میزان 2 میلی لیتر خون از هر پرنده گرفته شد 
و سپس بدون استفاده از مواد ضد انعقاد خون، به آزمایشگاهی بنام مبنا واقع 

در شهرستان کرج جهت انجام آزمایش HI/NDV منتقل شد.
شاخص کارایی تولید از فرمول زیر محاسبه گردید)5(. 

     درصد ماندگاری × میانگین وزن زنده)گرم(
           ---------------------------------  = شاخص کارایی 

تولید تعداد روزهای پرورش× ضریب تبدیل غذایی
تجزی��ه و تحلی��ل آم��اری با اس��تفاده از نرم افزاره��ای MINITAB و 
MSTATC صورت گرفته و مقایس��ه میانگین ها نیز ب��ا آزمون دانكن انجام 

شد.

نتايج و بحث
افزای��ش وزن: هم��ان ط��ور که در جدول 3 مش��اهده می ش��ود، در 
دوره آغازی��ن، میانگی��ن افزایش وزن زنده در س��طوح اول، دوم و س��وم 
آنزیم و نیز در س��طوح اول و دوم پروبیوتیك ب��ه ترتیب برابر )138/2٧، 
144/5٦ و 149( و )14٠/5 و 14٧/5٦( گرم می باشد، که اختالف آماری 
معني  داری ندارند. همچنین در بررس��ی اثر متقابل آنزیم و پروبیوتیك بر 
میانگی��ن افزایش وزن جوجه ها نیز بین تیمارهای مختلف اختالف آماری 

معنی داری وجود نداشت.
میانگین افزایش وزن جوجه ها در دوره رشد در سطوح مختلف آنزیم 
ب��ه ترتیب )٧٠2/٧9، ٧28/3٧ و ٧٦8/98( گ��رم بود و بین آنها اختالف 
آم��اری معنی داری دیده ش��د )٠/٠5 <p(. به طوریكه بیش��ترین میزان 
افزایش وزن مربوط به س��طح س��وم آنزیم )سطح توصیه شده( و کمترین 
میزان مربوط به س��طح اول آنزیم )سطح صفر( بود. اما در سطوح مختلف 
پروبیوتیك در این دوره تفاوت آماری معنی داری مش��اهده نشد. میانگین 
افزای��ش وزن در مورد اثرات متقابل نی��ز بین تیمارهای مختلف معنی دار 

اثر استفاده همزمان پروبيوتيک ...
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نب��ود. اما از لحاظ عددی باالترین میانگین افزایش وزن زنده در این دوره 
مربوط به تیمار س��وم با میزان ٧٧5/53 گ��رم و کمترین مربوط به گروه 
شاهد با میزان ٦85/85 گرم بود. میانگین افزایش وزن جوجه ها در مرحله 
پایانی در س��طوح مختلف آنزیم به ترتی��ب برابر با 123٠/٦3، ٠٦/1231 
 و 1334/99 گ��رم ب��ود و از نظ��ر آماری تف��اوت بین آنها معنی دار ش��د 
)٠/٠5 <p(. در این مرحله س��طوح اول و دوم آنزیم با س��طح سوم آنزیم 
تفاوت معنی داری را نشان دادند )٠/٠5 <p(. به طوری که باالترین میزان 
افزایش وزن زنده مربوط به س��طح س��وم آنزی��م و کمترین آن مربوط به 
س��طح اول آنزیم بود )جدول 3(. اثر سطح پروبیوتیك و اثرات متقابل آن 

با آنزیم براي میانگین افزایش وزن دوره پایانی معنی دار نبود.
میانگی��ن افزای��ش وزن زن��ده در کل دوره )45-1 روزگی(، در بین 
سطوح مختلف آنزیم و پروبیوتیك و اثرات متقابل آنها فقط در بین سطوح 
مختل��ف آنزیم اختالف معن��ی دار نش��ان داد )٠/٠5 <p(. به گونه ای که 
بین س��طوح اول و دوم آنزیم با سطح سوم اختالف معنی داری دیده شد. 
بنابرای��ن، در این آزمایش همان طور که در جدول مربوطه نیز مش��اهده 
می ش��ود اس��تفاده از آنزیم، در سطح سوم )س��طح توصیه شده( از همه 
مؤثرت��ر بوده اس��ت. به طور کلی در م��ورد تأثیر آنزی��م و پروبیوتیك بر 
افزایش وزن جوجه ه��ا گزارش های متفاوتی وجود دارد و در مورد تفاوت 
در تأثیر آنزیم ها، می توان به مواردی چون محتوای مولتی آنزیم و ش��كل 
آن، نوع و سطح مواد غذایی مورد استفاده )بدلیل وجود مقادیر متفاوت از 
پلی س��اکاریدهای غیرنشاسته ای در مواد غذایی گوناگون( و شرایط آب و 

هوایی مختلف اشاره کرد )4، 9، 1٦ ،28(.
در مورد پروبیوتیك ها گفته می شود از دالیل اثر بخشی پروبیوتیك ها 
بس��تگی به توانایی آنها در مهار رش��د باکتری هایی دارد که اوره آز تولید 
می کنند )3٠(. از سوی دیگر نوع سویه باکتریایی پروبیوتیك نیز می تواند 
مؤثر باش��د، به طور مثال پروبیوتیك حاوی )الکتوباسیل ها( باعث افزایش 
فعالیت آنزیم های گوارش��ی نظیر آمیالزها می شوند )2٠( و با توجه به اثر 
آمیالزها بر نشاس��ته دانه های غالت، ممكن است باعث آزاد سازی انرژی 
قابل متابولیسم موجود در خوراک شده و در نتیجه احتماالً باعث افزایش 

