
 

      Email: mh.nemati@areeo.ac.ir  * نویسنده مسئول 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 23دوره 

 4شماره  


 1400زمستان  

 549-559های  صفحه
DOI: 10.22059/jap.2021.321414.623605 

 

 

 

 

 

 مقاله پژوهشی

 مرغ تخمعملکرد، کیفیت بر  بیوتیک گاالکتوالیگوساکارید پریو  B2پروبیوتیک بیوپالس  اثرمقایسه 
 تجاری گذار تخممرغان های خونی  تولیدی و برخی فراسنجه
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  چکیده 

 ی مرغانخون یها فراسنجه ی و برخیدیتول مرغ تخمعملکرد، کیفیت بر بیوتیک گاالکتوالیگوساکارید  و پری B2اثر استفاده از پروبیوتیک بیوپالس 
در قالب طرح هفته  12 مدت بههفتگی  62تا  50( با میانگین وزنی مشابه از سن w36الین ) های گذار تخم  قطعه مرغ 216تجاری، با استفاده از  گذار تخم
 یبدون افزودن -1شامل  یشیآزما یمارهای. تمرغ در هر تکرار بررسی شد قطعه ششو تکرار  و شش ماریت ششبا در سیستم قفس  یتصادف کامالً

بیوتیک  پریدرصد  2/0و  15/0، 1/0، 05/0های حاوی  جیره ترتیب به -6تا  B2، 3بیوپالس  کیوتیدرصد پروب 1/0 حاوی رهیج -2 ،()شاهد
(. P<05/0دار داشت ) افزایش معنی B2تولیدی در جیره حاوی پروبیوتیک بیوپالس  مرغ تخمنتایج نشان داد که وزن و توده . گاالکتوالیگوساکارید بودند

تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. استفاده از گاالکتوالیگوساکارید در سطوح  تأثیر، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تحت مرغ تخمدرصد تولید 
درصد منجر به افزایش وزن واحد سطح پوسته در مقایسه با  2/0و  15/0، 05/0ح درصد منجر به بهبود وزن پوسته خشک و سطو 2/0و  1/0، 05/0

(. سطح کلسترول خون در تیمار P<05/0افزایش نشان داد ) B2(. پروتئین کل و آلبومین سرم در تیمار پروبیوتیک بیوپالس P<05/0) گروه شاهد شد
کلی نتایج نشان داد که استفاده از طور به(. P<05/0) دار کاهش یافت معنی طور بهدرصد گاالکتوالیگوساکارید  15/0و  B2پروبیوتیک بیوپالس 

و  مرغ تخمدار وزن واحد سطح پوسته  معنی درصد ضمن بهبود برخی صفات عملکردی منجر به بهبود 15/0بیوتیک گاالکتوالیگوساکارید به میزان  پری
 شود. B2تواند جایگزین پروبیوتیک بیوپالس  یکاهش سطح کلسترول سرم خون در مقایسه با گروه شاهد شد و م

 
 گذار. تخمهای لیپیدی خون، گاالکتوالیگوساکارید، مرغ  پروبیوتیک، پری بیوتیک، عملکرد، فراسنجه ها: کلیدواژه
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Abstract 
In this research the effect of Bioplus B2 probiotic and galactooligosaccharide prebiotic (GOS) on performance, egg quality, and some blood 
parameters of commercial laying hens were investigated in a sample of 216 hy-line laying hens (w36) with the same average weight aging 50 
to 62 weeks for a period of 12 weeks in a completely randomized design with 6 treatments, 6 replications and 6 hens per each replication in 
the cage system. Experimental treatments included 1) without additives (as control), 2) diets containing 0.1% Bioplus B2 probiotic, 3) to 6) 
diets; containing, 0.05, 0.1, 0.15 and 0.20 % of galactooligosaccharides prebiotic, respectively.  The results indicated that both egg weight 
and mass was increased significantly (P<0.05) in the Bioplus B2 probiotic treatment. Egg production percentage, feed intake and feed 
conversion ratio were not significantly influenced by treatments. Using galactooligosaccharide at the levels of 0.05, 0.1 and 0.2 percent 
improved dry eggshell weight significantly while the levels of 0.05, 0.15 and 0.2 percent increased eggshell weight per unit area compared to 
the control (P<0.05). Total protein and albumin of serum increased in the Bioplus B2 treatment (P<0.05). Using Bioplus B2 probiotic and 
0.15% galactooligosaccharide significantly decreased blood cholesterol level (P<0.05). In general, the results showed that the using of 
prebiotic galactooligosaccharide at the level of 0.15 % increases the weight of eggshell per unit area, decreases the blood serum cholesterol, 
and improves some performance traits compared to control group, therefore it can be used instead of probiotic Bioplus B2. 
 
