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  چکیده

 "در قالب طرح کامالشود، نامیده می)EM(اي که میکروارگانیسم موثرچند سویههاي بازده پروبیوتیکمطالعه در این 

EMاز در این آزمایش .قرار گرفتمورد بررسی پرنده در هر تکرار  13و با سه تکرار3×3فاکتوریل  به روش تصادفی

صفر، متوسط و (، در سه سطح و یا به صورت محلول در آب آشامیدنی)بوکاشی-EM(به صورت خوراك تخمیر شده 

میزان افزایش  .شدمی )روزگی42تا22(و رشد )روزگی21تا7(دو دوره آغازین دوره آزمایش شامل. گردیداستفاده ،)باال

در پایان این  .گردیدو تلفات به صورت روزانه ثبت میشدمیك به صورت هفتگی رکورد برداري وزن و مصرف خورا

درجه  - 20جمع آوري شد و در دماي هاي خون از رگ بال دفی انتخاب و نمونهپرنده از هر پن به طور تصا 2آزمایش 

بعد از  "فوراروده کور نمونه محتویات .گردیدهاي خونی ذخیره هاي بعدي جهت تعیین متابولیت سانتیگراد براي آنالیز

هم به صورت خوراکی و (EMکاربرد اثرات اصلی  کهنتایج نشان داد . کشتار براي آنالیز جمعیت میکروبی برداشته شد

- EMاثرات متقابل کاربرد .افزایش داد) >01/0P(معنی داري  را به طور و خوراك مصرفی بدن وزن ،)هم آشامیدنی

ضریب تبدیل غذایی تحت ،)>01/0P(بر افزایش وزن و خوراك مصرفی معنی دار بودآب محلول در  EMو  بوکاشی

، ضریب تبدیل محلول در آب EMو  بوکاشی- EMبین ولی اثرات متقابل ، قرار نگرفت EMهاي غذایی حاوي جیرهتاثیر 

کاهش  EMتري گلیسرید و کلسترول با کاربرد  مانندهاي سرم  متابولیت. )P>01/0(را بطور معنی داري کاهش داد

، سالمونال E_Coliکلستریدیوم، (پاتوژن ها و همچنین اثرات متقابل بین آنها، EMکاربرد هر دو روش ).P>05/0(یافتند

داراي اثرات  EMدر نهایت، نتایج این مطالعه نشان داد که ). P>01/0(کاهش داد روده کورتویات را در مح) و کلی فرم

  .باشدمیو یا کاهش پاتوژن هاي دستگاه گوارش مصرف خوراكتحریک کنندگی رشد، به واسطه بهبود در 

  

  ، میکروفلورمیکروارگانیسم موثر، جوجه گوشتی، عملکرد: کلمات کلیدي
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ABSTRACT
In this study, the efficacy of multi strain probiotic known as effective microorganism(EM), in a 3×3
factorial procedure in a completely randomized design with 3 replicate (pen) and 13 birds per each 
pen was studied. In our experiment, EM was used as fermented feed (EM-Bokashi) or in water 
solution in three different concentrations (0, Medium and High). The experimental periods were 
included starter period (7 to 21d) and grower period (22 to 42d). Growth rate and feed intake were 
recorded weekly and mortality was recorded daily. At the end of experiment 2 birds from each pens 
were randomly selected and blood samples were collected by wing vein and stored in -20 0C for 
later analysis for blood metabolites. Sample of cecal content was rapidly taken for analysis of 
microbial population. The results showed that the main effects of application of EM (either 
fermented or in solution) were significantly increased (P<0.01) body weight and Feed intake. The 
interaction effects of applications EM-Bokashi and EM in water solution has significantly (P<0.01) 
effects on body weight and feed intake. Feed conversion ratio was not significantly affected by EM. 
However, the interaction effects between EM-Bokashi and EM in water solution were significantly 
reduced FCR. Serum metabolite such as triglycerides and cholesterol reduced significantly (P<0.05) 
using of EM. The main effects of application and interaction effects, EM caused significant 
reduction (P<0.05) of entro pathogenic bacteria (Clostridia, E. coli, Total bacteria and Salmonella).
It was concluded that EM had a growth promoting effect through improvement of feed intake
and/or reduced pathogenic bacteria on cecum.
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  قدمهم

دستگاه گوارش، بـر تغذیـه و سـالمتی    جمعیت میکروبی 

.گـذارد تاثیر مـی  از جمله طیور مختلف حیوانی هايگونه

به طـور مـوثري تحـت    جمعیت میکروبی تراکم و ترکیب 

سـاختمان بافـت پوششـی روده     -الـف : سه عامـل تاثیر 

ترکیــب باکتریــایی کــه -جیــره غــذایی و ج -میزبــان ب

ان و گـو (قرار داردکند، دریافت میجوجه در هنگام تولد 

  ).2004همکاران 

ضـریب   بـر ، در دسـتگاه گـوارش   هاباکترينسبی  کمترا

ــدیل  ــذایی  تب ــی  و غ ــه طــور کل ــورعملکــرد ب ــاثیر  طی ت

و دسـته  در دسـتگاه گـوارش بـه د    هـا باکتري. گذاردمی

هـاي مضـر   بـاکتري . شوند مفید و مضر تقسیم بندي می

اه گوارش و ضریب تبـدیل  دستگبیل سالمت از قعواملی 

ــاثیر راغــذایی ــاي   تحــت ت ــان ه ــرار داده و ســبب زی ق

د، بـا وارد نمـودن   شوپرورش دهندگان می اقتصادي به

تـوان از  مـی هـا  افزودنی به جیره مانند پروبیوتیـک مواد 

دسـتگاه  و اتصال آنها به دیـواره  تکثیر باکتریهاي مضر 

ــ  ن گــوارش جلــوگیري و زیــان هــاي اقتصــادي را در ای

، 1993بالنکن شیپ و همکـاران  (رابطه به حداقل رسانید

  ).2006و تلز و همکاران  2002چامبرز و همکاران 
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بـه ایـن منظـور     تـوان مـی را کـه   هاییپروبیوتیکاز  یکی