وزن پرنده شوند. 
در آزمایشی که توسط Balachandar و همكاران )2٠٠5( بر روی 
جوجه های گوش��تی انجام گرفت، اش��اره شده اس��ت که تنها تیماری که 
دارای آنزی��م و پروبیوتیك به صورت مخلوط بود، افزایش وزن معنی داری 
نس��بت به گروه شاهد داش��ت. Shinde و همكاران )2٠٠5( نیز در یك 
تحقیق بر روی جوجه های گوشتی گزارش کردند که جیره هایی که دارای 
آنزیم، پروبیوتیك یا ترکیبی از این دو ماده بودند، نس��بت به گروه شاهد، 
از نظر افزایش وزن زنده اختالف معنی داری داشتند. Milidi و همكاران 
)2٠٠1( نی��ز گ��زارش نمودند که اس��تفاده آنزیم به تنهایی و اس��تفاده 
همزمان آنزیم و پروبیوتیك در جیره جوجه های گوش��تی، سبب افزایش 
عملكرد این دو گروه، نس��بت به گروه ش��اهد و گروهی که پروبیوتیك را 
به تنهایی دریافت کرده بودند، شد. همچنین فاضلی و همكاران )138٧( 
نیز اثر اس��تفاده از آنزیم و پروبیوتیك را در جوجه های گوشتی بر افزایش 
وزن روزان��ه و ضریب تبدیل غذایی معنی دار گ��زارش کردند. مطالعه در 
زمینه تأثیر اس��تفاده همزمان آنزیم و پروبیوتیك بس��یار محدود صورت 
گرفته است و نتایج گزارش شده هم متناقض می باشد و شاید دالیل این 

تناقضات را بتوان در مواردی همچون تفاوت در جیره های پایه، و یا میزان 
متغیر پلی س��اکاریدها در واریته های مختلف دانه های خوراکی دانس��ت، 
چرا که میزان این ترکیبات پلی ساکاریدی در مواد خوراکی، بر اساس نوع 
واریته، شرایط اقلیمی، شرایط کشت و عوامل متعدد دیگر متغیر می باشد 
)11(. همچنی��ن نوع آنزی��م و پروبیوتیك بكار رفته در هر آزمایش، نیز از 

دیگر پارامتر های مؤثر در این پدیده می باشد.

خوراک مصرفی
ج��دول 4 میانگین خ��وراک مصرفی جوجه ها در س��نین مختلف را 
نش��ان می دهد. همان طور که در جدول مربوطه مش��اهده می شود تأثیر 
سطوح مختلف آنزیم، بر میانگین خوراک مصرفی جوجه ها در هیچ یك از 
دوره های آغازین، رش��د و پایانی معنی دار نشد. اما استفاده از پروبیوتیك 
در دوره آغازین س��بب کاهش معنی دار خ��وراک مصرفی در جوجه های 
مورد آزمایش ش��د )٠/٠5 <p(. در دوره های رش��د و پایانی هم هر چند 
پروبیوتیك توانس��ت باع��ث کاهش مصرف خوراک ش��ود اما این کاهش 
معنی دار نبود. در مورد اثر متقابل آنزیم و پروبیوتیك بر خوراک مصرفی، 
نیز در هیچ یك از دوره های آغازین، رشد و پایانی، تفاوت معنی داری بین 

گروه های مختلف آزمایشی دیده نشد. 
به نظر می رس��د پروبیوتیك ها بدلیل خصوصیات��ی از قبیل )تأثیر بر 
دس��تگاه گوارش و تولید آنزیم های داخلی و ...( که دارا هس��تند، قابلیت 
دسترسی به مواد مغذی و هضم آنها را بهبود بخشیده و ممكن است نیاز 
حیوان را برای مصرف خوراک بیش��تر، به منظور دسترس��ی به این مواد 
مغّذی کاهش دهند. با این حال، آنچه مش��خص می باش��د این اس��ت که 
پروبیوتیك ها علی رغم کاهش خوراک مصرفی، تأثیر معنی داری بر میزان 
خوراک مصرفی کل نداش��ته اند. این نتایج، با نتایج آزمایش��ات محققانی 
 ،)2٠٠٠( و هم��كاران   Lesson  ،)2٠٠٠(  Forbes و   Yasar چ��ون 
Nayebpor و هم��كاران )2٠٠٧(، کفی��ل زاده و هم��كاران )1381(، 
Erdogan و هم��كاران )2٠٠3( و نی��ز Shinde و هم��كاران )2٠٠5(، 
در رابطه با معنی دار نبودن مصرف خوراک، در هنگام استفاده از آنزیم و 

پروبیوتیك مطابقت دارد. 
 

