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کارایى کودهاى زیستى بایوفسفات بایوران، بایوفارم ویژه زراعت و پروبیو 96 در افزایش عملکرد گندم 

واحد تحقیق و توسعه و مارکتینگ پروبیوتیک هاى گیاهى 
(شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا)

گرایش به افزایش عملکرد در گیاهان راهبردى مانند گندم که محصول استراتژیک و اصلى کشور محسوب مى شود از یک طرف و نیز افزایش 
آگاهى در رابطه با اهمیت تولید محصول سالم از طرف دیگر، منجر به افزایش تمایل به کاربرد کودهاى زیستى در سال هاى اخیر در کشور شده است. 
این طرح آزمایشى براى نیل به اهداف بیان شده، در تاریخ 97/09/14 در مزرعه آقاى پیشگاهى (گندمکار پیشرو و نمونه کشورى) واقع در روستاى 
قوچ حصار، شهرستان نظرآباد با نظارت مستقیم مدیریت هماهنگى ترویج کشاورزى سازمان جهاد کشاورزى استان البرز و مدیریت جهاد کشاورزى 
شهرستان نظرآباد در 6 تیمار به مساحت تقریبى 2500 مترمربع انجام شد. تیمارها به ترتیب از غرب به شرق شامل شاهد منفى (فاقد هر گونه نهاده 
شیمیایى و زیستى)، شاهد مثبت (قارچکش کاربندازیم، هیومیک اسید، نوعى کود زیستى، روى، سولفات پتاسیم، سوپرفسفات تریپل و اوره)، 
بایوفارم زراعى، نمونه تحقیقاتى، پروبیو 96 و بایوفسفات بایوران بود. در طول فصل زراعى بازدیدهاى مکرر از مزرعه انجام شد و جهت بررسى 
اولیه، کل گیرى با کادر در تاریخ 98/04/01 انجام شد که بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین وزن هزار دانه در تیمار پروبیو 96 (53/56 گرم) و 
به دنبال آن در تیمار بایوفسفات بایوران (52/33 گرم) و کمترین وزن هزار دانه در تیمار شاهد منفى (50/75 گرم) مشاهده شد. بیشترین طول خوشه 
در تیمار بایوفسفات بایوران (12/33) و به دنبال آن در تیمار بایوفارم (11/38) و کمترین طول خوشه در تیمار شاهد منفى (8/40) مشاهده شد. 
فاکتور دیگر، تراکم خوشه در مترمربع بود که بیشترین تراکم، متعلق به تیمار پروبیو 96 (772 عدد در مترمربع) و کمترین آن متعلق به تیمار بایوفارم 
(602 عدد در مترمربع) بود. همچنین تعداد پنجه در مترمربع نیز اندازه گیرى شد که بر این اساس، تیمار بایوفسفات با 1026/67 پنجه در مترمربع 
تفاوت قابل توجهى را با سایر تیمارها نشان داد. کل گیرى نهایى با استفاده از کمباین نیوهلند در تاریخ 98/04/10 انجام شد که بر اساس نتایج به دست 
آمده، تیمار بایوفسفات بایوران (7696 کیلوگرم در هکتار) و به دنبال آن تیمار بایوفارم (7550 کیلوگرم در هکتار) بیشترین و تیمار شاهد مثبت 
(6497 کیلوگرم در هکتار) کمترین عملکرد را نشان داد. نتایج به دست آمده نشان داد که کاربرد کودهاى زیستى نه تنها سبب تولید محصول سالم 

شده بلکه افزایش عملکرد این محصول مهم و استراتژیک کشور را تا حدود 20 درصد سبب مى شود.