Keywords: Blood lipid parameters, Galacto oligosaccharide, Laying hen, Performance, Prebiotics, Probiotics. 
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 مقدمه
ی همراه ماریب تنش و طیبا شرا همواره       صنعتی  وریپرورش ط

 متوجه ی راادیز یاقتصاد یها انیامر ز نیکه ابوده 

برای مقابله با تنش، مواد افزودنی به . کند تولیدکنندگان می

محرک رشد و  شوند. این مواد نه تنها همراه خوراک داده می

 نیز طیور سالمتی بلکه باشند، بهبود دهنده بازده خوراک می

ها از جمله  بیوتیک آنتی[. 16] یابد می بهبود مواد این واسطه به

منظور جلوگیری از رشد  های غذایی هستند که به افزودنی

و بهبود عملکرد در تغذیه طیور   روده زای عوامل بیماری

های  باکتریافزایش مقاومت لیل د لیکن به اند کار رفته به

ماندن این مواد  باقیو موجود در دستگاه گوارش  زای بیماری

ها  استفاده از آن ،مرغ تخمدر محصوالت دامی مانند گوشت و 

[. 5میالدی در اتحادیه اروپا ممنوع شده است ] 2006از سال 

گیاهان دارویی  و ها بیوتیک پری ،ها از پروبیوتیکامروزه 

در تغذیه طیور ها  بیوتیک جایگزین آنتی مواد افزودنی عنوان به

  .شود استفاده می

کاری دستگاه گوارش پرنده با استفاده از  امکان دست

های  بیوتیکی برای کنترل عفونت ترکیبات پروبیوتیکی و پری

ها  پروبیوتیکباکتریایی در طیور به اثبات رسیده است. 

میکروبی روده  دلتعا های زنده خوراکی هستند که میکروب

دار  کاهش معنی[. 5و  1] بخشند را در حیوان میزبان بهبود می

کلستریدیوم و افزایش و های اشرشیاکوالی  جمعیت باکتری

روده  ها درهای الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتر جمعیت باکتری

 در مرغ تخمهای کیفی  و بهبود عملکرد و برخی شاخصکور 
، 21، 2نشان داده شده است ]شده با پروبیوتیک  تغذیه مرغان

هایی مبنی بر عدم تأثیرگذاری  در مقابل، گزارش [.32و  24

تولیدی در مرغان  مرغ تخمپروبیوتیک بر درصد و توده 

  [.33و  25گذار وجود دارد ] تخم
 که هستند یهضم ها مواد غذایی غیرقابل بیوتیک پری

عالیت تعدادی از طور انتخابی سبب تحریک رشد و ف به

زا  های بیماری های روده شده و از استقرار باکتری باکتری

دلیل ویژگی ساختمانی خود  ها به بیوتیک ری. پممانعت نمایند

های هضمی دستگاه گوارش هیدرولیز نشده و  توسط آنزیم

های باکتریایی هیدرولیز و  در روده کور تحت تأثیر آنزیم

ید اسیدهای چرب فرّار شوند و در نهایت تول تخمیر می

 ، pHاین اسیدهای چرب فرّار منجر به کاهش. دننمای می

و افزایش تعداد  زا های بیماری باکتری ، کاهشکاهش رشد

ویژه بیفیدوباکترها و  بههای تولیدکننده الکتات  باکتری

تحریک پاسخ  ،دیگر سویاز  [.22] شوند میها  الکتوباسیل

زا  ایمنی و افزایش مقاومت پرنده در مقابل عوامل بیماری

از این طریق که  ها گزارش شده بیوتیک واسطه افزودن پری به

[. در آزمایشی 5] نماید اثرات محرک رشد خود را اعمال می

واسطه افزودن  تولیدی به مرغ تخمدیگر، بهبود توده 

بیوتیک )دیاموند(  نپروبیوتیک )پروتکسین و کلوستات( و سی

گزارش شده است لیکن استفاده از این ترکیبات تأثیری بر 

، خوراک مصرفی و مرغ تخم، وزن مرغ تخمدرصد تولید 

 [.6ضریب تبدیل غذایی نداشته است ]

( ترکیباتی هستند که به GOSگاالکتوالیگوساکاریدها )

شده با دیگر مواد در شیر پستانداران  شکل آزاد و یا ترکیب

بسیاری از این ای  معده شود. در حیوانات تک افت میی

وقانی دستگاه گوارش توسط های ف الیگوساکاریدها در قسمت

. اما برخی از شوند ستگاه گوارش تجزیه میهای د آنزیم

الیگوساکارید یا گاالکتوالیگوساکارید  الیگوساکاریدها مثل مانان

های  زیمدلیل داشتن ساختار شیمیایی خاص، در مقابل آن به

 های انتهایی هضمی مقاوم هستند و بدون تغییر به قسمت

های  و توسط میکروارگانیسم شوند دستگاه گوارش منتقل می

ها و  ویژه الکتوباسیل موجود در قسمت انتهایی روده به

بیفیدوباکترها تجزیه شده و تولید اسیدالکتیک و اسیدهای 

ا با تولید ه چنین باکتری [. هم13] نمایند چرب فرّار می

چون بتافروکتوزیداز، بتاگلوکوزیدازو زایالناز یا  همهایی  آنزیم

دیگر هیدروالزها موجب افزایش دسترسی به مواد مغذی و 

[. 17شود ] بهبود عملکرد فلور میکروبی روده پرنده می
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هایی مثل  بیوتیک افزودن پری گزارش شده است که