وارد جیره غـذایی نمـود میکروارگانیسـم مـوثر    
1

)EM( 

مکمل میکروارگانیسم موثر به توازن میکروبی . باشدمی

ه و میزان میکروفلـور سـودمند روده را   روده کمک نمود 

از ایـــن رو ســـرعت رشـــد را بهبـــود  افـــزایش داده و 

در همچنین میکروارگانیسم مـوثر هضـم غـذا    . بخشدمی

هـاي گوشـتی را   روده و سرعت جـذب در روده جوجـه  

تابولیسـم انـرژي را   دهـد و از ایـن رو بـازده م   تغییر می

کـه تـاکنون   با توجه بـه این ). 1995هیگا (بخشد بهبود می

در جیـره طیـور    مـوثر  میکروارگانیسمدر مورد کاربرد 

ــه روش ــتی ب ــده گوش ــر ش ــوراك تخمی ــاي خ -EM(ه

مطالعــات ) محلــول در آب EM(و آشــامیدنی ) بوکاشــی

کمی انجام شـده اسـت، تحقیـق حاضـر  در ایـن راسـتا       

  .طراحی و اجرا گردید

  

  مواد و روش ها

تصـادفی   طـور به قطعه جوجه نر آربوراکرز  351دادتع

پرنـده بـه ازاي هـر     13و  واحـد آزمایشـی   27در داخل 

ي اختصـاص داده شـده بـه    جوجه ها. قرار گرفتند واحد

در گرم  137±5  داراي میانگین وزنهاي آزمایشی واحد

ــد 7 ــره. روزگــی بودن ــن  جی ــاي مــورد اســتفاده در ای ه

بر اساس ذرت و کنجاله سـویا بـوده و    "آزمایش عمدتا

) NRC 1994(غـذایی توصـیه شـده    بر اساس نیازهاي 

 42تـا   22(و رشـد  ) روزگی 21تا  7(براي دوره آغازین 

هـا از لحـاظ انـرژي و    و تمام جیـره  تهیه شدند) وزگیر

در انتهاي آزمایش نیـز  ). 1جدول (پروتئین یکسان بودند

پن نزدیکتـر بودنـد   که به میانگین وزن دو قطعه خروس 

  .دکشتار و صفات الشه اندازه گیري ش

  در آزمایش EMسطوح کاربرد 

EM خصوصـاً  [اي از باکتریهـاي مفیـد   شامل مجموعـه

ــک  ــید الکتیـــ ــاي اســـ cfu/ml10(باکتریهـــ
و  )3/1×7

ــنتتیک cfu/ml10(فتوســـــــــ
ــر)3/3×4 ، مخمـــــــــ

)cfu/ml10
ــیزی، اکتینوما)3/1×4 cfu/ml10(ســـ

 و)2×2

cfu/ml10(قارچ تخمیري
بـه صـورت   است که  ])5/1×2

  يدانشـگاه اوکینـاوا   درتوسـط پروفسـور هیگـا   تجاري 

                                                
1Effective Microorganism

یـک   بـه جیـره بـه صـورت    EM.ژاپن ایجاد شده اسـت 

شـود اضـافه   خوراك تخمیر شده که بوکاشی نامیده می

بـه معنـاي مـواد     بوکاشی یک کلمه ژاپنی است و. گردید

بـا محلـول کـردن   باشد و به سادگی آلی تخمیر شده می

1مــالس میلــی لیترمحلــول 150درEMمیلــی لیتــر150

بـا سـبوس   مخلوط نمـودن ایـن محلـول     سپسو  درصد

شــودودر مــاهی و کنجالــه ســویا ســاخته مــیگنــدم، پــ

درصــد کنجالــه ســویا و 35درصــد ســبوس گنــدم ، 37(

لیتر آب رطوبـت  15که با افزودن ،درصد پودر ماهی28

و در نهایـت ایـن   ) شوددرصد رسانده می35مخلوط به 

اتـیلن  هـاي پلـی   روز در داخل کیسه 5وط را به مدت مخل

دهنـد، تـا تخمیـر    هوازي قرار مـی براي ایجاد شرایط بی

 -EMپــس از طــی ایــن مــدت مخلــوط  . صــورت گیــرد

هاي طیور طبـق جـدول   بوکاشی آماده مصرف در جیره

هــاي در آب آشـامیدنی بــا غلظـت   EMهمچنــین . بـود  2

  .استفاده گردید 2طبق جدول  و باال متوسط

  خونگیري

ــر   ــی اث ــور بررس ــه منظ ــر   میکروارگا ب ــوثر ب ــم م نیس

هاي خونی از قبیل کلسترول، پـروتئین، تـري   فراسسنجه

 42گلیسـرید و گلــوکز یــک مرحلــه خــونگیري در پایــان  

جوجه خـروس   دو بدین منظور. روزگی صورت پذیرفت

به طـور تصـادفی انتخـاب گردیـد و نمونـه      از هر تکرار 

ونگیري، بعد از خـ . خون مورد نیاز از رگ بال گرفته شد

دقیقـه در   10سـرم بـه مـدت     سـازي جـدا راي ها بنمونه

3000×g  گلوکز سطح.شدندسانتریفیوژ
2
بالفاصله پس  

ــون ــد از خ ــین گردی ــطوح. گیري تعی ــام  س ــروتئین ت پ
3

 ،

ــترول کلس
4

ــرید ،  ــري گلیس و ت
5

ــرم ــتفاده از  س ــا اس ب

هـاي پـارس آزمـون   کیت
6

 و بـه روش اسـپکتوفتومتري  

  .اندازه گیري شد

                                                
2

. Glucotrend, England
3. Biuret method
4. GHOD-PAR enzymatic method
5. GPO-PAP
6. Pars Azmon Laboratory, Tehran, Iran
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  یشیهاي آزماترکیب جیره. 1جدول 

