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  هاي گوشتیبیوتیک بایومین ایمبو بر خصوصیات الشه جوجه اثر سطوح مختلف سن

  

سید محمدعلی عزیز موسوي
*1

، علیرضا صیداوي
1

، محمد داداش بیکی
2

رشتواحداسالمیآزاددانشگاهعلوم دامی،گروه
1

واحد رشتدانشگاه آزاد اسالمیدامپزشکی،گروه  ،
2

  

  azizmousavi1303@yahoo.com، موسويسید محمدعلی عزیز  :نویسنده مسئول*

  

  چکیده

جیره پایه (ها شامل شاهد تیمار. بصورت تصادفی به پنج تیمار منسوب شدند) 308راس (تعداد دویست جوجه خروس گوشتی 

در رشد و  ٪05/0در آغازین،  ٪1/0(بیوتیک بایومین ایمبو نهمراه سطوح پیشنهادي سی، جیره استاندارد به )بدون سین بیوتیک

بیوتیک بایومین ایمبو، درصد افزایش در سین25درصد افزایش و  50درصد کاهش، 25همراه ، جیره استاندارد به )در پایانی 025/0٪

داري بر تیک، هیچ تاثیر معنییو نتایج نشان داده است که سطوح مختلف سین. نسبت به سطح پیشنهادي شرکت تولیدکننده بودند

ها، وزن و روي وزن زنده، وزن پر کنده، وزن الشه شکم پر، وزن و درصد الشه شکم خالی، وزن و درصد سینه، وزن و درصد بال

  ).P>05/0(ها، وزن و درصد چربی محوطه بطنی، وزن و درصد لوزالمعده و دیگر خصوصیات الشه نداشت درصد ران

  جوجه گوشتی - طحال - کبد-لوزالمعده -الشه -یوتیکبسین:کلمات کلیدي

  
  مقدمه

بیوتیکی است که مصرف همزمان این ترکیبات اثرات  هاي پريهاي مفید پروبیوتیکی و کربوهیدرات بیوتیک ترکیبی از گونه سین

ست که یک پروبیوتیک بدون ها در این ا بیوتیک در واقع برتري و علت اصلی استفاده از سین. دنبال دارد افزایی مفیدي را به هم

ها هستند  عنوان منبع غذایی پروبیوتیک ها به بیوتیکبیوتیک، قدرت بقاي زیادي در محیط نخواهد داشت چون پريوجود پري

هاي گوشتی انجام در جوجه کمپیلوباکتر ژژونیبیوتیک بر آلودگی تجربی با مطالعات زیادي درباره اثر پروبیوتیک و پري). 1(

بر کیفیت الشه ) بیوتیک بایومین ایمبو سین(هدف از انجام این تحقیق، یررسی اثرات محصولی جدید ). 2(شده است 

هاي گوشتی مشخص شود و معلوم گردد که آیا این  ترین سطح این محصول در جوجههاي گوشتی بوده تا بهینه جوجه

  .بیوتیک، تاثیر مثبت و مثمرثمري بر خصوصیات الشه دارد یا خیر سین

  

  هاروشمواد و 

آزمایش در فصل زمستان، به مدت چهل و دو . صورت گرفته شد 308هاي سویه راس  این آزمایش بر روي جوجه خروس

هاي  در پن 308روز در مرغداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت صورت گرفت و تعداد دویست جوجه گوشتی سویه راس 

ج تیمار بود، که هر ده جوجه خروس یک تکرار را تشکیل داده و براي هر این طرح داراي پن. جدا از هم پرورش داده شد

ها مجموعاً از پنج تیمار بنابراین جوجه. طرح آزمایشی از نوع کامالً تصادفی متعادل بود. تیمار، چهار تکرار در نظر گرفته شد

به بایومین ایمبو ي سطوح مختلف سین بیوتیک هایی حاو که یک تیمار به عنوان شاهد با جیره پایه و چهار تیمار دیگر با جیره

  . شرح زیر، تغذیه شدند
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بیوتیک به همراه سطوح پیشنهادي سین) پایه(جیره استاندارد راس مطابق کاتالوگ : 2جیره پایه بدون سین بیوتیک تیمار: 1تیمار

 025/0درصد، براي دوره پایانی  05/0درصد، براي دوره رشد 1/0براي دوره آغازین (توسط شرکت تولید کننده بایومین ایمبو 