در طول 70 سال اخیر، توسعه طیف گسترده اى از کودهاى شیمیایى در سیستم هاى کشاورزى، کمک قابل توجهى به افزایش عملکرد محصوالت و 
افزایش راندمان تولید کرده است. امروزه، مشخص شده است که استفاده بى رویه از کودهاى شیمیایى اگرچه در کوتاه مدت ممکن است روى رشد 
و عملکرد محصوالت تاثیر بگذارد اما مشکالتى از قبیل آبشویى یا عدم حاللیت عناصر، تجمع ترکیبات مضر مانند نیترات و فلزات سنگین در 
محصوالت، بیش بود عناصر و مسمومیت خاك، تاثیر منفى بر میکروارگانیسم هاى مفید خاك و ... را به دنبال خواهند داشت. بنابراین، ادامه روند 
افزایشى تولید محصوالت کشاورزى را باید در روش هاى جدیدتر که مبتنى بر علم بوده و ابعاد مختلف مانند سالمت مصرف کننده و سالمت 
محیط زیست را نیز مورد توجه قرار مى دهند جستجو کرد. در مطالعات مختلف، استفاده از کودهاى زیستى (بیولوژیک) به عنوان یکى از روش هاى 
مهم نام برده شده است. کودهاى زیستى که برپایه مجموعه اى از میکروارگانیسم هاى محرك رشد گیاهان (PGPRs) مانند گونه هاى مختلف 
جنس هاى Azotobacter، Azospirillum، Bacillus، Pseudomonas و ... تولید مى شوند، با تاثیر مثبت بر رشد، سالمت، مقاومت و عملکرد گیاهان 
مى توانند تا حد زیادى مصرف کودهاى شیمیایى در سیستم هاى کشاورزى را کاهش دهند و همزمان با افزایش میزان تولید، هیچ گونه آثار سوء 
بر محیط زیست، سالمت آب و خاك، کیفیت محصوالت و سالمت مصرف کنندگان ندارند. در سال زراعى 98-1397، یک طرح پایلوت در یک 
مزرعه گندم آبى در شهرستان نظرآباد استان البرز اجرا شد تا کارایى محصوالت زیستى سالمت محور و تولید داخل در افزایش عملکرد گندم به طور 

دقیق تر مورد بررسى قرار گیرد.

خالصه طرح

مقدمه و اهداف طرح
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مزرعه انتخاب شده در استان البرز، شهرستان نظرآباد، روستاى قوچ حصار، زمینى کامال مسطح به مساحت 15000 متر مربع (1/5 هکتار) بود که به طور 
طولى به شش قسمت مساوى تقسیم شده و به هر قسمت، یکى از تیمارهاى انتخاب شده اختصاص داده شد. نقشه هوایى منطقه، زمین کشت شده و 

تیماربندى زمین در شکل 1 نشان داده شده است. 

* کود کامل زیستى بایوفارم ویژه زراعت
 (P) حل کننده فسفر ،(N) بایوفارم ویژه زراعت، یک کود کامل زیستى حاوى مجموعه اى از بهترین باکترى هاى تثبیت کننده ازت
و پتاسیم (K) و تسهیل کننده جذب عناصر ریزمغذى مانند آهن (Fe)، روى (Zn) و منگنز (Mn) است و براى استفاده در کلیه 
محصوالت زراعى اعم از غالت، حبوبات، محصوالت گلخانه اى، سبزى و صیفى و گیاهان جالیزى فرموله شده است. 

باکترى هاى ریزوسفرى محرك رشد گیاهان (PGPRs) موجود در این کود مانند ازوتوباکتر، آزوسپیریلوم و سودوموناس 
نقش برجسته اى در تأمین و یا تسهیل جذب عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه ایفا کرده و از این طریق مى توانند 

مصرف کودهاى شیمیایى را در اکوسیستم هاى کشاورزى کاهش دهند.

* کود-قارچکش زیستى پروبیو 96
باکترى Bacillus subtilis یکى از مهم ترین پروبیوتیک هاى گیاهى شناخته شده است که با استقرار در فضاى اطراف ریشه و 
بافت هاى داخلى گیاهان و تولید طیفى از هورمون هاى رشدى، سیدروفور و آنزیم هاى حل کننده فسفات به طور مستقیم 
باعث تحریک جوانه زنى بذور، توسعه سیستم ریشه اى و افزایش رشد و عملکرد گیاهان مى شود. این باکترى، همچنین با تولید 
چندین نوع آنتى بیوتیک، آنزیم هاى هیدرولیزکننده و متابولیت هاى ضدقارچى، نقش بسیار مؤثرى در حفاظت از گیاه در برابر 
عوامل بیمارى زاى خاکزى مانند قارچ هاى عامل پژمردگى و پوسیدگى و عوامل تنش زاى غیرزنده مانند خشکى و شورى ایفا مى کند.

