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اثرهاي سطوح مختلف پروبيوتيک بر مرفولوژی، 
جمعيت ميکربي دستگاه گوارش و خصوصيات 

سيستم ایمنی جوجه های گوشتی

چکيد ه
      آزمایش�ي در قال�ب طرح کاماًل تصادفی با س�طوح مختلف پروبيوتيک بایومين ایمبو )صف�ر، 0/05 ، 1 / 0 و 15 /0 درصد( در دوره ي 
آغازی�ن، )صفر،  0/025، 0/05 و 75 0/0 درصد( در دوره ي رش�د و )صف�ر، 0/0125، 0/025 و 375 0/0 درصد( در دوره ي  پایانی، با چهار 
تيمار و چهار تکرار، هر تکرار 25 قطعه جوجه یک روزه ي سویه ي کاب جمعًا بر روی 400 قطعه جوجه مخلوط نر و ماده به مدت 49 روز 
به مورد اجرای گذاش�ته ش�د. خصوصيات مورفولوژی و جمعيت ميکربي دستگاه گوارش با کشتار دو قطعه جوجه از هر واحد آزمایشی 
در پایان دوره مورد بررسی قرار گرفت. ضمنًا تعداد کلني ميکروارگانيسم هاي مفيد در روده ي کوچک تحت تأثير پروبيوتيک شمارش 
گردید. خصوصيات سيس�تم ایمنی طيور از طریق تزریق گلبول قرمز گوس�فند )SRBC( و اندازه گيري پادتن توليدی یک بار در طول 
دوره ی آزمای�ش مورد ارزیابي قرار گرفت. نتایج آزمایش نش�ان داد، که از نظ�ر اندازه ي طول و عرض پرزهاي روده ي کوچک، عرض و 
عمق س�لول هاي کریپت بين تيمارها و ش�اهد اختالف آماری  معنی داري مش�اهده گردید )p>0/01(. به طوري  که بيشترین اختالف در 
 .)p>0/01( اندازه ي طول و عرض پرزهای روده ي کوچک به ترتيب مربوط به گروه هاي آزمایشي 2، 3 و 4 در مقایسه با گروه شاهد بود
از نظر شمارش کلني جمعيت باکتریایي و ميکروفلور روده ي کوچک بين گروه هاي مختلف آزمایشي اختالف معني داري مشاهده گردید 
)p>0/01(. به طوري که ميانگين جمعيت کلي فرم و Sta.faecium در گروه شاهد بيشترین و تيمارهاي 3 و 4 به ترتيب کمترین مقدار 
بود )p>0/01(. از نظر پادتن توليدي، در تيمارهاي آزمایشي در مقایسه با تيمار شاهد اختالف معني داري مشاهده گردید )p>0/01(. در 
تيتراس�يون پادتن بر عليه نيوکاس�ل، به ترتيب تيمار 4 و 3 داراي بيشترین و کمترین مقدار تيتر بوده که در مقایسه با سایر گروه هاي 
آزمایش�ي اختالف معني داري مش�اهده گردید )p>0/05(. باالترین و پائين ترین س�طح تيتر پادتن بيماري هاي برونشيت و آنفلونزا به 
 .)p>0/05( ترتيب مربوط به  تيمار 3 و 2 بوده که در مقایسه با سایر گروه هاي آزمایشي و گروه شاهد اختالف معني داري مشاهده گردید
از نظر یافته هاي این تحقيق، در شرایط پرورشي ایده آل، استفاده از سطوح مختلف پروبيوتيک )بایومين ایمبو( در جيره ي جوجه هاي 