ضريب تبديل غذايی
در هنگام اس��تفاده از س��طوح مختلف آنزیم، میانگین ضریب تبدیل 
غذایی طی دوره های آغازین، رش��د و پایانی، معنی دار نبود. اما میانگین 
آن در کل دوره معنی دار ش��د )٠/٠5 <p(. این تفاوت بین س��طوح اول 
)1/8٧( و س��وم )1/٧4( آنزیم وجود داش��ت. نتایج ف��وق با گزارش های 
Khan و هم��كاران )2٠٠٦(، Angelbovicova و همكاران )2٠٠4( و 
Alp و همكاران )1999(، در رابطه با تأثیر افزایش آنزیم بر بهبود ضریب 
تبدی��ل غذایی در کل دوره، مطابقت دارد، که از علل آن می توان به تأثیر 
اس��تفاده از آنزیم ها، در کاهش اثرات ضد تغذیه ای پلی ساکاریدهای غیر 
نشاس��ته ای، و کمك به آزاد س��ازی هرچه بیش��تر انرژی قابل متابولیسم 
موجود در آنها اشاره کرد که این موارد احتماالً منجر به بهبود در افزایش 
وزن پرنده خواهند شد. افزودن سطح دوم پروبیوتیك )سطح توصیه شده( 
به جیره جوجه های گوش��تی باعث کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی، 
در دوره آغازین و نیز در کل دوره ش��د )٠/٠5 <p(. البته در این مطالعه 
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با توجه به کاهش معنی دار خوراک مصرفی در دوره آغازین و افزایش غیر 
معن��ی دار وزن زنده، در همین دوره، ای��ن بهبود در ضریب تبدیل غذایی 

هنگام استفاده از پروبیوتیك قابل انتظار بود.
معن��ی دار بودن اث��ر پروبیوتی��ك در کل دوره، نی��ز در گزارش های 
محققان��ی چ��ون Anjume و هم��كاران )Talebi ،)2٠٠5 و همكاران 
)2٠٠8( و کفی��ل زاده و هم��كاران )1381( منعكس ش��ده اس��ت و این 
ام��ر می تواند به تأثیر پروبیوتیك ها در تولی��د آنزیم آمیالز و تأثیر مثبت 
پروبیوتیك ه��ا در هضم و جذب مواد غذایی مربوط باش��د. در مورد اثرات 
متقاب��ل آنزیم و پروبیوتیك، در بین گروه های مختلف آزمایش��ی در هیچ 
یك از دوره های پرورش��ی تفاوت معنی داری مش��اهده نش��د. اما افزودن 
آنزی��م و پروبیوتی��ك، میزان ضری��ب تبدیل غذای��ی را از لحاظ عددی و 
ظاه��ری کاهش داد. ب��ه طوریكه در همه م��وارد، باالترین میزان ضریب 
تبدی��ل مربوط به تیمار ش��اهد بود. Midili و همكاران )2٠٠1( نش��ان 
دادند که اضافه کردن آنزیم به تنهایی و نیز اس��تفاده همزمان از آنزیم و 
پروبیوتیك در جیره، می تواند موجب بهبود ضریب تبدیل غذایی شود. به 
احتم��ال زیاد این بهبود ضریب تبدیل غذایی، در ارتباط با حضور آنزیم و 
اس��تفاده بهینه از انرژی موجود در جیره، در جهت افزایش قابلیت هضم 
مواد غذایی می باش��د )٦(. همچنین آنزیم ها با اثراتی که بر کاهش میزان 
ویسكوزیته محتویات گوارش��ی می گذارند، می توانند باعث بهبود مصرف 
خوراک و در نتیجه بهبود ضریب تبدیل غذایی شوند. پروبیوتیك ها نیز با 
اثرات مفید خود بر دس��تگاه گوارش و تحریك تولید و فعالیت آنزیم های 
گوارشی، قابلیت دسترسی به مواد مغذی و هضم آنها را بهبود بخشیده و 
در نهایت باعث افزایش آزاد س��ازی انرژی قابل متابولیسم و بهبود ضریب 

تبدیل غذایی می شوند.  

خصوصيات الشه 
جدول )٦( نشان می دهد که اثر سطوح مختلف آنزیم و یا پروبیوتیك 
)به تنهایی( بر درصد الش��ه )وزن الشه به وزن زنده( معنی دار بوده است 
)٠/٠5 <p(. در م��ورد اثرات متقابل آنزیم و پروبیوتیك بر درصد الش��ه، 
نی��ز تفاوت معن��ی داری دیده ش��د )٠/٠5 <p(. که با توج��ه به افزایش 
معنی دار درصد الش��ه در سطوح مختلف آنزیم و پروبیوتیك )به تنهایی(، 
این افزایش درصد الش��ه در اثر متقابل بین ای��ن دو فاکتور دور از انتظار 
نبود. Erdogan و همكاران )2٠٠3( در بررس��ی اثر آنزیم و پروبیوتیك 
بر درصد الش��ه، اثر همزمان این دو فاکتور را بین گروه های آزمایشی غیر 
معنی دار گ��زارش کردند. اّما در آزمای��ش Midilli و همكاران )2٠٠1( 
ک��ه با نتیجه مطالع��ه حاضر مطابقت دارد، افزایش درصد الش��ه بصورت 
معنی دار گزارش ش��ده است. افزایش درصد الشه در نتیجه افزودن آنزیم 
و پروبیوتیك به جیره، احتماالً به دلیل توانایی باالي آنزیم ها در شكستن 
پلی س��اکاریدهاي غیر نشاسته ای و آزادسازي انرژي موجود در آنها و نیز 
افزایش جذب، در اثر اضافه کردن پروبیوتیك ها در جیره بوده است. قابل 
ذکر است که فاکتورهاي ضد تغذیه ای می توانند توسعه و اندازه ارگان هاي 
هضمی را تحت تأثیر قرار دهند که این به نوبة خود می تواند راندمان الشه 