ید، نشاسته مقاوم و الیگوفروکتوز، اینولین، گاالکتوالیگوساکار

منجر به بهبود و الکتوز تأثیر مثبتی بر متابولیسم کلسیم داشته 

  [.19و  18] شود های تولیدی می مرغ تخم پوسته کیفیت

تأثیر بر  افزودنی باعنوان  ها به بیوتیک ها و پری پروبیوتیک

مهم هستند.  طیورعملکرد بهبود میکرو فلور روده و 

ها با  و پروبیوتیک تعادل میکروبی رودهها با بهبود  پروبیوتیک

تحریک انتخابی رشد و فعالیت یک یا تعداد محدودی از 

این . رسانند به میزبان سود می  ها در روده بزرگ باکتری

جمعیت هایی بر  فرضیه مطرح شده است که چنین مکمل

در جذب با بهبود فرایند گذارند و  روده تأثیر می میکروبی

 [. پژوهش حاضر5] بخشد را بهبود مین حیواعملکرد  ،روده

عنوان  بیوتیک گاالکتوالیگوساکارید به پری با هدف بررسی اثر

یک محصول تولیدشده در داخل کشور در مقایسه با 

تولیدی  مرغ تخمکیفیت  بر عملکرد، B2پروبیوتیک بیوپالس 

  .گذار انجام شد های بیوشیمیایی خونی مرغان تخم فراسنجه و

 

 ها مواد و روش

)هر  B2بیوپالس منظور بررسی اثر پروبیوتیک  این آزمایش به

 Bacillus و  Bacillus subtilisباکتری  2/3×109حاوی گرم 

lecheniformis )در مقایسه با  بود، شرکت بیوشم، آلمان

، شرکت سروش GOSتیک گاالکتوالیگوساکارید )بیو پری

 و مرغ تخمکیفیت تولید  عملکرد، سبز البرز، ایران( بر

برای . انجام شد تجاری گذار رغان تخممهای خونی  فراسنجه

( w36) الین-گذار های قطعه مرغ تخم 216این منظور تعداد 

هفتگی انتخاب و در قالب  50با میانگین وزنی مشابه در سن 

)هر تکرار تکرار  ششتیمار،  ششطرح کامالً تصادفی با 

هفته در شرایط  12مدت  به گذار( تخم قطعه مرغ شامل شش

محیطی یکسان در سیستم قفس مورد استفاده قرار گرفتند. 

)جیره پایه بدون  شاهدگروه ی آزمایشی شامل تیمارها

درصد پروبیوتیک  1/0همراه  جیره پایه بهگروه  ،افزودنی(

جیره پایه به همراه  شش شاملتا  سه های ، گروهB2بیوپالس 

بیوتیک  پریدرصد  2/0و  15/0، 1/0، 05/0مقادیر 

یگوساکارید بودند )سطح پیشنهادی توسط الگاالکتو

و  B2تولیدکننده برای پروبیوتیک بیوپالس های  شرکت

درصد جیره بود(.  1/0یگوساکارید بیوتیک گاالکتوال پری

کنجاله سویا و با توجه به -های آزمایشی بر پایه ذرت جیره

 الین-های های شده برای سویه احتیاجات مواد مغذی توصیه

(w36و با استفاده از نرم )  افزار جیره نویسیUFFDA  تنظیم

های آزمایشی اضافه  صورت سرک به جیره ها به و افزودنی

 (.1شدند )جدول 

در طول دوره آزمایش، شرایط محیطی برای همه 

صورت  های آزمایشی یکسان بود. دمای محیط به گروه

ت آزاد به آب صور ها به شد. تمامی مرغ روزی کنترل می شبانه

 16صورت  و خوراک دسترسی داشتند. برنامه نوردهی به

ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی بود. مقدار خوراک 

و وزن توده  مرغ تخمها، درصد تولید  مرغ تخممصرفی، وزن 

شد. در طول  گیری می صورت هفتگی اندازه به مرغ تخمتولید 

شش نوبت(  بار )در مجموع دوره آزمایش، هر دو هفته یک

 مرغ تخمهای تولیدی، تعداد دو عدد  مرغ تخمپس از توزین 

طور تصادفی انتخاب و پس از شکستن بر  از هر تکرار به

روی سطح صاف، ارتفاع سفیده غلیظ با استفاده از میکرومتر 

گیری شد. واحد هاو از اندازه ارتفاع سفیده غلیظ و  اندازه

 [:27( محاسبه شد ]1با استفاده از رابطه ) مرغ تخموزن 

 = Haugh Unit (HU)(                               1)رابطه 

100 log ]albumen height (mm)+7.57–(1.7×egg 

weight0.37(g))[ 

ها  از محتویات آن تمیز شد و پوسته مرغ تخمپوسته 

شدن در دمای اتاق نگهداری  ساعت برای خشک 48مدت  به

ها با ترازوی دیجیتالی با  شدن وزن آن شدند. بعد از خشک

ها  مرغ تخمگیری شد. ضخامت پوسته  گرم اندازه 01/0دقت 

متر از سه ناحیه  میلی 001/0با استفاده از میکرومتر با دقت 
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گیری شد و  ( اندازهمرغ تخم، وسط و پایین مختلف )باال

