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 ّای گَضتیجَجِ الضِتایَساف تز ػولکزد  ی اثز پزٍتیَتیک تجاریهطالؼِ

 (3)،ًصزاهلل ٍلی(3)،جَاد پَررضا(2)،احوذ سارع ضحٌِ(1)اتزاّین صفاری ساهاًی

اعتبد ثخؼ فیشیَلَصی جبًَری داًؾنذُ مؾبٍرسی داًؾگبُ  -2داًؾجَی مبرؽٌبعی ارؽذ تغذیِ دام داًؾگبُ آساد ٍاحذ ؽْزمزد-1

 اعتبد ٍاعتبدیبر ثخؼ تغذیِ طیَر داًؾنذُ مؾبٍرسی داًؾگبُ آساد ٍاحذ ؽْزمزد -3تْزاى

 EBRAHIM_SAMANI65@YAHOO.COMاثزاّین صفبری عبهبًی :َلئًَیغٌذُ هغ 

 چکیذُ

َجِ ج قطؼِ 225 تؼذاد. ّای گَضتی تَدی کًٌَی تؼییي اثز هکول ساسی پزٍتیَتیک تایَساف تز ػولکزد اجشای جَجِّذف اس هطالؼِ

گزم  5/1 ٍ 1 ی پزٍرش،تا سِ تیوارغذایی حاٍی صفز،رٍسُ 42 یپزًذُ درّزتکزارطی دٍرُ 15 تکزار تا 5 درسِ تیوار303ٍراس 

ّای پزًذُ کطتارٍدرصذٍسًی اًذام 2اسّزتکزار. تغذیِ ضذ 2 ٍتیوار 1 پزٍتیَتیک تایَساف درّزکیلَگزم جیزُ تِ ػٌَاى گزٍُ ضاّذ،تیوار

اس ًظز درصذ ٍسًی راى، چزتی احطایی،  2ٍ تیوار  1ًتایج ًطاى داد تیي ضاّذ، تیوار.گیزی ٍهحاسثِ ضذرٍسگی اًذاس42ُهختلف الضِ درسي

تیي تیوارّا اسًظز درصذ ٍسًی سیٌِ، رٍدُ ٍ تیوَس تفاٍت (.<05/0p)داری ٍجَد ًذاضتکثذ،  قلة، طحال ٍ طَل رٍدُ تفاٍت هؼٌی

تِ . داری درصذ ٍسى تیوَس تیطتزی داضتٌذًسثت تِ ضاّذ تِ طَر هؼٌی 2ٍ  1ری کِ تیوار تِ طَ(.>05/0p)داری ٍجَد داضت هؼٌی

 2ٍتیوار  1ّوچٌیي گزٍُ ضاّذ ًسثت تِ تیوار (.>05/0p)تزیي ٍسى را داضت تاالتزیي ٍ درضاّذ پاییي 2ػالٍُ درصذ ٍسًی سیٌِ در تیوار 

کِ طَل رٍدُ تغییز ًکزدُ ایي حالت احتواال ًتِ دلیل کاّص ضخاهت رٍدُ  تَدُ تا تَجِ تِ ایٌ.داری ٍسى رٍدُ تیطتزی تَدتِ طَر هؼٌی

 .تَاًذ دلیلی تز افشایص جذب هَاد هغذی اس رٍدُ تاضذٍهی

 ثبیَعبف الضِ،پزٍتیَتیک، جَجِ گَضتی، ػولکزد : ٍاصگاى کلیذی

 

 هقذهِ

 خَراك ثزای ّضن حیَاى رٍدُ در هطلَثی ؽزایط تب ذؽًَ هی اضبفِ حیَاى خَراك ثِ مِ ّغتٌذ هحصَالتی خَرامی، ّبی افشٍدًی

 هی اعتفبدُ جْبى درعزاعز هزغذاری صٌؼت در ٍیضُ ثِ حیَاى آة ٍ ّب خَراك در ای گغتزدُ طَر ثِ رؽذ ّبی هحزك .مٌٌذ فزاّن

 مِ حبلی در .هی ثخؾٌذ ثْجَد را اًزصی اس اعتفبدُ ٍیضُ ثِ ٍ دٌّذ هی افشایؼ را گَؽت تَلیذ ّب ثیَتیل آًتی .(1987چبلزس،)ؽَد