را نیز تحت تأثیر قرار دهد )11(.
در مورد درصد س��ینه )وزن س��ینه به وزن الشه( در بین جوجه های 
تغذیه ش��ده ب��ا جیره های حاوی س��طوح مختلف آنزی��م و پروبیوتیك و 

همچنین اثرات متقابل آنها تفاوت معنی داری دیده نشد. درصد ران )وزن 
ران به وزن الشه( نیز بین سطوح آنزیم و پروبیوتیك و اثرات متقابل آنها 

تفاوت معنی داری را نشان نداد.
     اگرچ��ه درصد چربی محوطه بطنی با افزودن آنزیم و پروبیوتیك 
ظاه��راً کاهش یافت، ام��ا از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین س��طوح 
مختلف آنها وجود نداش��ت )٠/٠5 <p(. اما اس��تفاده همزمان از آنزیم و 
پروبیوتیك س��بب کاهش معنی داری در درصد چربی محوطه بطنی شد 
)٠/٠5 <p(. از ای��ن رو احتم��ال می رود میكروارگانیس��م های موجود در 
پروبیوتیك ه��ا می توانن��د موجب کاهش جذب و ذخیره س��ازی محتوای 

چربی در محوطه بطنی شوند )14(.
درصد کبد )وزن کبد به وزن الش��ه( فقط بین سطوح مختلف آنزیم 
تفاوت معنی دار نشان داد )٠/٠5 <p( به صورتی که سطح اول با دو سطح 
دیگر تفاوت معنی داری را نش��ان داد. اما بین س��طوح دوم و سوم تفاوت 
معنی داری دیده نشد. Brens و همكاران )1993( نیز در آزمایشی نشان 
دادند که آنزیم باعث کاهش وزن کبد و لوزالمعده در جیره های بر پایه جو 
می گردد. که با نتیجه بدس��ت آمده در این آزمایش یكسان است. احتماالً 
آنزیم های با منش��ا خارجی، با کاهش نیاز متابولیس��م کب��د، برای تولید 
برخ��ی از آنزیم ه��ا، باعث کاهش وزن کبد می گردن��د و همچنین کاهش 
تولید صفرا به دلیل تأثیر آنزیم بر مواد با ویسكوزیته باال نیز می تواند دلیل 

احتمالی کاهش درصد کبد باشد.

خصوصيات قسمت های مختلف روده 
جدول ٧ طول و درصد قس��مت های مختلف روده )وزن قسمت های 
مختلف روده به وزن الش��ه( را نش��ان می دهد.که فقط در درصد دئودنوم 
و طول ژئوژنوم، در بین س��طوح مختلف آنزیم تفاوت معنی داری مشاهده 
ش��د )٠/٠5 < p( Khan و همكاران )2٠٠٦( آنزیم را دارای اثر نس��بی 
ب��ر طول دس��تگاه گوارش می دانند ام��ا Han )199٧( عن��وان کرد که 
در مقایس��ه با جی��ره بر پای��ه ذرت، جیره های حاوی گن��دم و جو باعث 
افزایش وزن بیش��تری در ارگان های گوارشی می شوند که دلیل آن وجود 
فاکتورهای ضد تغذیه ای در گندم و جو می باشد. وزن ارگان های گوارشی 
بدنبال اس��تفاده از آنزیم در جیره های بر پایه جو کاهش یافته اس��ت که 
دلی��ل احتمالی آن اثر آنزیم ه��ا بر عوامل ضد تغذیه ای می باش��د. ظاهراً 

پروبیوتیك ها بر اندازه و وزن دستگاه گوارش تأثیر چندانی ندارند. 

     تلفات
در پایان دوره پرورش��ی تفاوت معنی داری از نظر تلفات بین فاکتور ها 
و گروه های مختلف آزمایش��ی دیده نشد. در آزمایش های مشابه نیز، هیچ 
تفاوت معنی داری در تلفات بین گروه های دریافت کننده آنزیم، یا دریافت 

کننده پروبیوتیك و یا گروه های دریافت کننده هر دو، مشاهده نشد.

شاخص توليد و هزينه توليد يک کيلوگرم وزن زنده 
 ش��اخص تولی��د در س��طوح اول، دوم و س��وم آنزیم معنی  دار ش��د 
)٠/٠5 <p(. اما در سطوح اول و دوم پروبیوتیك معنی  دار نبود. همچنین 
در بررس��ی اث��ر متقاب��ل آنزیم و پروبیوتیك بر ش��اخص تولی��د نیز بین 
 ،)p> ٠/٠5( تیماره��ای مختلف اختالف آم��اری معنی داری دیده ش��د
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)جدول 8(. به طوریكه بیشترین شاخص تولید در هنگام استفاده از سطح 
س��وم آنزیم و س��طح دوم پروبیوتیك، و کمترین شاخص تولید در تیمار 