 عنوان ضخامت پوسته در نظر گرفته شد.  ها به میانگین آن
 

دهنده و مواد مغذی  . مواد خوراکی تشکیل1جدول 
 های آزمایشی در طول دوره انجام طرح آزمایشی جیره

 میزان )درصد( دهنده اجزای تشکیل
 79/53 ذرت

 25/27 کنجاله سویا
 72/9 کلسیمکربنات 

 26/3 روغن گیاهی
 00/3 سبوس گندم

 76/1 دی کلسیم فسفات
 37/0 نمک

 19/0 متیونین –دی ال 
 03/0 ترئونین –ال 

 30/0 1مکمل ویتامینه
 30/0 2مکمل معدنی
 03/0 جوش شیرین

  ترکیب مواد مغذی

 2750 انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری در کیلوگرم(
 50/16 )درصد(پروتئین خام 

 846/0 لیزین )درصد(
 730/0 متیونین + سیستین )درصد(

 630/0 ترئونین )درصد(
 770/0 والین )درصد(

 676/0 ایزولوسین )درصد(
 046/1 آرژنین )درصد(

 191/0 تریپتوفان )درصد(
 2/4 کلسیم )درصد(

 44/0 فسفر قابل دسترس )درصد(
 17/0 سدیم )درصد(

 26/0 کلر )درصد(
 751/0 پتاسیم )درصد(

DCAD 197 3واالن در کیلوگرم( اکی )میلی 
 97/2 اسید لینولئیک )درصد(

میلی گرم )رتینال  A 22000ترکیب در هر کیلوگرم از جیره شامل ویتامین  .1
میلی  E 5/27میلی گرم )کوله کلسیفرول(؛ ویتامین  D3 6250استات(؛ ویتامین 

میلی  5/5میلی گرم؛ منادیون  B12 025/0آلفا توکوفرول استات(؛  -گرم )دی ال
 20میلی گرم؛ پانتوتنیک کلسیم  75/3میلی گرم؛ تیامین  10گرم؛ ریبو فالوین 
 375/0میلی گرم؛ بیوتین 2/1میلی گرم؛ فولیک اسید  5/87 5میلی گرم؛ نیاسین 

 میلی گرم 5/2گرم؛ آنتی اکسیدان میلی  15/6میلی گرم؛ پیرو دوکسین 

میلی گرم؛ 5/187 (MnSO4.H2O). ترکیب هر کیلو گرم از جیره شامل: منگنز 2
میلی گرم؛ مس 5/187 (FeSO4.7H2O) میلی گرم؛ آهن5/161 (ZnO)روی 

(CuSO4.5H2O) 15  میلی گرم؛ سلنیوم(Ni2SeO3 )5/0 میلی گرم؛ ید(Iodized 

NaCl) 167/2 میلی گرم 500میلی گرم؛ کولین 
 (Na+K-Cl)کاتیون جیره  –اختالف آنیون  .3

گرم وزن برای تخمین استحکام پوسته از معیار میلی

مترمربع از سطح آن استفاده شد. ازای هر سانتی ه بهپوست

 ( محاسبه شد2با استفاده از رابطه ) مرغ تخمسطح پوسته 

[12.] 

 سطح پوسته=9782/3 ×( مرغ تخموزن )7056/0(    2)رابطه 

 مرغ تخم وزن مترمربع،برحسب سانتی پوسته سطح

گرم برحسب میلی سطح واحد در پوسته وزن و گرم برحسب

برای محاسبه وزن پوسته در  مترمربع محاسبه شد.بر سانتی

واحد سطح که شاخصی از استحکام پوسته است، وزن 

 ده آن تقسیم شد.بر سطح پوسته محاسبه ش مرغ تخمپوسته 

های  منظور مطالعه فراسنجه بهدر انتهای آزمایش و 

بیوشیمیایی خون )گلوکز، آلبومین، گلوبولین، تری گلیسرید، 

قطعه  دوتعداد  ، کلسیم و فسفر( LDL، HDL کلسترول،

و با  های خون اخذ شد پرنده از هر تکرار انتخاب و نمونه

آزمون و دستورالعمل  پارس تجاریهای  استفاده از کیت

 Auto Analyzerو دستگاه اتوآناالیزر هیتاچی ) مربوطه

Hitachi 911 Model Leica RM 2145, USA) روش  به

 درگیری شد.  اندازه ها فراسنجهاسپکتروفتومتری مقدار این 

 SASافزار  نرم GLMبا استفاده از رویه  ی حاصلها پایان داده

با استفاده از ها  میانگین( تجزیه و 3(  برای رابطه )1/9)نسخه 

. مقایسه شدند درصد 5دانکن در سطح   ای آزمون چند دامنه

 بود: (3رابطه )صورت  مدل ریاضی طرح آزمایشی به

 Yij = μ + ti + eij                                    ( 3)رابطه 

= میانگین μ، = مقدار هر مشاهدهYijکه در آن، 

 باشد. می= خطای آزمایشی eijتیمار و = اثر ti، مشاهدات

 