 طیَر خَرامی ّبی جیزُ در آى اعتفبدُ اس سیزا اعت گزفتِ قزار ػوَهی افنبر فؾبر تحت ثیَتینی آًتی رؽذ ّبی هحزك اس اعتفبدُ

 ٍ پزٍثیَتینی ّبی ارگبًیغن هینزٍ(. 2004مجیز،)اعت سا ثیوبری ّب اًغبى ثزای مِ ؽَد ثبمتزیبیی هقبٍهت ایجبد ثِ هٌجز تَاًذ هی
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 ضزیت ثْجَد ثزای ٍ رؽذ هحزك یل ثِ ػٌَاى اختصبصی طَر ثِ تَاًٌذ هی مِ ّغتٌذ ثیَتیل آًتی ّبی جبیگشیي آلی اعیذّبی

 جوؼیت یل اعتقزار ٍ ایجبد ثب تَاًٌذ هی مِ ّغتٌذ ای ّبی سًذُ هینزٍارگبًیغن ّب پزٍثیَتیل .ؽًَذ اعتفبدُ طیَر در غذایی تجذیل

 گَؽتی ّبی جَجِ ثب ؽذُ اًجبم هطبلؼبت (. 2001گزیي،)مٌٌذ حیَاى مول ثِ رٍدُ در هضز ّبی ٍةهینز هقبثل در هفیذ هینزٍثی

یل فزآٍردُ پزٍثیَتینی اس ًَع  ثبیَعبف.  اعت دادُ ًؾبى جیزُ در اضبفِ ؽذُ پزٍثیَتینی هنول ػولنزدآًْبثِ در هثجت پبعخ یل

عبمزٍهبیغیظ عزٍیغیِ اس ارسػ ثیَلَصینی ثبالیی ثزخَردار . هی ثبؽذ sc47هخوزی اعت مِ ؽبهل هخوز عبمزٍهبیغیظ عزٍیغیِ

ّذف اسایي هقبلِ تؼییي اثزهنول عبسی پزٍثیَتیل ثبیَعبف ثز ػولنزد اجشای . موپلنظ هی ثبؽذ -ثَدُ ٍ عزؽبر اس ٍیتبهیي ة

 ..رٍسگی ثَدُ اعت 42جَجِ ّبی گَؽتی در عي 

 هَاد ٍرٍش

 

ی پزٍرػ، عِ تیوبر رٍسُ 42ی پزًذُ در ّز تنزار طی دٍرُ 15تنزار ثب  5در عِ تیوبر ٍ گَؽتی عَیِ راط  قطؼِ جَجِ 225تؼذاد 

اس . تغذیِ ؽذًذ 2ٍ تیوبر  1گزم پزٍثیَتیل ثبیَعبف در ّز میلَگزم جیزُ ثِ ػٌَاى گزٍُ ؽبّذ، تیوبر  5/1ٍ  1غذایی حبٍی صفز، 

اى، عیٌِ، چزثی احؾبیی، مجذ،  قلت، طحبل ٍ طَل رٍدُ، ٍسى ر ّبی هختلف الؽِ،پزًذُ مؾتبر ٍ درصذ ٍسًی اًذام 2ّزتنزار

 یٍ رٍیِ SASّب پظ اس ثزرعی داؽتي تَسیغ ًزهبل ثب ًزم افشاردادُ .گیزی ٍ هحبعجِ ؽذرٍسگی اًذاسُ 42درعي  رٍدُ،تیوَط

GLM ِی آهبری ؽذ تجشی. 

 ًتایج ٍتحث

سًی راى، چزثی احؾبیی، مجذ،  قلت، طحابل ٍ طاَل رٍدُ تفابٍت    اس ًظز درصذ ٍ 2ٍ تیوبر  1ًتبیج ًؾبى داد ثیي ؽبّذ، تیوبر

ثِ طاَری  . (>50/5p)داری ٍجَد داؽتثیي تیوبرّب اسًظز درصذ ٍسًی عیٌِ، رٍدُ ٍ تیوَط تفبٍت هؼٌی. داری ٍجَد ًذاؽتهؼٌی