شاهد دیده شدند.
هزینه تولید یك کیلوگرم گوشت با توجه به قیمت ها )قیمت خوراک، 
آنزی��م و پروبیوتیك( در زمان انجام آزمایش، در س��ه س��طح اول، دوم و 
س��وم آنزیم به ترتیب برابر با ٧98، ٧٦٧ و ٧4٧ تومان و برای دو س��طح 
 اول و دوم پروبیوتی��ك به ترتیب برابر با، ٧84 و ٧4٦ تومان برآورد ش��د 
)ج��دول 8(. و برای هر ی��ك از تیمارها )به ترتیبی که در جدول 8 آورده 
ش��ده اند( برابر با 8٠3، 8٠2، ٧9٧، ٧53، ٧55 و ٧3٠ تومان بوده است. 
ب��ا توّجه به هزینه های باال، مش��خص ش��د که کمتری��ن هزینه تولید هر 
کیلوگرم وزن زنده، متعلق به تیمار حاوی آنزیم و پروبیوتیك )در س��طح 
توصیه شده( و بیشترین هزینه تولید برای هر کیلوگرم وزن زنده، متعلق 

به گروه شاهد بود.

پاسخ ايمنی
ج��دول 8 میزان تیت��ر پادت��ن را در 1٠ روز پس از واکسیناس��یون 
و پای��ان دوره نش��ان می دهد. می��زان تیترآنتی  بادی علیه نیوکاس��ل در 
 ه��ر دو مرحله، در بین گروه های مختلف و س��طوح متف��اوت آنها تفاوت 
معنی داری را نش��ان نداد. همان طور که در جدول 8 مش��اهده می شود، 
ب��ا افزودن پروبیوتیك از لحاظ ع��ددی در هردو مرحله میزان تیتر پادتن 
افزای��ش یافت. همچنین در مورد اثرات متقابل در هر دو مرحله، باالترین 
تیتر مربوط به گروه چهارم و کمترین نیز مربوط به گروه ش��اهد بود. در 
مورد اثر آنزیم بر ایمنی همورال هیچ گزارش��ی ارائه نش��ده اس��ت اما با 
توّجه به اینكه یكی از خصوصیات اصلی پروبیوتیك ها را تأثیر بر سیس��تم 
ایمنی همورال طیور بیان کرده اند، آزمایشاتی در مورد اندازه گیری ایمنی 

همورال پرنده انجام شده است.
Shinde و همكاران )2٠٠5( و Blachandar و همكاران )2٠٠5( 
نیز در آزمایش اس��تفاده همزمان پروبیوتیك و آنزیم، نش��ان دادند که در 
همه گروه هایی که پروبیوتیك به تنهایی یا به همراه آنزیم بكار رفته بود، 
افزایش پاس��خ ایمنی وجود داش��ت، هرچند که این پاسخ معنی دار نبود. 
Zulkifili و هم��كاران )2٠٠٠( نیز نش��ان دادند ک��ه در جوجه هایی که 
پروبیوتیك دریافت کرده و علیه بیماری نیوکاس��ل واکس��ینه شده بودند، 
میزان آنتی بادی افزایش یافته است. همچنین رحیمی و همكاران )1382( 
ط��ی یك آزمایش گ��زارش کردند که پروبیوتیك ها تاثی��ر معنی داری بر 
تعداد گلبول سفید، نسبت هتروفیل به لنفوسیت، پادتن ضد گلبول سفید 

و پادتن ضد نیوکاسل نداشته اند. 

نتيجه گيری
اس��تفاده از آنزیم باع��ث بهبود معنی دار میانگی��ن وزن بدن، ضریب 
تبدیل غذایی و درصد الش��ه ش��د. و اس��تفاده از پروبیوتیك، به تنهایی 
باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش درصد الش��ه شد و تأثیری بر 
میانگین وزن زنده نداش��ت. استفاده همزمان آنزیم وپروبیوتیك، فقط در 
مورد افزایش درصد الش��ه و کاهش درصد چربی محوطه بطنی معنی دار 
بود. لذا به نظر می رس��د در ش��رایط پرورش��ی و مدیریتی مشابه آزمایش 
ص��ورت گرفته، اس��تفاده از آنزیم به تنهایی و در س��طح توصیه ش��ده و 

پروبیوتیك به تنهایی نس��بت به اس��تفاده همزمان آنه��ا ارجحیت دارد و 
استفاده همزمان آنها باعث عملكرد بهتر جوجه ها نمی شود. 

همچنین الزم اس��ت در پایان ذکر شود که با وجود اینكه استفاده از 
آنزیم قیمت جیره را به طور میانگین در هر کیلوگرم از خوراک به میزان 
1٠ توم��ان و اس��تفاده از پروبیوتیك قیمت جی��ره را به میزان 23 تومان 
افزایش داد، اما محاسبه هزینه مصرفی برای تولید یك کیلوگرم وزن زنده 
نش��ان داد که اس��تفاده از آنزیم و پروبیوتیك از نظ��ر اقتصادی به صرفه 
بوده اس��ت. چرا که آنزیم و پروبیوتیك توانس��ته اند هزینه های تولید یك 

کیلوگرم وزن زنده را کاهش دهند.
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جدول 1- جيره های غذايی بر اساس مواد مغذی مورد نياز در دوره های مختلف برحسب نياز