 نتایج و بحث 

هایی که با جیره  در مرغ  مرغ تخمو توده  مرغ تخموزن 

 45/5و  3ترتیب  تغذیه شدند به  B2پروبیوتیک بیوپالس 

؛ P<05/0درصد نسبت به گروه شاهد افزایش نشان داد )

 (. 2جدول 
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 هفتگی تولید( 62تا  50گذار در طول دوره آزمایش )سن  تخم. اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد مرغان 2 دولج

 تیمار آزمایشی
 مرغ تخموزن 

 )گرم(

 مرغ تخمتولید 

 )درصد(

 مرغ تخمتوده 

 )گرم(

خوراک مصرفی 

 روزانه )گرم(

ضریب تبدیل 

 غذایی

 bc79/61 42/82 b 96/50 32/108 14/2 گروه شاهد

 B2 a 64/63 42/84 a 74/53 49/109 04/2بیوپالس 

 c 47/61 71/83 b 51/51 96/105 07/2 درصد 05/0گاالکتوالیگوساکارید 

 bc 18/62 58/81 b 75/50 61/106 11/2 درصد 1/0گاالکتوالیگوساکارید 

 ab 97/62 86/83 ab 82/52 39/109 08/2 درصد 15/0کتوالیگوساکارید گاال

 bc 95/61 59/82 b 06/51 63/108 13/2 درصد 2/0گاالکتوالیگوساکارید 

SEM 40/0 09/1 76/0 35/1 03/0 

p-value 001/0 44/0 03/0 32/0 19/0 

a-c دار است معنی سطرحروف غیر مشابه در هر : تفاوت ارقام با (05/0>P). 

 
شده  های تغذیه در مرغ  مرغ مرغ و توده تخم وزن تخم

در مقایسه با جیره پروبیوتیک  GOSدرصد  15/0با جیره 

دار نداشتند. درصد تولید  تفاوت معنی B2بیوپالس 

مرغ، خوراک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی  تخم

 تحت تأثیر تیمارهای مختلف آزمایشی قرار نگرفت. 

 26، 9، 2ها ] از استفاده از پروبیوتیکبهبود عملکرد ناشی 

[ در جیره غذایی مرغان 8و  4ها ] بیوتیک [ و پری28و 

گران گزارش شده است  گذار توسط تعدادی از پژوهش تخم

راستا با نتایج پژوهش حاضر است. در مقابل گزارش  که هم

[ و 33و  25ها ] شده است که استفاده از پروبیوتیک

گذار تأثیر  ره غذایی مرغان تخم[ در جی31بیوتیک ] پری

گزارش شده که توده دار بر عملکرد پرنده ندارد.  معنی

 مرغ تخمو میزان  مرغ تخم، ضریب تبدیل غذا، وزن مرغ تخم

ها بهبود بیوتیک ، اینولین یا سینB. subtilisتولیدی با افزودن 

 مرغ تخمداشته است. در همین پژوهش مشخص شد که وزن 

ها نسبت بیوتیکشده با اینولین یا سین تغذیه تولیدی در گروه

در چنین  [. هم2تر بود ]گرم سنگین6/1-8/3به گروه شاهد 

درصدی  3/1سبب بهبود  B. subtilisمطالعه دیگر افزودن 

[. 26شده است ] مرغ تخمدرصدی توده  4و  مرغ تخموزن 

های دیگری نشان داد که افزودن مخلوطی از  یافته

گذار سبب  های مختلف میکروبی به جیره مرغ تخم گونه

گرم نسبت به گروه  6/0ها به میزان مرغ تخمافزایش وزن 

  [.9شاهد شده است ]

باال  مرغ تخمپذیری صفت وزن  با وجود این که وراثت

 مرغ تخمو کیفیت پوسته  مرغ تخمبهبود وزن  اما ،است

ممکن بیوتیک  ناشی از تغذیه مکمل پروبیوتیک و یا پری

است ناشی از ایجاد یک محیط مطلوب در دستگاه 

مواد مغذی کمک کند  تر بیشگوارش باشد که به جذب 

ها در رقابت با الکتوباسیل ویژه بهها  [. پروبیوتیک24]

های مضر قادر به اتصال به بافت اپیتلیوم  میکروارگانیسم

، زا بیماریهای  روده بوده و با کاهش پتانسیل رشد باکتری

های مفید روده را افزایش و سالمت  یت میکروبجمع

ها از  کنند. پروبیوتیک غشای مخاطی روده را تضمین می

طریق بهبود ارتفاع پرزها و کاهش عمق کریپت، وسعت 

منطقه جذبی روده را افزایش داده و راندمان غذایی را 

[. از سوی دیگر مطالعات 21بخشند ] بهبود می

( نشان داده in vivoتنی ) ون( و درin vitroآزمایشگاهی )