  اجزاي جیره
  )روزگی 42تا  21(رشد    )روزگی 21تا  7(آغازین  

متوسط  شاهد  
1  

باال
2  

  باال  متوسط  شاهد  

  67/60  33/62  36/62    03/56  77/56  56/59    ذرت

  66/2  3  25/2    5  6  6    پودر ماهی

  28  28  30    83/29  85/30  30    کنجاله سویا

  62/2  13/2  1/2    3  8/2  2    روغن سویا

EM -3  5/1  0    4  2  0    بوکاشی  

  28/1  26/1  33/1  98/098/0  91/0    پودر صدف

  69/0  5/088/069/0  58/0  48/0    دي کلسیم فسفات

1/05/05/05/0  45/0  5/0    نمک

پرمیکس ویتامین
3  

  25/0  25/0  25/025/025/025/0

پرمیکس مواد معدنی
4  

  25/0  25/0  25/0    25/0  25/0  25/0  

07/008/007/008/0  07/0  07/0    دي ال متیونین

                  

              هاي آزمایشی ترکیب شیمیایی جیره

  19  19  19    21  21  21    پروتئین خام

  2983  2983  2983    2975  2975  2976    انرژي قابل متابولیسم

  07/1  08/1  09/1    20/1  20/1  22/1    (%)لیزین

  41/0  41/0  41/0    45/0  45/0  45/0    (%)متیونین

  76/0  76/0  77/0    82/0  82/0  82/0    (%)سیستئین+ونینمتی

  92/0  92/0  92/0    95/0  95/0  95/0    (%)کلسیم

  40/0  40/0  40/0    45/0  45/0  45/0    (%)فسفات

  

2و1
هاي آزمایشی است ، که در دوره آغازین بوکاشی در جیره- EMسطوح متوسط و باال در این جدول نشان دهنده سطح کاربرد 

درصد می باشد 3و  5/1درصد، و در دوره رشد به ترتیب  4و 2به ترتیب 
.  

3
واحد بین  E ،30ویتامین  ;واحد بین المللی 2200کوله کلسیفرول،  ;واحد بین المللی A ،11000ویتامین : گرم جیره حاوي کیلوهر 

 6/0اسید فولیک،  ;میلی گرم 6ریبوفالوین، ;میلی گرم 5/1تیامین، ;میلی گرم B12 ،02/0ویتامین  ;میلی گرم K ،5/0ویتامین  ;المللی

  .میلی گرم 788کولین کلراید،  ;میلی گرم 5پریدوکسین،  ;میلی گرم 60نیاسین،  ;میلی گرم 15/0بیوتین،  ;میلی گرم

4
  .لی گرممی 100میلی گرم و روي،  35/0ید،  ;میلی گرم 1/0سلنیوم،  ;میلی گرم 8/21منگنز،  ;میلی گرم 80آهن،  ;میلی گرم 20مس، 

  هاي پرورشدر آب و خوراك به تفکیک دوره EMمیزان کاربرد . 2جدول

  

سن

  )ml/l(در آب EMسطوح کاربرد     )جیره(%بوکاشی-EMمیزان کاربرد 

  )H(باال   ) M(متوسط     )H(باال(M)متوسط

  1  5/0    4  2  روزگی 21تا  7

  5/0  25/0    3  5/1  روزگی 42تا  21
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  روده کور میکروبی در مطالعه تغییرات فلور 

میکروبــی در دســتگاه جمعیــت بــراي بررســی تغییــرات 

ــوارش جوجــه ــاي گوشــتی در ســن  گ ــی از  42ه روزگ

براي این کـار از  . محتویات روده کور نمونه برداري شد

هر تکرار یک پرنده به طـور تصـادفی انتخـاب و کشـتار     

گـوارش خـارج و   بالفاصله پس از کشتار، دسـتگاه  . شد

هاي کور مقدار یک میلـی لیتـر از   شدن رودهپس از جدا 

و بـه ظـرف   محتویات آنها با استفاده از سمپلر برداشته 

هاي هـر  هاي تهیه شده از تکرارنمونه. استریل منتقل شد

تیمار به نسبت مساوي با هم مخلوط گردید و در نهایـت  

سی سی نمونه که معرف آن تیمار بود تهیه و به لولـه   1

میلـر و  (منتقل و بخوبی مخلوط شـد حاوي بافر فسفات 

  .)1974ولین 

تعیین فراوانی کلی فرم  ها، کلسـتریدیوم، سـالمونال،   

E_coli  

هـاي  هـاي متعلـق بـه گونـه    عداد کل باکتريبراي تعیین ت

ــات  ــه اســتفاده از  روده کــور مختلــف در محتوی ــاز ب نی

نظور براي به همین م. هاي کشت اختصاصی استمحیط

  و هـا، کلسـتریدیوم، سـالمونال   لـی فـرم  تعیین فراوانـی ک 

E_coli هاي کشت مک کانکیبه ترتیب از محیط
7

، ژلـوز  

SS8خون، 
اي ام بی و 

9
  .استفاده شد 

هــا از روش شــمارش کلنــی شــمارش ایــن گونــه يبــرا

ت کـه  این روش بر اساس این فرضـیه اسـ  . استفاده شد

بـه همـین   . کنـد یک سلول بـاکتري ایجـاد یـک کلنـی مـی     

مختلفـی تهیـه    هـاي ولیـه رقـت  یستی از نمونه امنظور با

هاي اختصاصی کشـت داد و بعـد   نمود و بر روي محیط

هــاي نمونــه در انکوبــاتور، تعــداد کلنــی از قــرار گــرفتن

  .تشکیل دهنده را شمارش نمود

 -7تـا   -1هـاي  هاي اولیه رقـت  این آزمایش از نمونهدر 

نـده  از محلول بافر فسفات بـه عنـوان رقیـق کن   . تهیه شد

دار لوله آزمـایش درب  7ه این صورت که ب. استفاده شد

بـا اسـتفاده از پیپـت    . میلی لیتر بافر آماده شـد  9حاوي 

یک میلی لیتر از نمونه اولیه که حاوي یک گرم نمونـه در  

                                                
7

.Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
8. Salmonella Shigella Agar, France.
9. Eosin methylene-blue lactose sucrose Agar, for 
microbiology