1- مکم�ل ويتامين�ی در هر کيلوگرم خوراک مقادير زير را تأمين می نمود. ويتامين A، 9000 واحد بين المللی. ويتامين B1 ، 1/8 ميلی  گرم. ويتامين
 0/015 ،B12 3 ميلی گرم. اسيد فوليک 1 ميلی  گرم. ويتامين ،B6 6/6 ميلی  گرم. نياسين، 30 ميلی گرم. کلسيم پانتوتنات، 10 ميلی گرم. ويتامين ، B2
ميلی گ�رم. بيوتي�ن 0/1 ميلی  گرم. ويتامين D3، 2000 واح�د بين المللی. ويتامين E، 18 واحد بين المللی. ويتامي�ن K3، 2 ميلی  گرم. کولين کلرايد 

500 ميلی گرم.  
 50 ،)7 H2O 2- مکمل مواد معدنی در هر کيلوگرم خوراک مقادير زير را تأمين می نمود. منگنز )اکسيد منگنز(، 100 ميلی گرم. آهن )سولفات آهن
ميلی  گرم. روی )اکس�يد روی(، 100 ميلی  گرم. مس )س�ولفات مس H2O 5(، 10 ميلی  گرم. يد )يدات کلس�يم(، 1 ميلی  گرم. سلنيوم )سلنيت سديم(، 

0/2 ميلی  گرم

مواد خوراکی )درصد(
دوره آغازين

)10-1 روزگی(
دوره رشد

)28-11 روزگی(
دوره پايانی

)45-29 روزگی(

3٠3٠3٠گندم

3٠3٠3٠جو

1٧/٠٧19/322٠/3٠کنجاله سویا 

٧/٦51٠-سبوس گندم 

-14/583/٦4گلوتن ذرت 

3/255/255/89چربی گیاهی )روغن سویا(

1/٧31/411/39سنگ آهك

2/٠81/٦٧1/٦3دی کلسیم فسفات 

٠/29٠/28٠/2٧نمك

٠/25٠/25٠/25مكمل ویتامینی 

٠/25٠/25٠/25مكمل معدنی 

٠/٠٦٠/٠٧٠/٠1دی ال- متیونین 

٠/44٠/21٠/٠1ال- لیزین هیدروکلراید
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26   )پژوهش وسازند گی(

جدول 2 - مواد مغذی تأمين شده در دوره های پرورشی مختلف بر حسب نياز

1- مکم�ل ويتامين�ی در هر کيلوگرم خوراک مقادير زير را تأمين می نمود. ويتامين A، 9000 واحد بين المللی. ويتامين B1 ، 1/8 ميلی  گرم. ويتامين
 0/015 ،B12 3 ميلی گرم. اسيد فوليک 1 ميلی  گرم. ويتامين ،B6 6/6 ميلی  گرم. نياسين، 30 ميلی گرم. کلسيم پانتوتنات، 10 ميلی گرم. ويتامين ، B2
ميلی گ�رم. بيوتي�ن 0/1 ميلی  گرم. ويتامين D3، 2000 واح�د بين المللی. ويتامين E، 18 واحد بين المللی. ويتامي�ن K3، 2 ميلی  گرم. کولين کلرايد 

500 ميلی گرم.  
 50 ،)7 H2O 2- مکمل مواد معدنی در هر کيلوگرم خوراک مقادير زير را تأمين می نمود. منگنز )اکسيد منگنز(، 100 ميلی گرم. آهن )سولفات آهن
ميلی  گرم. روی )اکس�يد روی(، 100 ميلی  گرم. مس )س�ولفات مس H2O 5(، 10 ميلی  گرم. يد )يدات کلس�يم(، 1 ميلی  گرم. سلنيوم )سلنيت سديم(، 

0/2 ميلی  گرم

مواد مغذی 
دوره آغازين

)10-1 روزگی(
دوره رشد

)28-11 روزگی(
دوره پايانی

)45-29 روزگی(

29٠٠29٠٠29٠٠انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری برکیلوگرم(

22/1518/411٧/23پروتئین خام )درصد(

٠/9٦٠/82٠/81کلسیم )درصد(

٠/48٠/41٠/4٠فسفر )درصد( )دی کلسیم فسفات(

٠/15٠/14٠/14سدیم )درصد(

1/22٠/9٧٠/٧9لیزین )درصد(

٠/9٠٠/٧4٠/٦2متیونین + سیستین )درصد(

٠/3٠٠/29٠/29تریپتوفان )درصد(

٠/٧٧٠/٦2٠/58ترئونین )درصد(
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شماره 93، نشريه دامپزشکي، زمستان 1390

  )پژوهش وسازند گی(27

    جدول3 - مقايسة ميانگين افزايش وزن جوجه ها در دوره های مختلف پرورشی

 حروف غيرمشابه در هر رديف نشانه وجود تفاوت معنی دار)P> 0/05( بين ميانگين های مربوطه است.