باعث ایجاد رشد حداکثری  GOSشده است که استفاده از 
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بیفیدوباکترها ها و  های الکتوباسیل در جمعیت باکتری

 [. 14شود ] می

ها یا  عدم بهبود عملکرد ناشی از مصرف پروبیوتیک 

تواند از  می گذار تخمبیوتیک در جیره غذایی مرغان  پری

های مفید در انواع های باکتری وجود اختالف بین سویه

های مختلف مصرف پروبیوتیک  مکمل پروبیوتیک، غلظت

ها و سن  بیوتیک در جیره، فرم استفاده از این مکمل یا پری

 [.1مرغ ناشی شود ]

 تأثیروزن سفیده، ارتفاع سفیده و وزن زرده تحت 

(. واحد هاو در 3جدول تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )

 2/0نسبت به سطح   B2نتیجه افزودن پروبیوتیک بیوپالس

. واحد (P<05/0)دار نشان داد  افزایش معنی GOSدرصد 

با گروه  GOSهای حاوی سطوح مختلف  هاو در جیره

 دار نداشت. شاهد اختالف معنی

و  3گذاری پروبیوتیک ]تأثیرمبنی بر عدم  هایی گزارش

[ بر ارتفاع سفیده و واحد هاو 19ک ]بیوتی [ و پری29

کند.  می تأییدهای پژوهش حاضر را  وجود دارد که یافته

های مشخص شده است که عواملی چون ترکیب گونه

میکروبی پروبیوتیک، مقدار اضافه شده، روش و دفعات 

افزودن آن، ترکیب جیره، سن پرنده، ژنوتیپ و 

نتایج تواند باعث تفاوت در  های محیطی می استرس

 .[21های مختلف شود ] پژوهش

در تیمارهای مختلف  مرغ تخمضخامت پوسته 

دار نشان نداد. وزن پوسته خشک  آزمایشی تفاوت معنی

، 05/0های حاوی  شده با جیره های تغذیه در مرغ مرغ تخم

و وزن واحد سطح پوسته  GOSدرصد  2/0و  1/0

ا جیره شده ب های تغذیه )استحکام پوسته( در مرغ مرغ تخم

در مقایسه با  GOSدرصد  2/0و  15/0، 05/0حاوی  

(. 4؛ جدول P<05/0)گروه شاهد افزایش نشان داد 

ین وزن پوسته خشک و وزن واحد سطح پوسته تر بیش

درصد  05/0و  1/0مربوط به تیمار  ترتیب به

ین وزن پوسته خشک و وزن تر کمگاالکتوالیگوساکارید و 

 مار شاهد بود.واحد سطح پوسته مربوط به تی

یکی از معیارهای مهم در ارزیابی ضخامت پوسته 

باشد. وزن  متر از سطح پوسته میمرغ، وزن هر میلی تخم

مرغ از جمله  مخصوص و درصد پوسته تخم

مرغ  های دیگر برای ارزیابی کیفیت پوسته تخم شاخص

دهنده  است و هر چه این دو شاخص باالتر باشد، نشان

در پوسته و افزایش کیفیت پوسته تر کلسیم  رسوب بیش

 است. 

 
 هفتگی تولید( 62تا  50)سن  مرغ تخم. اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات کیفی 3 جدول

 واحد هاو )گرم( وزن زرده تخم متر( )میلی ارتفاع سفیده )گرم( وزن سفیده تیمار آزمایشی

 ab 47/83 86/18 28/7 76/36 گروه شاهد

 B2 05/37 58/7 02/19 a 24/85بیوپالس 

 ab 36/82 23/19 16/7 94/36 درصد 05/0کتوالیگوساکارید گاال

 ab 04/82 51/19 13/7 64/37 درصد 1/0کتوالیگوساکارید گاال

 ab 21/84 81/18 42/7 79/36 درصد 15/0کتوالیگوساکارید گاال

 b 22/80 36/19 82/6 76/36 درصد 2/0کتوالیگوساکارید گاال

SEM 56/0 21/0 25/0 20/1 

p-value 87/0 07/0 29/0 03/0 

a-b دار است معنی سطرحروف غیر مشابه در هر : تفاوت ارقام با (05/0>P). 



 یخون یها فراسنجه یبرخ و یدیتول  مرغ تخم تیفیک عملکرد، بر دیگوساکاریگاالکتوال کیوتیب یپر و   B2  وپالسیب کیوتیپروب اثر سهیمقا

 یتجار گذار تخم مرغان

 

 1400زمستان   4شماره   23دوره 

555

 هفتگی تولید( 62تا  50مرغ )سن  . اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات پوسته تخم4جدول
 مترمربع( گرم/سانتی )میلی وزن واحد سطح پوسته )گرم( پوسته خشکوزن  متر( )میلی ضخامت پوسته تیمار آزمایشی

 b 59/5 b 60/74 456/0 گروه شاهد
 B2 476/0 ab 79/5 ab 56/76بیوپالس 

 a 95/5 a 45/78 487/0 درصد 05/0گاالکتوالیگوساکارید 
 a 00/6 ab 36/78 487/0 درصد 1/0گاالکتوالیگوساکارید 
 ab 76/5 a 74/76 496/0 درصد 15/0گاالکتوالیگوساکارید 
 a 90/5 a 87/77 477/0 درصد 2/0گاالکتوالیگوساکارید 

SEM 013/0 930/0 99/0 
p-value 32/0 03/0 05/0 

a-b دار است معنی سطرحروف غیر مشابه در هر : تفاوت ارقام با (05/0>P). 