* کود زیستى بایوفسفات بایوران
بایوفسفات بایوران برپایه مجموعه اى از باکترى هاى حل کننده فسفات و بصورت گرانول فرموله شده و همزمان حاوى مقادیر 
قابل توجهى از فسفر معدنى است. فسفر به عنوان عنصرى با واکنش پذیرى باال، در خاك هاى اسیدى، با عناصرى مانند 
آلومینیوم (AlIII) و آهن (FeIII) و در خاك هاى قلیایى با کلسیم (CaII) تشکیل باند داده و على رغم حضور فیزیکى در خاك، براى 

گیاه غیرقابل استفاده باقى مى ماند. باکترى هاى موجود در کود زیستى بایوفسفات بایوران، با آزاد کردن این باندها، فسفر را به 
فرم قابل جذب درآورده و تحرك و جابجایى آن را در خاك افزایش مى دهند. ضمن اینکه فسفر موجود در این کود، کمبود 

محتواى فسفر خاك را جبران مى کند.

محل و شرایط اجراى طرح

کودهاى زیستى مورد استفاده در این طرح

شکل 1- موقعیت جغرافیایى مزرعه انتخاب شده در استان البرز، شهرستان نظرآباد، روستاى قوچ حصار

شکل 2

فصلنامه بایوران
Feb/Oct 2020/ 1399 زمستان
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تیمارهاى به کار رفته در این طرح به همراه مساحت اختصاص یافته به هر تیمار در جدول 1 نشان داده شده است.

عملیات تقسیم بندى مزرعه و کشت گندم در صبح روز چهاردهم آذرماه 1397 انجام شد (شکل 3). براى هر یک از شش تیمار مشخص شده، مساحتى 
معادل 2500 مترمربع اختصاص داده شد و در هر تیمار، 40 کیلوگرم بذر گندم رقم ترابى با استفاده از بذرپاش سانتریفوژ کشت شد. در تیمار اول 
(از سمت راست مزرعه)، هیچ گونه نهاده اى اعم از شیمیایى یا زیستى در زمان کشت استفاده نشد. در تیمار دوم (شاهد مثبت)، از یک نوع کود زیستى 
(به میزان 500 گرم)، قارچکش کاربندازیم (به میزان 2 کیلوگرم)، اسیدهیومیک (به میزان 5 لیتر) و بذرمال روى (به میزان 2 لیتر) به ازاى یک تن بذر 
گندم و از کودهاى شیمیایى سوپرفسفات تریپل (150 کیلوگرم در هکتار)، اوره (50 کیلوگرم در هکتار) و سولفات پتاسیم (250 کیلوگرم در هکتار) 
در زمان کشت استفاده شد. در تیمار سوم تا پنجم، به ترتیب از کود زیستى بایوفارم، یک نمونه تحقیقاتى و کود زیستى پروبیو 96 به میزان یک لیتر 
براى 40 کیلوگرم بذر بصورت بذرمال استفاده شد. در تیمار ششم، از کود گرانوله بایوفسفات بایوران به میزان 120 کیلوگرم در هکتار در زمان آماده

 سازى زمین استفاده شد.

تیمارهاى به کار رفته در این طرح

مواد و روش ها

شکل 3- تیمار بذرمال بذرهاى گندم با کود زیستى پروبیو 96

کد تیمار

A

B

C

D

E

F

مساحت تیمارتوضیح تیمار

2500 مترمربعبدون هیچ گونه کود شیمیایى و زیستى (شاهد منفى)

2500 مترمربع

2500 مترمربع

2500 مترمربع

2500 مترمربع

2500 مترمربع

کاربرد قارچکش و کودهاى شیمیایى معمول (شاهد مثبت)  

بذرمال با کود زیستى بایوفارم

بذرمال با یک نمونه تحقیقاتى

بذرمال با کود زیستى پروبیو96

بایوفسفات بایوران همزمان با آماده سازى زمین

فصلنامه بایوران
Feb/Oct 2020/ 1399 زمستان
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در این مرحله، در تاریخ 98/02/21، براى شمارش تعداد پنجه در هر مترمربع، از کادر چوبى با ابعاد 42/5 در 60 سانتى متر (معادل یک چهارم مترمربع) 
با 12 تکرار استفاده شد (شکل 4). 

به منظور اندازه گیرى طول خوشه هاى گندم در تاریخ 98/03/11 نمونه بردارى از تیمارهاى مختلف به صورت کامًال تصادفى با 12 تکرار براى هر تیمار 
انجام شد (شکل 5).