بایومین ایمبو بیوتیک به همراه سطوح پیشنهادي شرکت سازنده سین) پایه(جیره استاندارد راس مطابق کاتالوگ : 3تیمار)درصد

) درصد 01875/0درصد، براي دوره پایانی  0375/0درصد، براي دوره رشد  075/0براي دوره آغازین (کاهش % 25به میزان 

به  بایومین ایمبو بیوتیکبه همراه سطوح پیشنهادي شرکت سازنده سین) پایه(جیره استاندارد راس مطابق کاتالوگ : 4تیمار

: 5تیمار) درصد 0375/0درصد، براي دوره پایانی  075/0درصد، براي دوره رشد  15/0براي دوره آغازین (افزایش % 50میزان 

% 25به میزان  بایومین ایمبو بیوتیکبه همراه سطوح پیشنهادي شرکت سازنده سین)پایه(جیره استاندارد راس مطابق کاتالوگ 

  .)درصد 03125/0درصد، براي دوره پایانی  0625/0درصد، براي دوره رشد  125/0براي دوره آغازین (افزایش 

تجزیه و تحلیل آماري قرارگرفت و مورد  SPSSها با نرم افزار آماري داده. این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی اجرا شد

  . ها توسط آزمون توکی با یکدیگر مقایسه شدند میانگین

  

  نتایج و بحث

به بود  افزایش یافته% 50به میزان  بایومین ایمبو بیوتیکدر مطالعه حاضر، درصد ریه جوجه هاي گوشتی در جیره اي که سین

درصد افزایش در سطح توصیه  25ي در سطح توصیه شده شرکت و درصد مغز از نظر آمار. طور معنی داري باال بوده است

درصد باالتر از این مقدار به میزان قابل توجهی باال  25تیره پشت گردن در سطح توصیه شده شرکت و یا . شده، کم بوده است

ایج نشان داد که نت.مشخص شده است  6و 5، 4، 3، 2، 1بیوتیک بر سایر صفات در جداول  تاثیر سطوح مختلف سین. بود

و همچنین هیچ تاثیر ) P<05/0(داري در درصد ریه، درصد مغز و وزن تیره پشت گردن داشت بیوتیک اثر معنیافزودن سین

داري بر روي وزن زنده، وزن پر کنده، وزن الشه شکم پر، وزن الشه شکم خالی، درصد الشه شکم خالی، وزن سر، معنی

ها، وزن چربی محوطه بطنی، درصد ها، وزن ران ها، درصد رانوزن بال ها، درصد بال درصد سر، وزن سینه، درصد سینه،

چربی محوطه بطنی، وزن لوزالمعده، درصد لوزالمعده، وزن سنگدان پر، درصد سنگدان پر ، وزن ریه، وزن قلب، درصد قلب، 

تیموس، درصد تیموس، وزن بورفابیریوس، ها، وزن طحال، درصد طحال، وزن وزن کبد، درصد کبد، وزن کلیه ها، درصد کلیه

ها، وزن دوازدهه، درصد دوازدهه، وزن ایلئوم، درصد ایلئوم، وزن ها، درصد بیضهدرصد بورفابیریوس، وزن مغز، وزن بیضه

ژوژنوم، درصد ژوژنوم، درصد تیره پشت گردن، وزن پیش معده، درصد پیش معده، وزن گردن، درصد گردن، طول دوازدهه، 

ول دوازدهه، عرض دوازدهه، درصد عرض دوازدهه، قطر دوازدهه، درصد قطر دوازدهه، طول ایلئوم، درصد طول درصد ط

نداشت  ایلئوم و دیگر صفات مطرح شده در جداولایلئوم، عرض ایلئوم، درصد عرض ایلئوم، قطر ایلئوم، درصد قطر 

)05/0<P .(داري  در آزمایشی دیگر، افزایش معنی)05/0<P ( احشا خوراکی، وزن الشه گرم، وزن الشه سرد و درصد در وزن

در این طرح تحقیقاتی، ). 4(گزارش شد ) ساکارومایسس+ الکتوباسیلوس(هاي گوشتی تغذیه شده با پروبیوتیک  الشه جوجه

با  هاي گوشتی تغذیه شده داري در وزن احشا خوراکی، وزن الشه گرم، وزن الشه سرد و درصد الشه در جوجه افزایش معنی

هاي اثر مکمل). P>05/0(دار بود اما درصد ریه و درصد مغز معنی). P>05/0(بیوتیک بایومین ایمبو وجود نداشت سین