 

ناشی از کاربرد ها  مرغ بهبود کیفیت پوسته تخم 

گران گزارش  ها توسط پژوهش بیوتیک ها و پری پروبیوتیک

[. افزایش وزن پوسته و وزن هر 34و  21، 2شده است ]

مرغ در نتیجه استفاده از مکمل  متر از سطح پوسته تخم میلی

گذار گزارش شده  پروبیوتیک )بیوپالس( در جیره مرغان تخم

گذار  های تخم غدر مر افزایش ابقای کلسیم[. 23است ]

تواند توضیحی بر بهبود کیفیت پوسته پس از افزودن  می

های روده سرعت تخمیر را  . میکروبپروبیوتیک باشد

تحریک کرده و سبب افزایش تولید اسیدهای چرب زنجیر 

شوند. محیط اسیدی  می روده  pHکوتاه شده و باعث کاهش 

اسید وسیله باکترهای  ایجادشده در دستگاه گوارش به

سازی مواد معدنی را تسهیل کرده و جذب  الکتیک، یونیزه

  [.21و  2یخشد ] ها را بهبود می آن

شده با  های تغذیه پروتئین کل و آلبومین پالسما در مرغ

نسبت به جیره شاهد و جیره  B2جیره پروبیوتیک بیوپالس 

؛ P<05/0)افزایش نشان داد  GOSدرصد  05/0حاوی 

های  و آلبومین پالسما در مرغ (. پروتئین کل5جدول 

درصد  15/0و سطح  B2شده با پروبیوتیک بیوپالس  تغذیه

GOS دار نداشتند. سطح گلوبولین، کلسیم و  تفاوت معنی

های  گذار تحت تأثیر جیره های تخم فسفر سرم خون مرغ

 آزمایشی قرار نگرفت. 

 1/0افزایش میزان پروتئین تام و آلبومین در نتیجه افزودن 

گذار گزارش شده  صد پروبیوتیک به جیره مرغان تخمدر

[. در مقابل نشان داده شده که افزودن 28و  20است ]

 52گذار در سن  بیوتیک داینامیون به جیره مرغان تخم پری

های خوتی )پروتئین کل، آلبومین،  هفتگی تأثیری بر فراسنجه

های لیپیدی خون  گلوبولین اسید اوریک و گلوکز( و فراسنجه

های موجود  گر کل پروتئین [. پروتئین کل نشان13نداشت ]

ها، آلبومین و  در سرم از جمله آلفا، بتا، گاما گلوبولین

طورکلی استفاده از پروبیوتیک  باشد. به ها می ایمینوگلوبولین

کننده قند  های تجزیه سبب افزایش تعداد باکتری

تئین کننده پرو های تجزیه )ساکارولیتیک( نسبت به باکتری

ها را کاهش و  شود این امر تجزیه پروتئین )پروتئولیتیک( می

وری جیره را  میزان پروتئین کل سرم را افزایش داده و بهره

[. گزارش شده است که استفاده از 7بخشد ] بهبود می

دار بر غلظت پالسمایی کلسیم نداشت  پروبیوتیک تأثیر معنی

 ضر است.راستا با نتایج پژوهش حا [ که هم28و  20]

های تغذیه شده با  سطح کلسترول خون در مرغ

نسبت به  GOSدرصد  15/0و  B2پروبیوتیک بیوپالس 

(. غلظت 6؛ جدول P<05/0گروه شاهد کاهش یافت )

( و لیپو LDLگلیسیرید، لیپو پروتئین با چگالی پایین ) تری

های  ( در سرم خون مرغHDLپروتئین با چگالی باال )

 تأثیرتحت  مرغ تخمزرده  کلسترولگذار و غلظت  تخم

 تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. 
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 هفتگی( 62های خونی )سن گرم/ دسی لیتر( فراسنجه . اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت )میلی5جدول 

 فسفر کلسیم گلوبولین آلبومین پروتئین کل تیمار آزمایشی

 b 59/5 b 46/2 13/3 32/25 32/5 گروه شاهد
 B2 a 63/6 a 88/2 75/3 65/27 50/5بیوپالس 

 b 36/5 b 30/2 06/3 12/24 63/5 درصد 05/0گاالکتوالیگوساکارید 
 ab 83/5 b 50/2 33/3 95/25 75/4 درصد 1/0گاالکتوالیگوساکارید 
 ab 26/6 ab 55/2 71/3 36/26 68/4 درصد 15/0گاالکتوالیگوساکارید 
 b 46/5 b 25/2 21/3 41/26 22/5 درصد 2/0گاالکتوالیگوساکارید 

SEM 203/0 085/0 18/0 35/1 41/0 

p-value 03/0 03/0 37/0 42/0 63/0 
a-b دار است معنی سطرحروف غیر مشابه در هر : تفاوت ارقام با (05/0>P). 