در تاریخ 98/04/01 براى شمارش تعداد خوشه در هر مترمربع و اندازه گیرى وزن هزار دانه از کادر چوبى با ابعاد 42/5 در 60 سانتى متر (معادل یک چهارم 
مترمربع) با 3 تکرار استفاده شد (شکل 6). 

شمارش تعداد پنجه در هر مترمربع

اندازه گیرى طول خوشه

اندازه گیرى تعداد خوشه در هر مترمربع و وزن هزار دانه 

شکل 4- نمونه بردارى به منظور تعیین تعداد پنجه در واحد سطح در تیمارهاى مختلف

شکل 5- مقایسه اندازه خوشه ها در تیمارهاى مختلف

شکل 6- نمونه بردارى از خوشه ها براى اندازه گیرى تعداد خوشه در 
هر مترمربع و وزن هزار دانه

فصلنامه بایوران
Feb/Oct 2020/ 1399 زمستان

بایورانشاهد مثبتشاهد منفى پروبیو96بایوفارمبایوفسفات 
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برداشت و کل گیرى نهایى در تاریخ 98/04/10 و با حضور مدیران، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزى و کشاورزان استان البرز و در قالب روز مزرعه 
شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا انجام شد (شکل هاى 7 و 8). عملیات کل گیرى با استفاده از کمباین نیوهلند به مساحت تقریبى 400 مترمربع در حضور 

تمامى شرکت کنندگان و با نظارت مستقیم جناب آقاى مهندس حیدرى معاونت امور زارعت استان البرز انجام شد (شکل 9).

نتایج به دست آمده نشان داد که تعداد پنجه در هر مترمربع به ترتیب 
برابر با 612، 636، 614/67، 600 و 1026/67 پنجه در هر مترمربع 
براى تیمارهاى شاهد منفى، شاهد مثبت، بایوفارم زراعى، پروبیو 96 
و بایوفسفات بایوران است (شکل 10). بر این اساس، بیشترین تعداد 
پنجه در تیمار بایوفسفات بایوران مشاهده شد که تفاوت قابل توجهى 

را با سایر تیمارها نشان داد.

برداشت و کل گیرى نهایى محصول 

نتایج

تعداد پنجه در هر مترمربع 

شکل 8- حضور کشاورزان پیشرو منطقه نظرآباد و مسئوالن جهاد کشاورزى شکل 7- حضور مسئوالن مختلف در مراسم برداشت گندم
این شهرستان و استان البرز در مراسم برداشت گندم

شکل 9- نمونه بردارى از خوشه ها و کل گیرى براى تخمین میزان عملکرد گندم در تیمارهاى مختلف 

شکل 10- مقایسه تعداد پنجه در هر مترمربع در تیمارهاى مختلف

فصلنامه بایوران
Feb/Oct 2020/ 1399 زمستان
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شته خالدار هلو

طول خوشه گندم

تعداد خوشه در مترمربع و وزن هزار دانه

برداشت و کل گیرى نهایى محصول 

نتیجه گیرى کلى

شکل 11- مقایسه طول خوشه ها در تیمارهاى مختلف

فصلنامه بایوران
Feb/Oct 2020/ 1399 زمستان

بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین طول خوشه به ترتیب در تیمارهاى 
بایوفسفات بایوران، بایوفارم، پروبیو 96، شاهد مثبت و شاهد منفى و 
برابر با 12/33، 11/38، 9/98، 9/37 و 8/40 مشاهده شد (شکل 11).

نتایج به دست آمده نشان داد که تعداد خوشه در هر مترمربع به ترتیب برابر با 750، 636، 602، 772 و 618 خوشه در هر مترمربع (شکل 12) و وزن هزار دانه 
به ترتیب برابر با 50/75، 50/94، 50/79، 53/56 و 52/33 گرم براى تیمارهاى شاهد منفى، شاهد مثبت، بایوفارم زراعى، پروبیو 96 و بایوفسفات بایوران (شکل 13) 

است. بر این اساس، بیشترین تعداد خوشه و بیشترین وزن هزار دانه نیز در تیمار پروبیو 96 مشاهده شد.