نتایج بدست آمده از ). 3(هاي گوشتی بررسی شد بیوتیک را بر عملکرد و بازده الشه جوجهپروبیوتیکی، اسیدهاي آلی و آنتی
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داري افزایش درصد جنیکس به طور معنی 2/0درصد ویرجینامایسین بعالوه  15/0ده بااین آزمایش نشان داد که گروه تغذیه ش

در ). P>05/0(هاي دیگر داشتند وزن، مصرف خوراك و وزن الشه باالتر و ضریب تبدیل غذایی بهتري نسبت به شاهد و گروه

بیوتیک و اسید آلی یمارهاي پروبیوتیک، آنتیداري تحت تأثیر تحالی که وزن کبد، بازده الشه و وزن چربی بطنی به طور معنی

بیوتیک  در آزمایش حاضر نیز وزن الشه، وزن کبد، بازده الشه و وزن چربی بطنی تحت تاثیر سطوح مختلف سین. قرار نگرفت

  ).P>05/0(قرار نگرفت 

  بر اجزاي الشه )خطاي استاندارد میانگین ها ±(مقایسه اثر سطوح مختلف سین بیوتیک-1جدول 

درصد سینه )  گرم(وزن سینه درصد سر )  گرم(وزن سر

درصد الشه شکم 

خالی

وزن الشه شکم خالی

)  گرم(

وزن الشه شکم پر

)  گرم(

)   گرم(وزن پر کنده )  گرم(وزن زنده تیمارها

81/0
a±95/24  41/38

a±25/490  16/0
a±54/2  45/3

a±87/49  67/0
a±72/68  33/69

a±5/1347  51/94
a±90/1895  01/100

a±25/1961  08  /119
a±75/2333  تیمارشاهد

69/0
a±50/24  55/30

a±75/440  21/0
a±85/2  83/3

a±28/51  63/0
a±89/68  21/64

a±5/1237  78/78
a±58/1740  47/81

a±1795  51/100
a±75/2178  پیشنهاد شرکت تولید کننده

71/0
a±14/26  58/48

a±00/540  22/0
a±60/2  41/1

a±12/53  29/0
a±37/68  22/70

a±75/1403  18/107
a±96/1984  18/114

a±2055  54/140
a±25/2511  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

کاهش % 25به میزان بایومین ایمبو

39/0
a±18/28  42/28

a±75/594  17/0
a±67/2  62/2

a±21/56  58/0
a±75/68  49/63

a±25/1451  48/67
a±57/2039  86/69

a±75/2108  56/82
a±2540  

بیوتیکشرکت سازنده سیناديسطوح پیشنه

افزایش% 50به میزان بایومین ایمبو

39/1
a±03/27  13/64

a±00/566  29/0
a±67/2  57/3

a±83/55  33/1
a±52/69  73/48

a±1455  76/26
a±84/2034  50/7

a±50/2092  90/11
a±2565  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

افزایش% 25به میزان بایومین ایمبو

  بر اجزاي الشه) خطاي استاندارد میانگین ها ±(مقایسه اثر سطوح مختلف سین بیوتیک -2جدول 

وزن سنگدان پر

)  گرم(

درصد لوزالمعده )  گرم(وزن لوزالمعده

درصد چربی 

محوطه بطنی

وزن چربی محوطه بطنی

)  گرم(

درصد ران ها )  گرم(وزن ران ها درصد بال ها )گرم(وزن بال ها   تیمارها

70/5
a±37/54  16/0

a±34/0  90/0
a±67/6  40/0

a±85/1  34/4
a±36/36  78/0

a±30/23  01/30
a±75/456  33/0

a±59/6  44/7
a±07/129  تیمارشاهد

96/3
a±56/50  08/0

a±37/0  42/0
a±56/6  51/0

a±88/2  44/4
a±34/51  21/0

a±51/25  48/16
a±25/457  29/0

a±32/6  74/3
a±00/113  دهپیشنهاد شرکت تولید کنن

71/1
a±11/57  02/0

a±34/0  46/0
a±98/6  53/0

a±05/2  31/4
a±52/41  76/0

a±82/23  87/26
a±00/488  06/0

a±30/6  76/7
a±64/129  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

کاهش % 25به میزان بایومین ایمبو

22/5
a±87/64  09/0

a±33/0  60/0
a±93/6  64/0

a±08/2  15/7
a±10/44  27/0

a±21/25  55/22
a±00/532  25/0

a±97/5  69/4
a±75/125  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

افزایش% 50به میزان بایومین ایمبو

76/3
a±91/56  24/0

a±35/0  01/1
a±26/7  87/0

a±61/2  24/9
a±53/54  33/0

a±71/25  07/11
a±00/538  33/0

a±26/6  87/5
a±00/131  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

افزایش% 25به میزان ن ایمبوبایومی

  بر اجزاي الشه) خطاي استاندارد میانگین ها ±(مقایسه اثر سطوح مختلف سین بیوتیک  -3جدول 