 1میلی لیتر بـافر بـود، برداشـته و بـه لولـه شـماره        10

بـه همـین ترتیـب از لولـه     . مخلـوط شـد   "و کـامال منتقل 

منتقـل و ایـن    2ه یک، یک میلی لیتر به لوله شماره شمار

  ).1974میلر و ولین (تکرار شد -7عمل تا رقت 

  مدل آماري طرح آزمایش

-EMبراي تعیـین اثـرات اصـلی کـاربرد     این تحقیق در

هر کـدام در سـه سـطح    (محلول در آب  EMبوکاشی و 

بـین   و همچنین تعیین اثرات متقابل) صفر، متوسط و باال

ــا ــامال  از ، آنه ــرح ک ــادفی "ط ــه روش تص ــل ب فاکتوری

طرح آزمایشـی بـه صـورت     آماريمدل.استفاده گردید

  :زیر است

Yijk=µ+Ai+Bj+ABij+eijk  

Yijk =  سـطوح  کل مشاهدات مربوط بـهEM-  بوکاشـی

= µ؛ محلول در آب آشـامیدنی  EMدر خوراك و سطوح 

بوکاشی در -EMاثرات اصلی کاربرد= Ai؛ اثر میانگین

در آب  EMاصــــلی کــــاربرداثــــرات = Bj؛ اكخــــور

وبوکاشـی  -EMاثـرات متقابـل بـین    = ABij؛ آشامیدنی

EM ؛ آب آشامیدنی محلول درeijk =اشتباه آزمایشی.  

اسـتفاده   SASها از نرم افـزار  راي تجزیه و تحلیل دادهب

ن چنـد  آزمـو اسـتفاده از  هـا بـا   مقایسـه میـانگین  و  شد

  .صورت پذیرفتاي دانکن دامنه

  نتایج و بحث

  نتایج عملکرد

محلـول در   EMبوکاشی و -EMایج مربوط به اثرات نت

آب بر افزایش وزن، مصـرف خـوراك و ضـریب تبـدیل     

  . آورده شده است3غذایی در جدول 

بوکاشی وزن - EMبه طور کلی کاربرد هر دو سطح 

و با  )>01/0P(بدن را نسبت به گروه شاهد افزایش داد 

یره، حداکثر عملکرد در افزایش افزایش سطح آن در ج

 EMهمچنین کاربرد هر دو سطح .  وزن مشاهده گردید

فزایش وزن بدن جوجه ها را ادر آب آشامیدنی، محلول 

کنندگی افزایش وزن، داد ولی بیشترین اثر تحریک

در آب آشامیدنی  EMمتوسط مربوط به کاربرد سطح 

و  بوکاشی- EMبین اثرات متقابل .)>01/0P(باشدمی

EM افزایش وزن تاثیر معنی داري بر ،محلول در آب

  .بدن داشت
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)میانگین(محلول در آب بر پارامترهاي عملکردي EMبوکاشی و  - EMاثر سطوح مختلف . 3. جدول

(%)ضریب تبدیل )گرم(مصرف خوراك )گرم(افزایش وزن EM محلول در آب  EM -بوکاشی  

833/1  a4090  a2235  0  

813/1  a4111  a2270  M1

794/1  b4217  b2349  H1

030/0  19/10  71/22  SEM

816/1  a3925  a2164  0

824/1  c4331  b2376  M2

800/1  b4162  b2315  H2

030/0  19/10  71/22  SEM  
اثرات متقابل

cd868/1
  a3885

  a2080
  

0×0
abc778/1  d4298  e2417  0× M2

bcd852/1  c4088  b2209  0× H2

abcd819/1  b3940  ab2169  M1×0
d887/1  d4313  bcd2287  M1×M2

a733/1  c4087  cde2354  M1×H2

ab760/1  b3948  bc2244  H1×0
abcd808/1  e4383  e2424  H1×M2

abcd814/1  d4320  de2381  H1×H2

030/0  66/17  34/39  SEM
a,b, cحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنی دار می باشد)P<0.01.(  

  