نتایج به دست آمده نشان داد که میزان عملکرد به ترتیب برابر با 7129، 6497، 
7550، 7315 و 7696 کیلوگرم در هکتار براى تیمارهاى شاهد منفى، شاهد 
مثبت، بایوفارم زراعى، پروبیو 96 و بایوفسفات بایوران است. بر این اساس، 

بیشترین عملکرد در تیمار بایوفسفات بایوران مشاهده شد (شکل 14). 

با توجه به افزایش قابل توجه تعداد پنجه در مترمربع در تیمار بایوفسفات بایوران که تفاوت معنى دارى را با سایر تیمارها نشان مى داد، از همان ابتدا، افزایش عملکرد 
در تیمار بایوفسفات بایوران در مقایسه با سایر تیمارها دور از انتظار نبود. دومین فاکتور مورد بررسى طول خوشه ها بود که تیمارهاى بایوفسفات بایوران و بایوفارم 
به ترتیب باالترین طول خوشه را به خود اختصاص دادند. اما در دیگر فاکتورهاى مورد بررسى شامل تراکم خوشه در مترمربع و وزن هزار دانه بیشترین تراکم 
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خوشه و وزن هزار دانه در تیمار پروبیو 96 مشاهده شد، اگرچه وزن هزار دانه در تیمار بایوفسفات بایوران تفاوت معنى دارى را از لحاظ آمارى با تیمار پروبیو 96 
نشان نداد. با توجه به نتایج به دست آمده و نیز با استناد بر نتیجه آنالیزهاى فیزیکى و شیمیایى خاك کشت شده (شکل15)، مى توان این گونه نتیجه گیرى کرد که کود 
زیستى بایوفسفات بایوران با تأمین فسفر مورد نیاز گیاه از یک طرف و باکترى هاى حل کننده فسفات موجود در این کود با افزایش حل کنندگى فسفات موجود در 
خاك در همان مراحل ابتدایى رشد با افزایش تعداد پنجه در مترمربع و به دنبال آن افزایش طول خوشه و وزن هزار دانه سبب افزایش عملکرد گندم رقم ترابى به 
میزان 1200 کیلوگرم در هکتار نسبت به تیمار شیمیایى شده است. باالتر بودن میزان عملکرد در سه تیمار زیستى نسبت به تیمار شیمیایى نیز نقش باکترى هاى موجود 

در این کودها را در افزایش جذب عناصر ماکرو و میکرو در شرایط قلیایى خاك نشان مى دهد. 

شکل 15- آنالیزهاى فیزیکى و شیمیایى خاك کشت شده

(.Orius sp)سن شکارگر اوریوس 

چندین گونه از سن  هاى جنس Orius، از شکارگران بسیار موفق تریپس ها، سفیدبالک ها و سایر بندپایان مکنده کوچک هستند و تاکنون، براى کنترل 
بیولوژیک تریپس ها روى محصوالتى همچون فلفل سبز، توت فرنگى، خیارسبز و رز بویژه در شرایط گلخانه اى به صورت تجارى پرورش داده 
شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. پوره هاى این حشرات به رنگ کرم تا قهوه اى روشن و حشرات بالغ به رنگ سیاه همراه با یک سرى لکه هاى 
سفید روى سطح پشتى بدن هستند. هر پوره، در طول دوره زندگى 12 تا 14 روزه خود، بیش از 50 الرو تریپس را از بین برده و هر حشره بالغ 
نیز روزانه مى تواند تا 20 الرو تریپس را شکار کند. دماى بهینه براى فعالیت این حشرات در شرایط گلخانه اى، بین 20 تا 25 درجه سلسیوس 
و رطوبت ایده آل آن ها 60 تا 70 درصد است. در گیاهانى مانند فلفل سبز، توت فرنگى و ... که خود داراى منبع گرده هستند، این حشره در غیاب 
میزبان مى تواند با تغذیه از گرده، بقاى خود را حفظ کند. تا امروز، تقریبا تمام موارد رهاسازى این حشرات در گلخانه هاى ایران مربوط به 
کلنى هاى واردشده از شرکت هاى هلندى و بلژیکى بوده اند، اما اخیرا تالش هایى در داخل کشور براى پرورش انبوه و کاربرد این حشرات آغاز 

شده است.