گوشتي در سه دوره سني پرورشي )آغازین، رشدي و پایاني(  به ترتيب 1/ 0، 5 0/ 0 و25 0/0 درصد پيشنهاد مي شود. 
کلمات کليد ی: پروبيوتيک، جوجه های گوشتی، جمعيت ميکربي، سيستم ایمنی، گلبول هاي قرمز گوسفند، مورفولوژی دستگاه گوارش 
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Effect of probiotic on morphology of digestive system and immune system in broiler chicks
By: S.M. Mehdizadeh (Corresponding Author; Tel: +989124977268), Lotfolahian H. Mirhadi S.A. and Hosseini S.A. 
Members of Scientific Board of Animal Sciences Institute, Shahneh A.R. Professor of Animal Sciences Faculty, Tehran 
University Alinejad A.R. MSc Student of Inslamic Azad University, Ghaemshahr Branch.
An experiment was conducted under completely randomized design to study the effect of different levels of probiotic Biomin IMBO 
(0.0, 0.05, 0.1, 0.15 per cent) in starter, (0.0, 0.025, 0.05, 0.075 per cent) in grower and (0.0, 0.0125, 0.025, 0.0375 per cent) in finisher 
diets on morphology of digestive system and immuno system of broiler chicks for 49 days. 400 day old chicks (mixed male and 
female) were procured and divided in to four treatments and four replicates (25 chicks in each replicate). Morphology of digestive 
system was studied through slaughtering of 2 chicks from each treatment at the end of experiment. Microorganism colonies in the gut 
(small intestine) were counted. Immune system was studied as production of different Anti body through SRBC injection in chicks. 
As result was revealed, probiotic had significantly effect on morphology of small intestine (villi, height  and the length of crypts cells) 
as compare to control groups (p<0.01). It was observed that, most differences owed to treatment 2,3 and 4 as compare to control 
group(p<0/01). In case of crypt cells (width and depth of cells), treatments 3, 2 and 4 had significant differences with control group 
(p<0.01).Where as differences among themselves were not significant. probiotic also had significantly effects on levels of blood 
anti-body production in various treatments (p<0.01). Incase of one week after injections of SRBC, treatment 2 showed decreasing 
trend of producing anti-body, as compare to other experimental groups, and differences were significant (p<0.05). Even though, after 
two weeks of post injections, the lowest levels of anti-body production were owed to treatment 3 and 4 as compare to other groups 
(p<0.05). The highest and the lowest levels of anti-body titrations against Newcastle virus  after injection SRBC were owed to treat-
ment 4 and 3 respectively, as compare to other groups and differences between them were significant (p<0.05). The highest and the 
lowest levels of anti-body titrations of Bronchitis along with influenza were belong to treatments 3 and 2 respectively as compare to 
other experimental groups (p<0.05). By this knowledge, it can be proposed to the poultry industries to use pobiotic (Biomin IMBO) 
safely at the rate of 1.0, 0.5 and 0.25 kg/ton in the broiler chicks rations when they are reared under ideal conditions.
Key words: Broiler chicks, Digestive system, Immune system, Microbiology, Morphology, Probiotic (Biomin 
IMBO), Sheep Red Blood Cell (SRBC)

مقد مه
      طب��ق اطالع��ات و گزارش ه��اي موجود در ده��ه ي 1970 میالدي 
میکرواورگانیس��م هایي که در توازن میکربي روده و افزایش میکروفلوراي 
دس��تگاه گوارش مؤثر بوده اند شناس��ایي و آن ه��ا را پروبیوتیک نامیدند 
)Parker، 1974(. هم اکنون آنها به منظور جلوگیری از رش��د و تکثیر 
میکرب  های مضر در دس��تگاه گوارش و نیز بهبود بازده ي مصرف خوراک 
و ضری��ب تبدیل غذای��ی و نهایتاً افزایش رش��د و تولید حیوان و کاهش 
 .)1989 ،Fuller( ابتالء ب��ه بیماری ها، مورد اس��تفاده قرار می گیرن��د
برخی از باکت��ری های موجود در پروبیوتیک ها به ویژه الکتوباس��یل ها، 
قادرند سیس��تم ایمن��ی را تحریک نمایند. این نکت��ه بیانگر این واقعیت 
اس��ت که پروبیوتیک ها ع��الوه بر ممانعت از بروز بیماری های دس��تگاه 
گوارش )روده(، به صورت بالقوه قادر هس��تند بر شرایط بروز بیماری  نیز 
تأثیرگذار باش��ند. زیست یارها )پروبیوتیک ها( قادرند از دو طریق سیستم 
ایمن��ی را تقوی��ت و تحریک نماین��د، این میکروارگانیس��م یا به صورت 
س��لول های زنده در طول دیواره ي روده تکثیر و توس��عه پیدا می کنند و 
یا این که با کمک آنتی ژن های آزاد ش��ده، میکروارگانیس��م های مرده را 
 .)1992 ،Fuller( جذب و مستقیماً سیستم ایمنی را تحریک مي نمایند

 