سطوحفاکتور
مرحله آغازين
)10-1 روزگی(

مرحله رشد 
)28-11 روزگی(

مرحله پايانی
)45-29 روزگی(

کل دوره

آنزیم

b    b123٠/٦3   b2٠54/9٠ 138/2٧٧٠2/٧9سطح صفر 

b2٠9٠/٠9    b ٠٦/ab1231 144/5٦٧28/3٧ نصف سطح توصیه شده 

a1334/99  a2228/21    a 149/٠٠٧٦8/98سطح توصیه شده

± SE1/٧914/٧123/8225/8٠

پروبیوتیك

14٠/5٦٧2٦/9512٦4/٧٠211٠/93سطح صفر 

14٧/33٧39/8212٦٦/41213٧/8٧سطح توصیه شده

± SE1/٦٧12/٠144/1923/53

اثر متقابل آنزیم و 
پروبیوتیك

135/55٦85/851233/912٠45/5٦شاهد

141/٠٠٧19/٧3122٧/352٠٦4/24پروبیوتیك در سطح توصیه شده

135/٠٠٧19/4٦12٦9/532٠91/9٧نصف سطح آنزیم + نصف سطح پروبیوتیك    

154/13٧3٧/281192/582٠88/21نصف سطح آنزیم + سطح توصیه شده پروبیوتیك   

151/13٧٧5/53129٠/٦٧2195/25سطح توصیه شده آنزیم + نصف سطح پروبیوتیك

14٦/88٧٦2/4413٧9/3122٦1/1٧سطح توصیه شده آنزیم + سطح توصیه شده پروبیوتیك      

± SE1/812٠/8133/٦84٠/٧٧
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28   )پژوهش وسازند گی(

جدول 4- مقايسه ميانگين خوراک مصرفی جوجه ها در در دوره های مختلف پرورشی

     حروف غيرمشابه در هر رديف نشانة وجود تفاوت معنی دار)P> 0/05( بين ميانگين های مربوطه است.

سطوحفاکتور
مرحله آغازين
)1-10 روزگی(

مرحله رشد 
)28-11 روزگی(

مرحله پايانی
) 45-29 روزگی(

کل دوره

آنزیم

224/411131/952543/2٠38٦1/٦4سطح صفر 

21٧/٦9112٧/842458/223٧٦1/12 نصف سطح توصیه شده 

225/5٦1142/4825٦8/35388٧/٧2سطح توصیه شده

± SE2/9225/4431/٦5٧5/٧٠

پروبیوتیك

a1154/812555/9٠3892/5٠  22٦/٠8سطح صفر 

b1113/38249٠/٦23٧81/15  219/٠2سطح توصیه شده

± SE2/3922/2335/8٧٧٠/٦٧

اثر متقابل آنزیم و 
پروبیوتیك

229/٠٠1123/43255٠/٦13883/38شاهد

219/81114٠/٧82535/٧93839/9٠پروبیوتیك در سطح توصیه شده

221/1911٦٠/19253٧/313845/19نصف سطح آنزیم + نصف سطح پروبیوتیك    

214/191٠95/4823٧9/133٦٧٧/٠5نصف سطح آنزیم + سطح توصیه شده پروبیوتیك   

228/٠٦118٠/8٠25٧9/٧٧3948/94سطح توصیه شده آنزیم + نصف سطح پروبیوتیك

سطح توصیه شده آنزیم + سطح توصیه شده 
پروبیوتیك      

223/٠٦11٠4/1٧2535/93382٦/51

± SE4/132٧/2٦34/98٧٧/٧9
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  )پژوهش وسازند گی(29

        جدول 5 - مقايسه ميانگين ضريب تبديل غذايی جوجه ها در در دوره های مختلف پرورشی

       حروف غيرمشابه در هر رديف نشانة وجود تفاوت معنی دار)P> 0/05( بين ميانگين های مربوطه است.

سطوحفاکتور
مرحله آغازين
)10-1 روزگی(

مرحله رشد 
)28-11 روزگی(

مرحله پايانی
)45-29 روزگی(

کل دوره

آنزیم

a 1/٦31/٦22/٠٧1/88سطح صفر 

ab 1/531/552/٠٠1/8٠ نصف سطح توصیه شده 

b 1/521/491/931/٧5سطح توصیه شده

± SE٠/٠5٦٠/٠44٠/٠54٠/٠28

پروبیوتیك

٠21/a85/a1/592  1/٦3سطح صفر 

b ٧٧/b1/511/9٧1    1/49سطح توصیه شده

± SE٠/٠4٦٠/٠49٠/٠5٦1٠/٠23

اثر متقابل آنزیم و 
پروبیوتیك

1/٧٠1/٦42/٠٧1/9٠شاهد

1/5٦1/592/٠٧1/8٦پروبیوتیك در سطح توصیه شده

1/٦٦1/٦12/٠11/84نصف سطح آنزیم + نصف سطح پروبیوتیك    

1/391/492/٠٠1/٧٦نصف سطح آنزیم + سطح توصیه شده پروبیوتیك   

1/531/522/٠٠1/8٠سطح توصیه شده آنزیم + نصف سطح پروبیوتیك

1/521/451/8٦1/٦9سطح توصیه شده آنزیم + سطح توصیه شده پروبیوتیك      

± SE٠/٠81٠/4٧٧٠/٠511٠/٠4٠
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30   )پژوهش وسازند گی(

            جدول 6 - مقايسه اثرات پروبيوتيک و آنزيم بر خصوصيات الشه 

حروف غيرمشابه در هر رديف نشانه وجود تفاوت معنی دار )P> 0/05( بين ميانگين های مربوطه است                                                        
 * )درصد سينه و ران نسبت به وزن الشه برآورد شده است(                             