حشره کامل سن شکارگر اوریوس در حال تغذیه 
از تریپس غربى گل

پوره هاى سنین آخر و حشره کامل سن شکارگر 
اوریوس



Orius laevigatus حاوى 1000 عدد سن شکارگر
عامل کنترل بیولوژیک تریپس ها و سفیدبالک ها

قابل استفاده روى محصوالت زراعى، زینتى و سبزیجات
قابل استفاده در برنامه هاى مدیریت تلفیقى آفات

سازگار با شرایط گلخانه هاى ایران

سن شکارگر اوریوس (پرداس)
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بررسى مستمر کارایى سموم حشره کش روى آفات هدف، از مهم ترین ملزومات کارخانه هاى تولیدکننده یا فرموله کننده این ترکیبات است، اقدامى که 
هر گونه کاهش در کارایى محصول را چه به دلیل تغییر یا افت کیفیت و کمیت ماده موثره و چه در نتیجه مقاوم شدن آفت هدف سریعا ردیابى کرده 
و امکان رفع این مشکل را براى تولیدکننده فراهم مى کند. از طرفى، کارایى نامطلوب محصول در نتیجه انتخاب دز، زمان کاربرد و یا روش کاربرد 
نامناسب در شرایط مزرعه یا گلخانه، ممکن است به اشتباه به پاى کیفیت پایین محصول نوشته شود. حال آن که اطمینان از اثربخشى مطلوب ترکیب 
حشره کش قبل از ورود به بازار مصرف، مى تواند تصمیم گیرى در مورد علل پایین بودن کارایى محصول در شرایط مزرعه یا گلخانه را تسهیل کند. 
شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا، تنها مجموعه تولیدکننده حشره کش هاى بیولوژیک در کشور است که یک اینسکتاریوم فعال را در دل خود جاى 
داده و کارایى حشره کش تولیدى (محصول بایولپ) را به طور مستمر با انجام آزمایش هاى زیست سنجى استاندارد ارزیابى مى کند. در این اینسکتاریوم، 
کرم غوزه پنبه (Helicoverpa armigera) به عنوان یکى از مهم ترین و مخرب ترین آفات محصوالتى مانند پنبه، ذرت، گوجه فرنگى، بادمجان و ...، 
به طور دائم پرورش داده شده و از الروهاى سنین پایین آن، براى ارزیابى کشندگى محصول بایولپ استفاده مى شود. تنها به محصوالتى مجوز ورود 

به بازار داده مى شود که با کاربرد نصف دوز توصیه شده در مزرعه، حداقل 85 درصد کشندگى در جمعیت الرو آفت ایجاد کنند.

ارزیابى مستمر کارایى حشره کش ها قبل از ورود به بازار

ظروف پرورش کرم غوزه پنبه الروهاى سن اول کرم غوزه پنبه 
بالفاصله پس از خروج از تخم

الرو سن آخر کرم غوزه پنبه کمى قبل 
از آماده شدن براى دوره شفیرگى

شفیره هاى کرم غوزه پنبه انجام آزمایش زیست سنجى محصول
بایولپ در اینسکتاریوم

مرگ الرو سن دوم کرم غوزه پنبه در 
اثر تیمار با محصول بایولپ



www.biorun.ir

دپارتمان
پروبیوتیک هاى

حیوانى
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مقدمه:
با تصویب قانون منع استفاده از آنتى بیوتیک، بیمارى هایى همچون آنتریت نکروتیک در سطح دنیا بسیار شایع شد. این بیمارى ساالنه در سرتاسر 
دنیا چیزى حدود شش بیلیون دالر به صنعت پرورش طیور ضرر وارد مى کند. از سوى دیگر سطوح باالى پروتئین جیره نیز عالوه بر اعمال 
هزینه هاى مالى موجب ایجاد  شرایط مناسب براى بروز این بیمارى مى شود. به همین دلیل محققان بسیارى تالش کردند تا با کاهش سطح 
پروتئین جیره عالوه بر کاهش هزینه ها، سطح نیتروژن و آب دفعى را کاهش دهند و در نتیجه خطر ابتال به آنتریت و درماتیت کف پا را کاهش 

دهند.