باکت��ری های پروبیوتیک بر روی جداره ه��ای مخاط روده جای گرفته و 
از طری��ق رقابتی مان��ع ورود و تثبیت میکرب ه��ای بیماری زا می گردند 
)رش��یدی قادر،1372(. Mohnl )2006( در تحقیق��ات خود مبني بر 

اس��تفاده از پروبیوتیک بایومین ایمبو، در جیره ی جوجه هاي گوش��تي، 
بهبود وضعیت میکروفلور روده، افزایش عملکرد و کاهش تلفات را گزارش 
کردند. 1992(Fuller(، Dulloul و همکاران )2003( و Koenen و 
همکاران )2004( در گزارش��ات خود نشان دادند که تغذیه با پروبیوتیک 
اثر مثبتی را بر روی سیس��تم ایمنی خواهد گذاش��ت. روغني و همکاران 
)2007( در تحقیقات��ي پروبیوتیک ها را عامل افزایش تیتراس��یون پادتن 
برونش��یت دانستند. 1987( Savage(، Mohan و همکاران )1996( و 
Jin و هم��کاران )1997( طی گزارش هایي نش��ان دادند که پروبیوتیک 
می تواند با ایجاد تعادل میکربی در جمعیت فلور میکربي روده و پیشگیری 
از عفونت های گوارشی، اثرهاي مثبتی بر بهبود عملکرد حیوان و افزایش 
رشد دام و طیور داشته باشد. Nahashon و همکاران )1996( دریافتند 
که افزودن الکتوباس��یلوس به جیره ي غذای��ي مرغ هاي تخم گذار، بافت 
س��لولی پالک ه��ای پی ی��ر1 را در ایلئوم افزایش می دهد که این نش��ان 
دهنده ي تحریک سیس��تم ایمنی مخاطی بود که به تحریک آنتی ژنیک 
بوس��یله ی ترش��ح IgA پاس��خ می دهد. Panda و همکاران )2000( 
در مطالعات خود بر روي سیس��تم ایمني جوجه هاي گوش��تي با کاربرد 
پروبیوتی��ک )پروبیوالک( در جی��ره و نیز با تزریق 1/ 0 میلي گرم گلبول 
قرمز گوس��فند 0/5 درصد در س��نین 14 و 21 روزگ��ي، پس از 5 و10 
روز از تزریق افزایش تولید آنتي بادي را مش��اهده کردند. خاک س��فیدی 
 Koenen 2002( و( Cross ،)2002( و هم��کاران Kabir ،)1381(
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و همکاران )2004( نش��ان دادند که برخی از پروبیوتیک ها قادرند پاسخ 
سیستم ایمنی را تا حدي تحریک کنند که برای افزایش مقاومت در برابر 
پاتوژن های عوامل بیماري زا کافی باش��د. Shoeib و همکاران )2002( 
نیز در گزارش هاي خود اثر پربیوتیک )پرونیفر( را بر روی سیستم ایمنی 
جوجه ها بررسی کرده و مشاهده کردند که استفاده از آن موجب افزایش 

تعداد کل گلبول های قردرصد لنفوسیت ها و مونوسیت ها مي گردد

مواد و روش ها
       آزمایشی در قالب طرح کاماًل تصادفی با سطوح مختلف پروبیوتیک 
بایومی��ن ایمبو )صف��ر، 0/05، 1 / 0 و 15 /0 درصد( در دوره ي آغازین، 
)صف��ر،  0/025، 0/05 و 75 0/0 درص��د( در دوره ي رش��د و )صف��ر، 
0/0125، 0/025 و    375 0/0 درص��د( در دوره ي پایان��ی، ب��ا چه��ار 
تیمار و چهار تکرار، هر تکرار 25 قطعه جوجه یک روزه ي س��ویه ي کاب 
جمع��اً بر روی 400 قطعه جوجه مخلوط ن��ر و ماده با جیره های متوازن 
با استفاده از توصیه ي شرکت کاب در شرایط استاندارد به مدت 49 روز 
به مورد اجراء گذاش��ته ش��د. تغذیه ي جوجه ه��ا در کل دوره  به صورت 
آزاد بوده و مواد متشکله و ترکیبات شیمیایی جیره ها در جدول 1 نشان 
داده شده است. در پایان دوره ي پرورشي، جهت مطالعات فراسنجه هایي 
مانند باکتریولوژي و مورفولوژي دس��تگاه گوارشي تعداد دو قطعه جوجه 
از هر واحد آزمایش��ي به طور تصادفي انتخاب و س��پس کشتار گردیدند 
)ذبح ش��رعي(.حدود 0/5 گرم نمونه فضوالت از انتهاي روده ي باریک در 
لوله آزمایش��ي )حاوي 10 درصد فرمالین( جمع آوري گردیده و از لحاظ 
جمعی��ت و کلنی برخ��ی از باکتری های مفید و مض��ر مانند کلي فرم2، 
الکتوباسیلوس3، کلستریدیوم4، بیفیدوباکتر5 و استافیلوکوکوس فاسیوم6  
با اس��تفاده از روش هاي مس��تقیم )تهیه الم( و آزمایش بیوش��یمیایي و 
براي تعیین سروتیپ هاي مختلف نیز از روش هاي ملکولي مختلف مانند