درصد کلیه ها )  گرم(هاوزن کلیه درصد کبد )  گرم(وزن کبد درصد قلب )  گرم(وزن قلب درصد ریه )  گرم(وزن ریه درصد سنگدان پر تیمارها

18/0
a±93/0  66/1

a±33/18  12/0
a±11/3  09/3

a±02/61  16/0
a±93/0  91/1

a±32/18  819/0
a±081/0  90/0

a±05/16  34/0
a±76/2  تیمارشاهد

24/0
a±79/0  67/1

a±20/14  12/0
a±80/2  30/2

a±19/50  18/0
a±85/0  10/1

a±18/15  724/0
ab±159/0  49/0

a±90/12  30/0
a±81/2  پیشنهاد شرکت تولید کننده

17/0
a±92/0  82/1

a±60/18  15/0
a±00/3  44/3

a±52/61  12/0
a±90/0  93/0

a±48/18  790/0
ab±058/0  05/1

a±25/16  28/0
a±80/2  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

  کاهش % 25به میزان بایومین ایمبو

25/0
a±75/0  86/1

a±97/15  07/0
a±74/2  35/2

a±91/57  15/0
a±77/0  51/1

a±46/16  648/0
a±059/0  31/0

a±64/13  52/0
a±10/3  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

افزایش% 50به میزان بایومین ایمبو

22/0
a±90/0  44/1

a±90/18  34/0
a±74/2  94/3

a±33/57  12/0
a±77/0  80/0

a±13/16  620/0
a±168/0  01/1

a±98/12  33/0
a±72/2  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

افزایش% 25به میزان بایومین ایمبو

  بر اجزاي الشه) خطاي استاندارد میانگین ها ±(مقایسه اثر سطوح مختلف سین بیوتیک  -4جدول 

هادرصد بیضه )  گرم(هاوزن بیضه درصدمغز )   گرم(وزن مغز

درصد 

بورفابیریوس

وزن بورفابیریوس

)  گرم(

درصد تیموس )   گرم(وزن تیموس درصد طحال )  گرم(وزن طحال تیمارها

322/0
a±048/0  083/0

a±45/0  127/0
b±0810/0  12/0

a±62/2  25/0
a±15/0  71/0

a±62/2  40/0
a±26/0  23/1

a±72/5  096/0
a±127/0  26/0

a±49/2  تیمارشاهد

059/0
a±032/0  070/0

a±58/0  161/0
ab±0309/0  07/0

a±88/2  05/0
a±12/0  15/0

a±10/2  19/0
a±27/0  84/0

a±99/4  066/0
a±125/0  16/0

a±25/2  ولید کنندهپیشنهاد شرکت ت

073/0
a±027/0  108/0

a±57/0  139/0
ab±0593/0  03/0

a±83/2  11/0
a±16/0  19/0

a±27/3  26/0
a±39/0  98/0

a±95/7  054/0
a±121/0  12/0

a±47/2  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

کاهش % 25به میزان بایومین ایمبو

040/0
a±025/0  031/0

a±52/0  136/0
ab±0471/0  05/0

a±86/2  16/0
a±17/0  39/0

a±66/3  49/0
a±31/0  00/2

a±59/6  059/0
a±117/0  11/0

a±46/2  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

افزایش% 50به میزان بایومین ایمبو

087/0
a±033/0  12/0

a±69/0  141/0
a±0309/0  08/0

a±95/2  09/0
a±14/0  25/0

a±99/2  50/0
a±33/0  86/1

a±99/6  150/0
a±136/0  32/0

a±84/2  

بیوتیکشرکت سازنده سینطوح پیشنهاديس

افزایش% 25به میزان بایومین ایمبو

  بر اجزاي الشه) خطاي استاندارد میانگین ها ±(مقایسه اثر سطوح مختلف سین بیوتیک  -5جدول 