سـان و همکـاران   موافقـت بـا نتـایج آزمـایش اخیـر     در 

ــردن     ) 2000( ــل ک ــا مکم ــه ب ــد ک ــاهده کردن  -EMمش

این محققـین  . یابدوکاشی در جیره وزن بدن افزایش میب

ــزایش ســطح    ــا اف ــدن ب ــد کــه وزن ب  -EMاظهــار کردن

 .یابـد مـی  ه بـه میـزان بیشـتري بهبـود    بوکاشی در جیـر 

مشـخص  )2002(در آزمایش انجم و همکـاران  همچنین 

بوکاشـی سـبب بهبـود معنـی دار      -EMشد که مصرف 

رات از هفتـه دوم قابـل   افزایش وزن بدن شد کـه ایـن اثـ   

 -EMوزن بـدن بـا کـاربرد    بهبود افزایش. مشاهده بود

بوکاشی توسط محققین دیگـر نیـز گـزارش شـده اسـت     

  ).1996حسین  و  1991اشري -حسین و ال(

انجـام   )1996(و همکاران حسینی که توسطتحقیقات در

بهبـود در افـزایش وزن بـدن    که  شده است،گزارش  شد

کروارگانیســم مــوثر را هــاي گوشــتی کــه میدر جوجــه

لیـت  توانـد در رابطـه بـا بهبـود قاب    انـد، مـی  دریافت کرده

موهان و همکـاران ولی ،هضم پروتئین و فیبر خام باشد

هـا را بـه   ثرات تحریک کنندگی رشد پروبیوتیکا)1996(

بهبود مصرف انرژي قابل متابولیسـم نسـبت دادنـد، در    

 افـزایش در مصـرف  ) 1998(حالی که جـین و همکـاران   

همچنـین اسـمیت و   . داننـد خوراك را عامل این امـر مـی  

افزایش وزن بدن را به سـبب مصـرف    )2001(همکاران

ــا ا میکروارگ فــزایش خــوراك انیســم مــوثر، در رابطــه ب

  .مصرفی معرفی کردند

نتایج بدست آمده در این آزمایش مصرف خـوراك   طبق

بوکاشــی بــه طــور تــدریجی افــزایش  -EMکــاربرد  بــا

به طوریکه حداکثر مصرف خـوراك بـا کـاربرد     یابد،می
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). >01/0P(گردیـد بوکاشـی حاصـل    -EM، باالي سطح