PCR  )مل��ک زاده و ش��هامت، 1371(،  مورد تجزیه ی آزمایش��گاهي 
قرار گرفت. س��پس مورفومتری روده )شکل شناسی( با استفاده از روش 
Iji و همکاران )2001(، س��نجش ان��دازه ي ارتفاع ویلی )زائده پرز مانند 
روده(، عمق، طول و عرض بافت روده ي کوچک )س��لول کریپت( بررسي 
 Danker گردیدند. خصوصیات سیستم ایمنی طیور با استفاده از روش
و هم��کاران )1990(، از طریق تزری��ق 0/1  میلي گرم 0/5 درصد گلبول 
قرمز گوس��فند در س��ن 21 روزگی و بررس��ی س��طح پادتن تولیدی در 
طول آزمایش در تمامی واحدهای آزمایش��ی ص��ورت گرفت. نمونه های 
خون��ی از طریق س��یاه رگ زیر ب��ال یک بار در زمان پی��ش از تزریق در 
س��ن 16 روزگی و س��پس در دو نوب��ت یعنی روزه��ای 7 و 14 پس از  
ایمن س��ازی جمع آوری شدند. سرم ها )نمونه های خون( با سانتریفوژ در 
rpm 3000 دور در دقیقه جدا س��ازی شده و در دمای  نگهداری شدند 
و س��پس با اس��تفاده از روش کالسیک فیکساس��یون کمپلمان )پاکزاد، 
1369( و تیتراس��یون پادت��ن ضد گلبول قرمز گوس��فند از لحاظ تولید 
پادتن مورد بررسی قرار گرفتند. براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 
آماری )SAS)1997  اس��تفاده گردید و مقایسات میانگین ها، با استفاده 
از آزم��ون دانکن )بصیري،1385( انجام گرفت. مدل ریاضی طرح آماری 

مورد استفاده به شرح ذیل بود:             

 j در تکرار i مقدار مشاهده =Yij
m= میانگین جامعه  

                      i اثر گرو ه آزمایشی =Ti
eij= خطای آزمایشی واحد j از تیمار                                       

نتایج و بحث
       همان طوري که در جدول 2 مشاهده مي شود، از نظر مورفولوژي و 
شکل شناسي روده ي کوچک )عرض و طول پرز( اختالف معني داري بین 
تیماره��ای 3 و4 با تیمار 1 و2 وجود دارد)p <0/01(. همچنین اندازه ي 
ع��رض و طول پرز روده ي کوچک تیمار 2 در مقایس��ه با تیمار1 تفاوت 
معنی داری داش��ت)p <0/01(. از نظر عمق سلول هاي کریپت، تیمار 4 
داراي عمق بیش��تري بوده که در مقایس��ه با س��ایر گروه هاي آزمایشي، 
داراي اختالف معني داري بود )p <0/01(. با توجه به عرض س��لول هاي 
 کریپت، گروه هاي آزمایشي 2، 3 و4 با تیمار1 اختالف معني داري داشتند