 درصد الشه*سطوحفاکتور
*درصد 

سينه
درصد ران

درصد چربی 
محوطه بطنی

درصد کبد

آنزیم

a ٦٦/٠33/323/٦13٠/a28 ٦٧/٧8سطح صفر 

b ٧٦3/3٠/٠93٠/٠٦2/ab29 ٧٠/42 نصف سطح توصیه شده 

٦93/24 b/٦92/b3٠/٠329  ٧2/24سطح توصیه شده

± SE٠/43٠/2٧٠/35٠/٠1٠٠/1٠

پروبیوتیك

292/853/4٧/٧13٠/a28 ٦9/28سطح صفر 

٧52/8٠3/33/٧829/b29 ٧1/٠2سطح توصیه شده

± SE٠/35٠/3٠٠/31٠/٠8٠/٠9

اثر متقابل آنزیم و 
پروبیوتیك

a3/81 4٧3/3٧/b28/423٠  ٦5/43شاهد

٦8 bc3/52/1٧2/bc28/8٠3٠  ٧٠/14پروبیوتیك در سطح توصیه شده

٧5 bc3/34/٧٦3٠/٦٠2/c28 ٦8 /٦9نصف سطح آنزیم + نصف سطح پروبیوتیك    

bc3/2٧ ٧٧/abc29/4229/532  ٧1/1٦نصف سطح آنزیم + سطح توصیه شده پروبیوتیك   

a٧328/9429/822/43 c3/28/٧2سطح توصیه شده آنزیم + نصف سطح پروبیوتیك

ab31/1329/5٦2/94 b3/21 ٧1/٧٦سطح توصیه شده آنزیم + سطح توصیه شدة پروبیوتیك      

± SE٠/5٦8٠/29٠/32٠/14٠/15
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  )پژوهش وسازند گی(31

       جدول 7 - مقايسه اثر آنزيم و پروبيوتيک بر قسمت های مختلف روده

حروف غيرمشابه در هر رديف نشانه وجود تفاوت معنی دار)P> 0/05( بين ميانگين های مربوطه است                                                                                             

سطوحفاکتور
درصد 
دئودنوم

درصد 
ژئوژنوم

درصد 
ايلئوم

طول 
دئودنوم

طول ايلئومطول ژئوژنوم

آنزیم

٦3/a85 ٦٦/٠٦3/٦932/a1/9٧1 ٠/93سطح صفر 

b٧9/44 253/3٠/٦٦3٠/ab1/8٧1 ٠/8٦ نصف سطح توصیه شده 

٠٠/٧٧1/5232/193/24 b٧8/b1 ٠/٧9سطح توصیه شده

± SE٠/٠29٠/٠٦9٠/٠881/٦٦٠/1٠1/٦4

پروبیوتیك

٠/8٧1/821/٦٧31/583/4٧81/33سطح صفر 

٠/851/921/5831/423/338٠/٧1سطح توصیه شده

± SE٠/٠24٠/٠85٠/٠٦91/39٠/٠91/٦1

اثر متقابل آنزیم و 
پروبیوتیك

٠/982/٠21/8131/٧53/818٦/88شاهد

٠/8٧1/911/5832/383/5284/38پروبیوتیك در سطح توصیه شده

٠/891/٧91/٧531/383/348٠/5٠نصف سطح آنزیم + نصف سطح پروبیوتیك    

٠/841/951/5٧29/133/2٧٧8/38نصف سطح آنزیم + سطح توصیه شده پروبیوتیك   

٠/٧51/٦51/4531/٦33/28٧٦/٦3سطح توصیه شده آنزیم + نصف سطح پروبیوتیك

٠/841/891/5932/٧53/21٧9/38سطح توصیه شده آنزیم + سطح توصیه شدة پروبیوتیك      

± SE٠/٠41٠/٠83٠/٠811/99٠/152/12
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32   )پژوهش وسازند گی(

      جدول 8- مقايسه شاخص توليد و برآورد هزينه توليد برای يک کيلوگرم وزن زنده و مقايسه پاسخ ايمنی )ميزان تيتر برعليه نيوکاسل(

حروف غيرمشابه در هر رديف نشانة وجود تفاوت معنی دار)P> 0/05( بين ميانگين های مربوطه است

شاخص توليدسطوحفاکتور
هزينة توليد يک 
کيلوگرم وزن زنده

تيتر در 10روز پس 
از واکسيناسيون

تيتر در پايان دوره

آنزیم

٧5/٠٦1/a٧983 23٦/8سطح صفر 

٦9/a٧٦٧3/191 248/3 نصف سطح توصیه شده 

b٧4٧3/191/31 2٧2/٦سطح توصیه شده

± SE1٠/51±٠/٠9٠/٠43

پروبیوتیك

245/3٧843/٠41/4٦سطح صفر 

259/٧٧4٦3/251/٧1سطح توصیه شده

± SE8/9٠/٠±٧8٠/٠48

اثر متقابل آنزیم و 
پروبیوتیك

٧51/13/a8٠32 23٦/1شاهد

a8٠23/382/38 23٧/8پروبیوتیك در سطح توصیه شده

٠٠/a٧9٧3/252 24٠/1نصف سطح آنزیم + نصف سطح پروبیوتیك    

ab٧533/131/38 25٧/4نصف سطح آنزیم + سطح توصیه شده پروبیوتیك   

ab٧553/131/25 2٦٠/٧سطح توصیه شده آنزیم + نصف سطح پروبیوتیك

b٧3٠3/251/38 28٦/٠سطح توصیه شده آنزیم + سطح توصیه شده پروبیوتیك      

± SE11/43±٠/1٠٠/٠٦٦

 

اثر استفاده همزمان پروبيوتيک ...

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