 
 هفتگی( 62)سن  مرغ تخمهای لیپیدی سرم خون وکلسترول زرده . اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت فراسنجه6جدول 

 کلسترول زرده LDL HDL تری گلیسیرید کلسترول تیمار آزمایشی

 گرم( گرم/ )میلی لیتر / دسیگرم میلی 

 a 15/146 3/1836 56/53 65/25 74/10 گروه شاهد
 B2 b 65/122 8/1495 46/42 94/36 25/10بیوپالس 

 a 34/150 5/1943 51/46 54/22 83/10 درصد 05/0کتوالیگوساکارید گاال
 ab 76/138 5/1700 15/56 46/29 66/10 درصد 1/0گاالکتوالیگوساکارید 
 b 12/124 8/1580 12/48 39/26 43/10 درصد 15/0گاالکتوالیگوساکارید 
 ab 19/139 3/1642 16/38 55/34 75/10 درصد 2/0گاالکتوالیگوساکارید 

SEM 03/7 6/101 36/3 75/3 18/0 

p-value 04/0 15/0 26/0 33/0 32/0 
a-b دار است معنی سطرحروف غیر مشابه در هر : تفاوت ارقام با (05/0>P). 

 

کاهش سطح کلسترول سرم خون در نتیجه استفاده از 

[ و 11]بیوتیکی  [ و پری34و  10های پروبیوتیکی ] مکمل

[ 28گلیسرید خون ] عدم تأثیر پروبیوتیک بر میزان تری

های پژوهش حاضر  راستا با یافته گزارش شده است که هم

های الکتوباسیل و در  است. برداشت کلسترول توسط سلول

شدن  نتیجه کاهش جذب آن از حفره گوارشی، دکنژوگه

اسیدهای صفراوی ناشی از فعالیت آنزیمی و ممانعت از 

آ، که در  -یت آنزیم هیدرواکسی متیل گلوتاریل کوآنزیمفعال

در  مؤثرهای  سنتز کلسترول نقش دارد از جمله مکانیسم

رابطه با کاهش سطح کلسترول سرم با استفاده از مصرف 

شده  [. گزارش2بیوتیک بیان شده است ] پروبیوتیک و پری

 سرم پرندگان، یباال یبا چگال نیپوپروتئیاست که سطح ل

 ،قرار نگرفت کیوتیب یبا پر یتأثیر مکمل ساز تحت

 کرد دایکاهش پ نییپا یبا چگال نیپوپروتئیل که غلظت یدرحال

[15.] 
در نتیجه استفاده  مرغ تخمکاهش سطح کلسترول زرده 

گران  های مختلف توسط تعدادی از پژوهش از پروبیوتیک

[ گزارش شده است. یکی از 24و  21، 15]

در خصوص اثرات هیپوکلسترومی  بیان شده های مکانیسم

ها از طریق ممانعت از بازجذب اسیدهای  پروبیوتیک
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صورت که اسیدهای  صفراوی در روده است. به این

های  وسیله سلول کولیک به اکسی صفراوی کولیک و دی

ترتیب با گلیسین و  کبدی از کلسترول تولید شده و به

ده کوچک شوند. این اسیدها وارد رو تائورین کونژوکه می

شوند،  شده و پس از جذب به سمت کبد هدایت می

کاهش بازیافت اسیدهای صفراوی در نهایت منجر به 

شود. چون  کاهش غلظت کلسترول سرم خون می

شود  کلسترول برای سنتز اسیدهای صفروای استفاده می

های خاص نظیر باسیلوس  [. برخی از باکتری30]

های صفراوی  توانند از بازجذب نمک سابتیلیس می

های صفراوی نوع دوم  ها را به نمک ممانعت کرده و آن

های استراز  ها قادرند آنزیم چنین آن تبدیل کنند. هم

شده  کننده اسیدهای چرب آزاد به اشکال استریفیه تبدیل

گلیسریدها در  اسیدهای چرب را تولید کنند، که با تری

تر  رید کمگلیس روده تفاوت دارند. بنابراین کلسترول و تری

شدن به سرم خون را خواهند داشت و در  احتمال جذب

 [. 34شود ] ها در سرم خون کاسته می نتیجه از مقدار آن

بیوتیک  که استفاده از پری نتایج نشان داد طورکلی، به

درصد موجب بهبود  15/0گاالکتوالیگوساکارید به میزان 

شده  گذار تولیدی مرغان تخم مرغ تخمعملکرد کمی و کیفی 

در جیره مرغان  B2تواند جایگزین پروبیوتیک بیوپالس  و می

 گذار شود. تخم

 
 تشکر و قدردانی

از همکاران محترم بخش تحقیقات علوم دامی مرکز 

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان که 

تشکر و  ،در اجرای این پروژه ما را یاری رساندند
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