)p <0/01(. اما در بین تیمارهاي 2، 3 و4 در مقایسه با یکدیگر اختالف 
معني داري مش��اهده نگردیده و به نظر مي رس��د اس��تفاده از پروبیوتیک 
سبب بهبود عرض و طول و همچنین عمق سلول هاي کریپت در روده ي 
کوچک ش��ده که در نهایت عامل افزایش هضم و جذب مواد مغذي شده 
است. بنا به اظهارات فاضلي نسب )1385(، هرچه طول و عرض پرزهاي 
روده ي کوچک بیش��تر باشد، ظرفیت جذبي آن نیز بیشتر است. پرز بلند 
سبب ممانعت از عبور سریع تر، افزایش میزان هضم و جذب مواد مغذي 
و کاه��ش رطوبت محتویات و بهبود ضریب تبدیل غذایي مي ش��ود. در 
جریان مهاجرت س��لول هاي انتروسیت به سوي راس پرزها، این سلول ها 
کارایي کامل خود را بدست مي آورند. مهاجرت انتروسیت ها به سمت راس 
در تعادل با از دست رفتن آنها در اثر ریزش و صدمه دیدن آنها مي باشد. 
هنگامي که در اثر حضور تعداد زیاد باکتري هاي بیماري زا، انتروس��یت ها 
به مقدار زیادي از دس��ت بروند، عمق س��لول هاي کریپت افزایش خواهد 
یافت. این نتایج با گزارش هاي Mieles ،)2004( Ahmad و همکاران 
)2006(،  Zu و هم��کاران )2003( و کریم��ي )1381( مطابق��ت دارد. 
همچنین نتایج نش��ان دادند جدول3 که از لح��اظ جمعیت باکتریایي و 
میکروفلور روده ای بین گروه هاي مختلف آزمایش��ي اختالف معني داري 
وج��ود دارد)p <0/01(. میانگین جمعیت کلي فرم به ترتیب در تیمار1 
و تیم��ار 3 بیش��ترین و کمترین میانگین جمعیت باکت��ري کلي فرم در 
 مقایسه با سایر تیمارهاي آزمایشي بوده که اختالف بین آنها معني دار بود

)p <0/01(. از نظر میانگین جمعیت باکتري الکتوباس��یلوس، تیمارهای 
2 و4 داراي بیش��ترین جمعیت بوده که در مقایس��ه با س��ایر گروه هاي 
آزمایش��ي اختالف معني داری داش��تند)p <0/01( ، ام��ا بین گروه هاي 
آزمایش��ي2 و4 اخت��الف معني داري وجود نداش��ت. تیمارهای 1 و3 نیز 
داراي میانگین جمعیت الکتوباس��یلوس پایین تر بودند و تفاوت بین آنها 
ب��ا تیمار 2 و4 معني دار ب��ود)p <0/01(. از نظر میزان جمعیت یا کلني 
میکروارگانیس��م کلستریدیوم،  اختالف معني داري بین گروه هاي مختلف 
آزمایش��ي وجود نداش��ت. اما از نظر بیفیدوباکتر، بیشترین کلني در بین 
تیماره��اي مختلف آزمایش��ي مربوط به تیماره��ای 3 و4 بود که داراي 
اختالف معني داري با س��ایر گروه هاي آزمایشی بودند)p <0/05(. از نظر 
میزان میکروارگانیسم اس��تافیلوکوکوس فاسیوم، تیمار 1 )شاهد( داراي 
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جدول 1- مواد خوراکی مورد استفاده و ترکيبات شيميایی جيره های آزمایشی در مراحل مختلف

 * ش�امل0/25 درصد مکمل ویتامينی کيميا رش�د و 0/25 درصد مکمل معدنی کيميا رش�د است. هر 2/5 کيلوگرم  مکمل 
 ،K3 ویتامين mg2000E ،18/000 ویتامين IU  D3 2/000/000 ویتامي�ن   IU, A 9/000/000 ویتامين  IU:ویتامينی ش�امل
mg 1800ویتامي�ن mg ،B1 6600 ویتامي�ن mg ،B2 10/000 ویتامين mg ،B3 30/000 ویتامي�ن mg ،B5 3/000 ویتامين

mg ،B6 1/000 ویتامي�ن mg ،B9 15 ویتامي�نmg ،B12 100 ویتامين mg ،H2 500/000  کولين کلراید و هر 2/5 کيلوگرم 
 200 mg  1000 ید و mg ،10/000 مس mg ،100/000 روی mg ،50/000 آه�ن mg ،100/000 منگنز mg :مکم�ل معدنی ش�امل

سلنيوم بود. 