ــین  ــف همچن ــطوح مختل ــرف س ــز   EMمص ــول نی محل

مصرف خوراك را بـه طـور معنـی داري افـزایش داد و     

متوســطحــداکثر مصــرف خــوراك مربــوط بــه ســطح  

  ).>01/0P(در آب آشامیدنی بود EMکاربرد 

ــا ــوراك د  نت ــرف خ ــورد مص ــر در م ــایش اخی ر یج آزم

و اسـمیت و  ) 1998(مطابقت با نتـایج جـین و همکـاران   

گـزارش کردنـد   این محققـین . می باشد)2001(همکاران

در آب و خــوراك، مصــرف  EMکــه در نتیجــه کــاربرد 

و ایـن عامـل    یابدمیخوراك به طور معنی داري افزایش 

ــه    ــزایش وزن جوجـ ــود افـ ــل بهبـ ــایی کـــه  را دلیـ هـ

  .دانندمیکروارگانیسم موثر را دریافت کرده بودند می

مــاري و نتــایج آزمــایش حاضــر در مغــایرت بــا نتــایج

گزارش کردند که شد، این محققین بامی) 2006(همکاران 

مصرف پروبیوتیک از سن یک تا بیسـت و یـک روزگـی    

هیچ تـاثیري بـر مصـرف خـوراك نـدارد، در حـالی کـه        

مصرف پروبیوتیـک از سـن بیسـت و دو تـا چهـل و دو      

و در  روزگی سبب کـاهش مصـرف خـوراك مـی شـود     

تبدیل غـذایی  نتیجه اثرات خود را از طریق بهبود ضریب 

) 2007(همچنین مونت زوریز و همکـاران . کننداعمال می

گــزارش کردنــد کــه مصــرف پروبیوتیــک در کــل دوره  

  .هیچ تاثیري بر مصرف خوراك ندارد آزمایش

هـاي  بـاکتري  جمعیـت  EMرسد بـا مصـرف   می به نظر

حذف رقـابتی بـه    مستقر در روده توسط روشبیماریزا

زا و تیجــه یـک عامــل تــنش د، در نبــیایشـدت کــاهش مـ  

و در نهایـت شودحذف میپرنده از رودهاریزا برايبیم

اك نسبت به با افزایش رشد موجب افزایش مصرف خور

 EMاز طرفی نیز کـاربرد  . شودپرندگان گروه شاهد می

شـود  در هضم و جذب غذا و بهبود رشد میسبب بهبود 

که بـه نوبـه خـود افـزایش مصـرف خـوراك را در پـی        

  .خواهد داشت

کـاربرد   بـا  آزمایشـی در کـل دوره  ی غذایب تبدیل یضر

EM    در خوراك و آب آشامیدنی به طور عـددي کـاهش

ــت ــود     یاف ــی دار نب ــاري معن ــاظ آم ــر از لح ــن اث ــا ای ام

)05./>P .( بین سـطوح مختلـف   ولی اثرات متقابلEM-

محلــول در آب آشــامیدنی بــر ضــریب  EMبوکاشــی و 

  . )>05/0P(معنی دار بود تبدیل غذایی 

ضر در مغـایرت بـا نتـایج آزمایشـات     آزمایش حانتایج

گـزارش   باشد، این محققـین می )2006(ماري و همکاران 

یک سبب کاهش ضریب تبدیل کردند که مصرف پروبیوت

گردد، همچنین این محققین گزارش کردنـد کـه   غذایی می

ممکن است در رابطـه بـا    غذایی کاهش در ضریب تبدیل

بیوتیـک  وس موجود در مکمـل پرو هاي الکتوباسیلیهسو

یـابی بـه   ن محققین پیشنهاد کردنـد بـراي دسـت   ای. باشد

سـیلوس بـه عنـوان محـرك     اثرات بهتـر کـاربرد الکتوبا  

دن هاي مورد استفاده باید قادر به زنده مانرشد، باکتري

ســان و همکــاران. و تجمــع در دســتگاه گــوارش باشــند

بـه   غـذایی  گزارش کردند که ضـریب تبـدیل  نیز )2000(

بوکاشـی کـاهش    -EMیش سـطح کـاربرد   تدریج با افزا

و جـین و  ) 1996(همچنـین موهـان و همکـاران    .یابدمی

نیز گزارشـات مشـابهی بـا گزارشـات     ) 1998(همکاران

  . داشتند) 2006(ماري و همکاران 

گـزارش  )1998(  چایواتناسـین و همکـاران  حالی که در 

کاربرد میکروارگانیسم موثر هـیچ تـاثیري بـر    کردند که 

همچنـین  . در سـنین مختلـف نـدارد   غذایی دیل تبضریب 

گـزارش کردنـد کـه مصـرف      )2001(اسمیت و همکاران 

ر، ضــریب تبـدیل غـذایی را بهبــود   میکروارگانیسـم مـوث  

. بخشد، اما این اثر از لحاظ آمـاري معنـی دار نیسـت   می

همچنین این محققین گزارش کردند کـه کـاهش تـدریجی    

رونـد افـزایش    هبـود در ضریب تبدیل غذایی در نتیجـه ب 

در موافقت بـا نتـایج   که نتایج این محققین  باشدوزن می

  .باشدآزمایش ما می

  نتایج اوزان اندام ها

محلــول در آب  EMبوکاشــی و -EMاثــرات خورانــدن 

شامیدنی بر اوزان نسـبی سـنگدان، دئودنـوم، ژژنـوم،     آ

  .آورده شده است4در جدول روده کور ایلئوم و 

 -EMدئودنوم، ژژنوم و ایلئوم  با کـاربرد  زان نسبی او

 ،محلول در آب آشامیدنی کـاهش یافـت   EMبوکاشی و 

هر  کاربرد. اما این کاهش از لحاظ آماري معنی دار نبود

را روده کـور  وزن در خـوراك  بوکاشی  -EMدو سطح

، ولـی کـاربرد   )>05/0P(دادطور معنی داري کاهش  به 



1390سال/ 3شماره  21جلد / هاي علوم دامینشریه پژوهش                                 ...                                     افسریان، شهیر و      64

EM ر درصــد وزنــی در آب آشــامیدنی هــیچ تــاثیري بــ

بـین سـطوح  یمتقـابل  اتاثـر  همچنین.نداشتروده کور 

EM-ح وبوکاشی در خوراك و سطEM   محلـول در آب

  .مشاهده گردید

 EMوبوکاشـی  -EMد وزنی سنگدان بـا کـاربرد   درص

به طور معنـی داري نسـبت بـه    آشامیدنی آب  محلول در

 اثـرات متقابـل  ولـی  ،)>05/0P(گروه شاهد کاهش یافت

  .بودلحاظ آماري معنی دار ن بهدو عامل این  بین

ــایش   در  ــن آزم ــایج ای ــا نت ــق ب ــم و  تواف ــد دي انج احم

سـنگدان  درصد وزنی گزارش کردند که  )2002(همکاران

را دریافـت کردنـد،   EMکهیدر جوجه هایو روده کور 

  .داري نسبت به گروه شاهد کمتر بودبه طور معنی 

  

محلول در آب آشامیدنی بر اوزان بعضی از قسمت هاي دستگاه گوارش EMبوکاشی و  - EMاثرات کاربرد . 4جدول 

سکوم 

(%)

(%)ایلئوم  (%)ژژنوم  (%)دئودنوم  (%)سنگدان EM  محلول

در آب

EM -بوکاشی

b
17/1  76/0  22/1  59/0  

b
68/2  0  

ab
12/1  73/0  15/1  55/0  

b
62/2  M1

a
01/1  64/0  12/1  50/0  

a
29/2  H1

043/0  068/0  095/0  039/0  1/0  SEM

15/1  73/0  21/1  57/0  
b

74/2  0
11/1  72/0  18/1  54/0  

ab
49/2  M2

04/1  68/0  11/1  53/0  
a

36/2  H2

043/0  068/0  095/0  039/0  1/0  SEM  

اثرات متقابل

abc
15/1  80/0  34/1  56/0  

bc
71/2  0×0

c
30/1  73/0  28/1  59/0  

c
81/2  0× M2

abc
06/1  65/0  03/1  51/0  

abc
55/2  0× H2

bc
23/1  77/0  21/1  61/0  

c
91/2  M1×0

abc
09/1  76/0  15/1  62/0  

abc
48/2  M1×M2

ab
03/1  76/0  09/1  54/0  

abc
48/2  M1×H2

abc
09/1  60/0  99/0  45/0  

abc
61/2  H1×0

a
93/0  70/0  20/1  52/0  

ab
18/2  H1×M2

ab
04/1  63/0  22/1  55/0  

a
08/2  H1×H2

074/0  119/0  164/0  068/0  17/0  SEM

a,b,cحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنی دار می باشد(P<0.05).

  

  فراسنجه هاي خونی

  .ارائه شده است 5اي خونی در جدول نتایج تجزیه فراسنجه ه
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)میانگین(محلول در آب آشامیدنی بر فراسنجه هاي خونی  EMبوکاشی و  -EMاثرات کاربرد . 5. جدول

تري گلیسرید 

)ml/dl(
)gr/l(پروتئین 

  گلوکز

)ml/dl(

  کلسترول

)ml/dl(

EM  محلول در

آب
EM -بوکاشی

78  61/3  
b

166  88/147  0  
75  57/3  

b
160  77/148  M1

77  34/3  
a

141  55/144  H1

50/5  24/0  19/8  65/4  SEM

b
85  

b
73/3  

b
168  

a
153  0

a
75  

ab
5/3  

a
149  

ab
7/145  M2

a
69  

a
30/3  

a
150  

b
44/141  H2

50/5  24/0  19/8  65/4  SEM  

ابلاثرات متق

c
92  

c
33/4  

c
187  

b
160  0×0

abc
77  

ab
17/3  

a
143  

a
141  0× M2

a
64  

ab
33/3  

a
151  

a
141  0× H2

abc
78  

abc
76/3  

bc
178  

ab
155  M1×0

ab
74  

ab
4/3  

ab
161  

a
145  M1×M2

ab
72  

abc
56/3  

ab
159  

a
143  M1×H2

bc
85  

a
1/3  

a
138  

a
143  H1×0

abc
75  

bc
93/3  

a
144  

ab
150  H1×M2

ab
72  

a
00/3  

a
140  

a
139  H1×H2

50/5  24/0  19/8  65/4  SEM

a,b,cحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنی دار می باشد(P<0.05).  