)  گرم(وزن پیش معده

درصد تیره پشت 

گردن

وزن تیره پشت گردن

)  گرم(

درصد ژوژنوم )  گرم(وزن ژوژنوم د ایلئومدرص )  گرم(وزن ایلئوم درصد دوازدهه )  گرم(وزن دوازدهه تیمارها

60/0
a±10/11  63/0

a±41/1  223/1
b±407/1  50/2

a±19/5  51/11
a±69/122  42/0

a±90/0  33/2
a±52/15  46/1

a±99/0  56/2
a±67/25  تیمارشاهد

43/0
a±45/11  13/0

a±03/2  424/1
ab±030/2  21/0

a±09/6  17/5
a±29/109  26/0

a±74/0  02/2
a±52/13  36/0

a±18/1  91/1
a±03/21  پیشنهاد شرکت تولید کننده

01/1
a±42/12  26/0

a±95/1  671/2
ab±948/1  42/0

a±11/6  22/10
a±63/125  36/0

a±66/0  60/2
a±83/13  28/0

a±10/1  03/1
a±26/22  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

کاهش % 25به میزان بایومین ایمبو

10/1
a±75/11  17/0

a±67/1  149/1
ab±673/1  55/0

a±71/5  46/12
a±10/121  12/0

a±68/0  44/0
a±37/14  56/0

a±10/1  17/4
a±36/23  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

افزایش% 50به میزان بایومین ایمبو
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٤

88/0
a±97/11  31/0

a±72/1  040/3
a±718/1  53/0

a±08/6  92/8
a±06/127  44/0

a±53/0  14/2
a±18/11  31/0

a±22/1  39/2
a±44/25  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

افزایش% 25به میزان بایومین ایمبو

  بر اجزاي الشه) خطاي استاندارد میانگین ها ±(مقایسه اثر سطوح مختلف سین بیوتیک -6جدول 

میلی (قطر ایلئوم 

)متر

میلی (عرض ایلئوم

) متر

سانتی (طول ایلئوم 

)متر

قطر دوازدهه 

)یلی مترم(

عرض دوازدهه 

)میلی متر(

سانتی (طول دوازدهه 

)متر

درصد گردن )  گرم(وزن گردن درصد پیش معده تیمارها

799/0
a±44/0  08/1

a±53/8  46/1
a±52/22  67/1

a±44/0  76/0
a±26/9  86/1

a±62/37  41/1
a±26/2  12/6

a±55/53  60/0
a±78/0  تیمارشاهد

493/0
a±37/0  50/0

a±73/9  39/1
a±12/22  56/0

a±32/0  74/0
a±81/8  86/6

a±07/32  29/0
a±93/2  93/3

a±50/52  16/0
a±64/0  پیشنهاد شرکت تولید کننده

188/1
a±30/0  46/0

a±31/9  70/4
a±26  42/0

a±40/0  17/0
a±71/9  54/0

a±50/40  34/0
a±82/2  30/3

a±65/57  17/0
a±61/0  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

کاهش  %25به میزان بایومین ایمبو

425/0
a±31/0  36/0

a±09/9  88/2
a±82/20  22/1

a±30/0  23/0
a±20/9  36/4

a±25/41  10/0
a±91/2  41/2

a±33/61  06/2
a±56/0  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

افزایش% 50به میزان بایومین ایمبو

552/1
a±26/0  61/0

a±81/7  29/3
a±27/22  39/0

a±57/0  38/0
a±54/9  07/1

a±45/42  28/0
a±89/2  99/3

a±37/60  17/0
a±57/0  

بیوتیکشرکت سازنده سینسطوح پیشنهادي

افزایش% 25به میزان بایومین ایمبو
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Comparison of different levels of symbiotic Biomin IMBO on carcass 
characteristics in broiler
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Abstract
Two hundred broiler chickens (Ross 308) were randomly subjected to five treatments. Treatments 
included a control without any treatment. The other treatments included recommended level (0.1% in 
starter, 0.05% in grower, and 0.025% in finisher) of synbiotics, Biomin IMBO, 25% reduced level than 
recommended level, 25 and 50% higher level than recommended level. The results indicated that no 
significant effect on live weight, without feather carcass weight, full carcass weight, empty carcass 
weight and percentage, head weight and percentage, breast meat weight and percentage, wings weight 
and percentage, femur meat weight and percentage, abdominal fat weight and percentage, pancreas 
weight and percentage (P>0.05).
Keywords: broiler- prebiotics- probiotics- synbiotics- weight gain