اجزای جيره )کيلوگرم(
دوره ي آغازین
 14-1 روزگي

دوره ي رشد 
 14-28
روزگي

دوره ي پایانی
 28-49 

روزگي

61/564/565/7ذرت

0/30/30/3پودر ماهي

29/826/825/6کنجاله ي سویا

1/431/431/43دي کلسیم فسفات

4/474/474/47روغن سویا

1/331/331/33پوسته ي صدف 

0/10/10/1لیزین- هیدروکلراید

0/210/210/21.دي ال – متیونین 

0/50/50/5مکمل ویتامینه و معدني *

0/2800/2800/280نمک طعام

100100100جمع

پس دانمیان دانپیش دانترکیبات شیمیایی

222018پروتئین خام )درصد(

10/950/9کلسیم )درصد(

0/16 0/160/16سدیم )درصد(

777چربي خام )درصد(

295030503176انرژي قابل متابولیسم )کیلوکالري/ کیلوگرم(

0/450/420/42فسفر قابل جذب )درصد(

444حداکثر فیبر خام )درصد(

151515حداکثر کل ازت فرار )میلي گرم / 100 گرم(

121212حداکثر رطوبت )درصد(

161 / 271 / 1لیزین )درصد(

47 / 540 / 580 / 0متیونین )درصد(

78 / 880 / 0 93 / 0 متیونین و سیستین )درصد(

24 / 401/ 511 / 1آرژنین )درصد(

باالترین میزان بوده و دارای اختالف معني داري 
ب��ا دیگ��ر تیماره��ا ب��ود)p <0/01(، ام��ا بین 
گروه ه��اي 2 و3 در میزان این میکروارگانیس��م 
اختالف معني داري مش��اهده نگردید و کمترین 
مقدار آن مرب��وط به تیمار 4 بود. این یافته ها با 
 ،)1987( Savage ،)1982( Watkins نتایج
Mohan و همکاران )Jin ،)1996 و همکاران 
 Mohnl و   )2003(  Awood  ،)1997(
)2006 ( مبن��ي بر تأثی��ر پروبیوتیک بر بهبود و 
تثبیت میکروفلوراي روده ای مطابقت داش��ت. 
در کل، ای��ن نتای��ج نش��ان دادند ک��ه افزودن 
پروبیوتی��ک ب��ه جی��ره ي غذای��ي جوجه هاي 
گوش��تي می تواند در تثبیت میکروفلورای مفید 
روده مؤثر باش��د و در مقاب��ل می تواند متأثر از 
شرایط تغذیه ایی و محیطی دستخوش تغییرات 
اساس��ی گردد. براس��اس ج��دول )4( میانگین 
 تیتره��اي پادت��ن ب��ر علی��ه ی بیماری ه��ا در 
گ��روه هاي مختل��ف آزمایش��ي با  اس��تفاده از 
پروبیوتیک باعث گردید می��زان پادتن تولیدي 
توس��ط سیس��تم ایمن��ي جوجه ه��ا بیش��تر از 
میانگین هاي گروهی باشد که در جیره ی آنها از 
پروبیوتیک اس��تفاده نشده است، البته در میزان 
 تیتر گامبورو اختالف معني داري مشاهده نگردید 
)p <0/05(. از لحاظ تیتر نیوکاس��ل نیز تیمار 
4 داراي بیش��ترین مقدار بوده و در مقایس��ه با 
 س��ایر تیماره��ا داراي اختالف معن��ي داری بود 
)p <0/05(. تیت��ر برونش��یت در تیم��ار 3 در 
مقایس��ه با دیگ��ر گروه ه��اي آزمایش��ي باالتر 
بوده و اخت��الف معني داري بین آنها مش��اهده 
گردی��د )p <0/05(. در تیتر بیم��اری آنفلونزا 
نی��ز در بی��ن تیمارها، تیم��ار 3 و تیم��ار 1 به 
ترتی��ب داراي بیش��ترین و کمترین آن بوده که 
 اختالف معن��ی داری بین آنها مش��اهده گردید 
تیماره��ای  بی��ن  در  همچنی��ن   .)p  <0/05(
آزمایش��ی از لحاظ می��زان تولید پادتن اختالف 
معنی داری مش��اهده گردید )p <0/05(، نتایج 
مربوط به یک هفته پس از ایمن س��ازی توس��ط 
گلبول قرمز گوس��فند نش��ان داد، که کمترین 
می��زان تولی��د پادت��ن مربوط به تیم��ار 2 بوده 
که با دیگر تیمارها اختالف معنی داری داش��ت 
)p <0/05( و دارای عملکرد بهتری نس��بت به 
دیگر تیمارها بود )جدول 5(. تیمار 4 نیز نسبت 
ب��ه تیمارهای 1 و3 دارای کمترین میزان پادتن 
ب��وده و این اخت��الف معنی دار نب��ود. اّما بعد از 
دو هفته پ��س از ایمن س��ازی، تیمارهای 3 و4 