  

بوکاشـی و  -EMهـایی کـه   گلوکز سرم در جوجه سطح

EM دریافـت کردنـد نسـبت    آشامیدنی را آب  محلول در

ــا  ــروه شـ ــه گـ ــور م بـ ــه طـ ــاهش  هد بـ ــی داري کـ عنـ

-EMاثرات متقابل بین سطوح مختلـف   ).P>05/0(یافت

محلــول در آب آشــامیدنی  EMبوکاشــی در خــوراك و 

  . معنی دار بود

سان و همکـاران  آزمایش این نتیجه در مطابقت با نتایج 

سـطح   EMاست، آنها گزارش کردند که کاربرد )2000(

ظ ، امـا ایـن اثـر از لحـا    دهـد مـی گلوکز خـون را کـاهش   

زارش در کــل ایــن محققــین گــ. اري معنــی دار نبــودآمــ

هاي سرم خـون همزمـان   نمودند که کاهش در متابولیت

ها به ، به دلیل مصرف شدن این متابولیتEMبا کاربرد 

عنوان منبع انرژي اسـت، کـه ایـن عامـل نیـز بـه بهبـود        

  .افزایش وزن نسبت داده شده است

 بوکاشـی  -EMکاربرد تحت تاثیرکلسترول سرم سطح

 EMسطوح مختلـف  ، اما کاربردقرار نگرفتدر خوراك

بـه  کلسـترول سـرم را    سـطح  ،در آب آشامیدنیمحلول 

در مقایسه بـا گـروه شـاهد    )P>05/0(طور معنی داري 

بـین سـطوح مختلـف    اثـرات متقابـل   همچنین ، کاهش داد

EM- بوکاشی وEM محلول در آب معنی دار بود.  

جــین و همکــاران حاضــر وافــق بــا نتــایج آزمــایش ت در

گزارش کردنـد کـه سـطوح کلسـترول سـرم بـا       ) 1998(

یره به طـور معنـی داري   کاربرد مکمل الکتوباسیل در ج
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این محققـین گـزارش کردنـد کـه کـاهش      . یابدمیکاهش 

توانـد  سترول سرم با مصرف الکتوباسیل مـی سطوح کل

کلســترول توســط ) و یــا برداشــت(در رابطــه بــا جــذب 

، 1985گلیلنـد و همکـاران   (بـوده  باسـیل هاي الکتوسلول

یـا در رابطـه بـا دکنژوگـه شـدن      و ) 1994بوك و گلیلند 

). 1993کـالور و وان در میـر   (هاي صفراوي باشداسید

ــاران  ــان و همک ــطح    )2000(س ــه س ــد ک ــزارش کردن گ

 -EMدرصـد   3کلسترول سرم خون بـا بـه کـار بـردن     

.درصـد کـاهش یافـت    17جیـره بـه میـزان    بوکاشی در 

گزارش کـرد کـه دکنژوگـه شـدن      )1973(ایسن همچنین 

اسـت  شدن اسیدهاي صفراوي در روده کوچـک ممکـن   

ــرا    ــاهش غلظــت کلســترول ســرم باشــد، زی مســئول ک

ــوبی    ــه خ ــاختمانی ب ــه س ــفراوي دکنژوگ ــیدهاي ص اس

در حاللیـت و جـذب لیپیـدها     اسیدهاي صفراوي کنژوگه

گـزارش کردنـد کـه    ) 1987(چیکـاي و همکـاران   . ندارند

چسبیدن اسیدهاي صفراوي دکنژوگه به باکتریها و فیبر 

و بدلیل  دهد جیره، دفع اسیدهاي صفراوي را افزایش می

 باشـد، هاي صفراوي، کلسترول می اینکه پیش ساز اسید

توانند تحـت تـاثیر   سطح کلسترول سرم از این طریق می

EMقرار گیرد.    

ر تاثیر معنی داري بـ در خوراك  بوکاشی -EMکاربرد 

EMلــی ســطوح مختلــفونداشــت ن تــام ســرمیئپــروت

سطح پروتئین تام سـرم را در   ،آشامیدنیمحلول در آب 

 )P>05/0(بـه طـور معنـی داري    مقایسه با گروه شـاهد  

-EMاثــرات متقابــل بــین ســطوح مختلــف  .کــاهش داد

  .محلول در آب معنی دار بود EMبوکاشی و 

سـطح  نیـز گـزارش کردنـد کـه      )2000(سان و همکاران

بوکاشی کاهش یافت، اما  -EMپروتئین سرم با کاربرد 

  .اثر از لحاظ آماري معنی دار نبوداین 

هـاي غـذایی   تحت تـاثیر جیـره  سطح تري گلیسرید سرم 

EMولـی کـاربرد    قـرار نگرفـت،  بوکاشی -EMحاوي

گلیسـرید سـرم را   طوح تـري سآشامیدنی محلول در آب 

تقابل بین سـطوح  اثرات م.کاهش دادبه طور معنی داري 

محلـول در آب معنـی دار    EMبوکاشی و -EMمختلف 

  .بود

آرون و همکـاران  در مطابقت با نتایج آزمـایش حاضـر،   

که سطوح تري گلیسرید سرم بـا   کردندمشاهده ) 2006(

کاربرد مکمل الکتوباسیلوس اسپوراجنز
10
در خوراك به  

  .یابدر معنی داري کاهش میطو

      روده کور در شمارش باکتري هاي موجود 

روده نتایج مربوط به شمارش باکتري هـاي موجـود در   

  .آورده شده است 6در جدول کور 

  سالمونال

محلـول در   EMبوکاشی و -EMکاربرد سطوح مختلف 

هـاي   آب، تعداد باکتري سالمونال را در روده کور جوجه

گوشتی در مقایسه با گروه شاهد، بـه طـور معنـی داري    

اثرات متقابل بین سـطوح مختلـف   ). >01/0P(کاهش داد 

EM- بوکاشی وEM محلول در آب معنی دار بود.  