ثابالتزیي   2ٍسًی عیٌِ در تیوبر ثِ ػالٍُ درصذ . داری درصذ ٍسى تیوَط ثیؾتزی داؽتٌذًغجت ثِ ؽبّذ ثِ طَر هؼٌی 2ٍ  1مِ تیوبر 

ثاب  . داری ٍسى رٍدُ ثیؾتزی داؽتٌذثِ طَر هؼٌی 2ٍ تیوبر  1ّوچٌیي گزٍُ ؽبّذ ًغجت ثِ تیوبر . تزیي ٍسى را داؽت ٍ درؽبّذ پبییي

ثاز افاشایؼ جاذة    تَاًذ دلیلای  تَجِ ثِ ایٌنِ طَل رٍدُ تغییز ًنزدُ ایي حبلت احتوبال ًثِ دلیل مبّؼ ضخبهت رٍدُ  هی ثبؽذ ٍ هی

دار ی طیَر ثبػث ثْجَد هؼٌای مِ ًؾبى دادًذ مِ اعتفبدُ اس پزٍثیَتیل در تغذیِ( 2004)ًتبیج مجیزٍّونبراى . هَاد هغذی اس رٍدُ ثبؽذ
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 ّبی گَؽتی ؽذُ اعت مِ ثاب افاشایؼ درصاذ ٍسى عایٌِ در ایاي آسهابیؼ در پای اعاتفبدُ اس پزٍثیَتیال         ثبسدُ عیٌِ ٍ راى در جَجِ

 .ف ّوخَاًی داؽتثبیَعب

 پزٍرضی رٍسگی دٍرُ 42ّای هختلف پزًذگاى هَرد آسهایص درّا ٍ اًذامتخص( خطای استاًذارد هیاًگیي ±)جذٍل هیاًگیي 

  تیوبرّب 

 ±SEM*  صفبت ؽبّذ 1تیوبر  2تیوبر 

 )%(راى 68/30 50/30 51/30 72/0

93/0 
a5/33 ab16/31 b49/30 ٌِعی)%( 

 )%(چزثی درًٍی 42/2 24/2 83/1 19/0

 (هتز)طَل رٍدُ  91/1 92/1 98/1 03/0

33/0 
b86/7 b49/7 a02/9  ٍُسى رٍد)%( 

 )%(مجذ 06/4 39/3 61/3 22/0

 )%(ٍسى قلت 82/0 88/0 91/0 04/0

 )%(ٍسى طحبل 19/0 21/0 23/0 01/0

65/0 
a14/0 a14/0 b09/0 ٍسى تیوَط)%( 

 )%(ٍسى ثَرط 32/0 28/0 35/0 02/0

a ، b  حزٍف هتفبٍت ثزرٍی اػذادّزعتَى ًؾبى دٌّذُ ٍجَداختالف هؼٌی داراعت(05/0p<)،*  ;خطبی اعتبًذارد هیبًگیي 

 

 ًتیجِ گیزی کلی
 

ًتبیج ًؾبى دادمِ اعتفبدُ اس هقبدیز هختلف ثبیَعبف ثبػث افشایؼ درصذ ٍسًی عیٌِ ٍتیواَط ٍمابّؼ ٍسى رٍدُ درجَجاِ    

 .ّبی گَؽتی ؽذ
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Abstract 

The objective of the present study was to comparison different level of  probiotic BIOSAF 

supplementation on the carcass performance of Ross 308 broiler. Two hundred twenty five 

chickens were allocated in the three treatment containing 5 pen and 15 birds on each pen. Diets 

included 0, 1 or 1.5gr of probiotic BIOSAF/kg diet and considered as control, treatment 1 and 

treatment 2, respectively.Two birds of each treatment were randomly selected and after 

slathering theme’s carcass were divided and finally carcass parts were measured as 

percentage.Data were analyzed by SAS 9.1 software and GLM procedure. There were no 

significant differences among treatmentsregarding percentage of leg, internal fat, liver, heart, 

and gut length and thymus (p>0.05).However, percentage of breast, thymus, and gut weight 

were statically different treatments (p<0.05) so that using 1.5 g/kg diet of probiotic had higher 

thymus, breast percentage weight and lower gut weight than other groups. Probably, lower gut 

weight occurred due to lower gut thickness and probable leading tohigher absorption in the gut. 

Keywords: probiotic, broiler,carcass performance. 

 
 