اثرهای سطوح مختلف ...
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جدول 2- مقایسه ی ميانگين های صفات مربوط به مورفولوژي روده ی باریک )ایلئوم( در بين تيمارهای مختلف آزمایشی )ميکروگرم(

جدول 4- مقایسه ی ميانگين های تيتر پادتن ها عليه بيماری ها در بين تيمارهای آزمایشی

جدول 3 – مقایسه ی ميانگين های ميکروفلورای دستگاه گوارش )واحد کلني متشکله/ گرم(

  اعدادی که در هر ردیف با حروف التين متفاوت عالمت گذاری شده اند با یکدیگر دارای اختالف معنی دار هستند.        
)p <0/01( اختالف معنی دار در 1 درصد :** 

  اعدادی که در هر ردیف با حروف التين متفاوت عالمت گذاری شده اند با یکدیگر دارای اختالف معنی دار هستند.        
)p <0/01( اختالف معنی دار در 1 درصد :** 

  اعدادی که در هر ردیف با حروف التين متفاوت عالمت گذاری شده اند با یکدیگر دارای اختالف معنی دار هستند.  
  )p> 0/01( اختالف معنی دار در حد 1 درصد :**                )p >0/05( اختالف معنی دار در حد 5درصد :*     

تيمارها                             
صفات 

1234MSECV

c17/08 b19/55 a20/4 a1/20 **6/84 7/13عرض پرز

c58/78 b63/69 a64/85 a2/36 **2/57 51/25طول پرز

d25/75 b27/04 c31/91 a1/91 **4/99 23/06عمق کریپت

b4/5 a4/25 a5/25 a0/946 **22/56 3/25عرض کریپت

تيمارها                             
صفات 

1234MSECV

c17/08 b19/55 a1/274 a0/47 *6/07 7/13نیوکاسل

c58/78 b63/69 a1/174 ab0/55 *11/12 51/25برونشیت

d25/75 b27/04 c1/2660/45 ns4/97 23/06گامبورو

b4/5 a4/25 a1/3160/49 *7/11 3/25آنفلونزا

تيمارها                             
باکتری 

1234MSECV

a17/06 b15/54 c16/52 b0/33 **3/4 18/50کولي فرم

a16/90 b16/96 b17/12 a1/34 ns6/7 17/15کلستریدیوم

b18/07 a15/36 b18/32 a1/61 **7/4 16/59الکتوباسیلوس

ab15/45 b16/92 a18/12 a1/35 *7/09 15/98بیفیدوباکتر

a16/9 b16/88 b15/36 c0/45 **3/2 17/87استافیلوکوکوس فاسیوم
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جدول 5 - مقایسه ی ميانگين های تيتر پادتن کل در بين گروه هاي آزمایشی

اعدادی که در هر ردیف با حروف التين متفاوت عالمت گذاری شده اند با یکدیگر دارای اختالف معنی دار هستند. 
)p >0/05( اختالف معنی دار در 5 درصد : *