نتایج این آزمایش در مطابقت با نتایج آزمایشات هیگینز 

ــاران  ــود) 2008(و همک ــه   . ب ــد ک ــین دریافتن ــن محقق ای

10هایی با غلظت  پروبیوتیک
4

هیچ تـاثیر معنـی داري در   

هایی  روبیوتیکاما پ. جهت کاهش جمعیت سالمونال ندارد

10با غلظت 
6

10و 
8

)Cfu/chick (   جمعیـت سـالمونال را

بـه نظـر   . در روده کور به طـور معنـی داري کـاهش داد   

از قبیل الکتوباسیلوس و (میرسد که باکتریهاي سودمند 

توانند از طریق حـذف رقـابتی تعـداد     می) بیفیدوباکتریوم

  .باکتري مضر همانند سالمونال را در روده کاهش دهند

  کلستریدیوم

نتایج آزمـایش اخیـر نشـان داد کـه اسـتفاده از سـطوح       

در آب آشـامیدنی، تعـداد    EMبوکاشی و -EMمختلف 

بــاکتري کلســتریدیوم را در روده کــور بــه طــور معنــی 

-EMهمچنـین بـین کـاربرد    . )>01/0P(داري کاهش داد

محلول در آب، اثـرات متقابـل مشـاهده     EMبوکاشی و 

  .گردید

) 2006(در مطابقت با نتایج مـاري و همکـاران   نتایج این

ــوط   . باشــد مــی ــه مخل ــد ک ــین گــزارش کردن ــن محقق ای

ــا    ــاروم ب الکتوباســیل ســالیواریس و الکتوباســیل پالنت

ــدرات ــر کربوهی ــاي موجــود در خــوراك، اســید   تخمی ه

  کنند که منجر  و اسید الکتیک فراوانی را تولید میاستیک

                                                
10 . L. sporogenes
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10×میانگین(محلول در آب آشامیدنی بر میکروفلور سکوم  EMشی و بوکا -EMاثرات کاربرد . 6. جدول
7

(

کلی فرم ها اشرشیاکلی کلستریدیوم سالمونال
EM  محلول در

آب
EM -بوکاشی

c
35/21  

c
90/35  

c
62/26  

c
57/29 0  

b
73/19  

b
25/25  

b
71/20  

b
55/19  M1

a
83/17  

a
31/19  

a
81/13  

a
14/8  H1

4/0  12/0  5./  24/0  SEM

c
66/25  

c
61/34  

b
22  

c
23  0

a
66/16  

a
81/18  

a
08/19  

b
25/18  M2

b
58/18  

b
04/27  

a
03/19  

a
71/15  H2

4/0  12/0  5/0  24/0  SEM  

اثرات متقابل

40  30/47  44  30  0×0
25  73/11  46/40  20  0× M2

50/16  66/15  17  66/8  0× H2

17  47/12  8/16  66/25  M1×0
20/16  83/15  50/19  50/13  M1×M2

15  8/13  13/25  20  M1×H2

75/18  86/28  16/27  43/18  H1×0
80/23  06/11  10  66/9  H1×M2

50/21  18  96/24  10  H1×H2

8/0  198/0  87/0  24/0  SEM
A,b,c  ف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنی دار می باشدحرو(P<0.05).  

  

شـوند و   بخش تحتانی دستگاه گوارش می pHبه کاهش 

در نتیجه این عمل، از رشد کلستریدیوم پرفرانژ ممانعـت  

  .کنند می

  اشریشیاکلی 

محلـول در   EMو بوکاشی-EMسطوح مختلف کاربرد

هـاي  جوجـه  ده کـور رودر را E-coliباکتري آب، تعداد 

در مقایسه با گروه شاهد، بـه طـور معنـی داري    گوشتی 

)01/0P< (سـطوح مختلـف   اثرات متقابل بین. کاهش داد

EM- بوکاشی وEM  بودمحلول در آب معنی داري.  

ــا ــ   یجنت ــا نت ــایرت ب ــر در مغ ــایش اخی ــاري و آزم ایج م

این محققین نتیجه گرفتنـد  . باشدبود می) 2006(همکاران

پروبیوتیک تاثیر معنی داري به لحاظ آمـاري  که کاربرد

بر جمعیت اشریشیاکلی ندارد و بـه لحـاظ عـددي تعـداد     

جوجه هاي گوشتی کـاهش   روده کوراین باکتري را در 

  .داد

  کلی فرم ها

محلول در آب آشامیدنی،  EMو بوکاشی-EMکاربرد 

بـه طـور معنـی داري     روده کـور هـا را در  فرم تعداد کلی

  . )>01/0P(کاهش داد

نیز گـزارش کردنـد کـه جمعیـت     ) 1998(و همکارانجین

هـایی کـه الکتوباسـیل را    جوجـه  روده کـور کلی فرم در 

بودند بـه طـور معنـی داري     روز دریافت کرده 10بمدت 

  .یابدکاهش می
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  تشکر و قدردانی

یاد اسـتاد دکتـر   دانیم که از زنده انتها برخود الزم میدر 

برکــت خــود از حیــات پــرر دوران محســن برجــی کــه د

گونه کمک و مساعدتی دریغ نفرمودند، سپاسگذاري هیچ

  .یمینما
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