تيمارها                             
زمان 

1234MSECV

b2/75 b3/75 b3/38 ab0/365 *17/5 73/88 روز بعد از ایمن سازی

b2/5 ab2/13 a2/38 a0/089 *12/1 142/88 روز بعد از ایمن سازی

دارای کمتری��ن میزان پادتن در بین دیگر تیمارها بودند )p>0/05(. در 
کل بهترین عملک��رد مربوط به تیمار 3 بود که میزان آنتی بادی کمتری 
 Havanaar داشت. نتایج این آزمایش با گزارشات دیگر محققان مانند
و 1994( Spanhaak(، Koenen و هم��کاران )Dolloul ،)2004 و 
هم��کاران )2005( و Rowghani و همکاران )2007( مبني بر بهبود 
سیستم ایمني و مقاومت در برابر بیماري در زمان استفاده از پروبیوتیک 
مطابقت داشت. فلور میکربی دستگاه گوارش می تواند تأثیر قابل توجهی 
بر س��المتی و بهره وری طیور گوشتی داشته باشد، بدین ترتیب هر گونه 
اخت��الل در فلور طبیعی می تواند به علت اس��تقرار عوام��ل بیماری زا یا 
باکتری های کاهش دهنده ي رش��د ب��ا اثرهاي مضر همراه گردد. با توجه 
به نتایج بدس��ت آمده در طول دوره ي پرورش، از نظر عملکرد سیس��تم 
ایمنی و مقاوم��ت در برابر بیماری ها بدلیل مهار میکرب هاي بیماري زا و 
خنثي کردن س��موم حاصله از آن ها به واس��طه ي تولید اسیدهاي آلي و 
باکتریوس��ي ن ها بوده که به همین خاطر پروبیوتیک )بیومین ایمبو( در 
کل و بویژه در گروه هاي آزمایشي 3 و 4 اثرات قابل توجهی داشتند و از 
لحاظ میکروفلورای دستگاه گوارش و کلنی باکتری های مفید و مضر نیز 

تفاوت های محسوسی در بین گروه ها مشاهده گردید.

نتيجه گيری کلی و پيشنهادات
   نتای��ج مربوط به بررس��ي مورفولوژی باف��ت روده ي کوچک، مؤید اثر 
بخش��ی پروبیوتیک بر س��اختار بافت روده از جمله س��لول های پوششی 
کریپت می باش��د. به این صورت که در گروه هاي آزمایشي که پروبیوتیک 
دریافت کرده بودند، مشاهده شد که تعداد سلول های بافت پوششی روده 
از جمله س��لول های کریپت، از س��طح و ابعاد بیشتر نسبت به نمونه های 
ش��اهد برخوردارند که این نش��ان دهنده ی عملکرد بهتر در جذب مواد 
مغ��ذی موجود در خوراک مصرفی می باش��د. جوجه هایی که پروبیوتیک 
مصرف کرده بودند با توجه به نتایج بدست آمده در طول دوره ی پرورش، 
از لح��اظ ارتقای ایمنی و مقاوم��ت در برابر بیماری ها نتایج قابل توجهی 
داش��تند، به طوری که تغذیه با زیس��ت یار توانس��ت یک ایمنی مناسب 
جهت جلوگیری از ایجاد شیوع بیماری در گله ایجاد کند. از طرفی ایجاد 
یک فلور میکروبی مناسب و مفید در دستگاه گوارش طیور یکی از اهداف 
مّهمی بود که در پی تغذیه با پروبیوتیک دنبال می شد، زیرا فراهم آوردن 
یک محیط مناس��ب میکرب��ی که بتواند با فعل و انفعاالت و متابولیس��م 
مناسب و در پی آن هضم بهینه مواد مغذی در روده، نتایج مطلوبی را در 

جهت ارتقای سطح تولید و درآمد داشته باشد، بسیار مهم و حیاتی است 
که البته از لحاظ میکروفلورای دس��تگاه گوارش و کلنی باکتری های مفید و 
مضر نیز تفاوت های محسوس��ی در بین تیمارها مشاهده گردید که تحقیقات 
بیش��تری را می طلبد. اس��تفاده از افزودنی های خوراکی مناسب در جیره ي 
غذایی طیور می تواند در جهت باال بردن عملکرد در گله مفید باش��د که در 
این راس��تا می بایست به نکاتی از قبیل دز مناسب، دما، رطوبت، آب مصرفی 
طیور و بهداش��ت محیط توّجه کافی داش��ت زیرا بی توجه��ی به این قبیل 
عوامل می تواند اثرات مثبت یک زیس��ت یار را خنثی کند. با توجه به نتایج 
حاصله در مورد اثرات پروبیوتیک مورد اس��تفاده در جیره، دز مورد استفاده 
در دوره های آغازین، رش��د و پایانی ب��ه ترتیب 0/1 ، 0/05 و 0/025 درصد 

پیشنهاد می شود زیرا توانست بهترین عملکرد را داشته باشد.

پاورقی ها
1- Payer’s patch
2- Coli form
3- Lacto bacillus
4- Chlostericlium
5- Bifido bacter
6- Staphylococcus faecium
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