مواد و روش ها:
انجام دو مطالعه براى بررسى اثر پروبیوتیک سویه باسیلوس بر عملکرد پرندگان تحت چالش با عامل بیمارى آنتریت نکروتیک و سطوح مختلف 

پروتئین.
در هر دو مطالعه از تعداد مساوى جوجه گوشتى نر و ماده سویه راس 308 استفاده شد. طرح آزمایشى در این تحقیق فاکتوریل 2×2 بود. تعداد 

پرنده در هر آزمایش 480 قطعه بود، که در 4 تیمار و 8 تکرار در مجموع 32 پن تقسیم بندى شد.
تیمارهاى آزمایش اول شامل (همراه با سطح استاندارد پروتئین براى تمام گروه ها):

•  بدون مصرف پروبیوتیک + بدون چالش با آنتریت نکروتیک 
• بدون مصرف پروبیوتیک + همراه با چالش با آنتریت نکروتیک

• مصرف پروبیوتیک + بدون چالش با آنتریت نکروتیک
• مصرف پروبیوتیک + همراه با چالش با آنتریت نکروتیک

تیمارهاى آزمایش دوم شامل (همراه با چالش با آنتریت نکروتیک براى تمام گروه ها):
•  بدون مصرف پروبیوتیک + همراه با سطح استاندارد پروتئین

•  بدون مصرف پروبیوتیک + همراه با سطح پایین پروتئین (کاهش 2 درصدى براى تمام دوره هاى پرورش)
• مصرف پروبیوتیک + همراه با سطح استاندارد پروتئین

• مصرف پروبیوتیک + همراه با سطح پایین پروتئین (کاهش 2 درصدى براى تمام دوره هاى پرورش)
میزان مصرف پروبیوتیک باسیلوس با کانت cfu/g  109×2 در این آزمایش 500 گرم در تن خوراك بود، همچنین شروع چالش از روز 9 با 

گاواژ دهانى بود.

11

استفاده از پروبیوتیک سویه باسیلوس موجب بهبود عملکرد و حفظ سالمت دستگاه گوارش جوجه هاى گوشتى 
تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین و درگیر بیمارى آنتریت مى شود

 Kosar Gharib-Naseri a, Juliano C.P. Dorigam b, Kiran Doranalli b, Natalie Morgan a, Robert A.

Swick a, Mingan Choct c, Shu-Biao Wu



نتایج:

1- عملکرد جوجه هاى در پاســخ به مصــرف پروبیوتیک و چالش با آنتریت نکروتیک

2- عملکرد جوجه هاى در پاســخ به مصرف پروبیوتیک و ســطح پروتئین تحت چالش با آنتریت نکروتیک
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هاي درصدي براي تمام دوره 2بدون مصرف پروبیوتیک + همراه با سطح پایین پروتئین (کاهش  �
 پرورش)

 مصرف پروبیوتیک + همراه با سطح استاندارد پروتئین �

 هاي پرورش)تمام دورهدرصدي براي  2مصرف پروبیوتیک + همراه با سطح پایین پروتئین (کاهش  �

، گرم در تن خوراك بود 500در این آزمایش  cfu/g  910×2 میزان مصرف پروبیوتیک باسیلوس با کانت
 .با گاواژ دهانی بود 9شروع چالش از روز  همچنین

 نتایج:

 عملکرد جوجه هاي در پاسخ به مصرف پروبیوتیک و چالش با آنتریت نکروتیک -1

 ضریب تبدیل مصرف خوراك (گرم) افزایش وزن بدن (گرم) تیمار
 روزگی 35-0 روزگی 24-0 روزگی10-0 روزگی 35-0 روزگی 24-0 روزگی10-0 روزگی 35-0 روزگی 24-0 روزگی10-0 پروبیوتیک چالش
 412/1 298/1 084/1 2453 1021 140 1737 787 129 ندارد ندارد
 389/1 271/1 066/1 2644 1107 141 1903 871 133 دارد ندارد
 520/1 356/1 077/1 2343 925 140 1543 676 123 ندارد دارد
 490/1 342/1 056/1 2435 962 140 1658 718 132 دارد دارد

SEM 93/0 8/13 6/22 59/1 3/14 7/19 008/0 010/0 011/0 
P-Value 

 001/0 001/0 624/0 001/0 001/0 803/0 001/0 001/0 903/0 چالش
 043/0 017/0 242/0 001/0 007/0 948/0 001/0 001/0 166/0 پروبیوتیک

 800/0 143/0 958/0 326/0 114/0 796/0 300/0 056/0 741/0 چالش * پروبیوتیک
 اثر اصلی تیمارها

  چالش -1
 a829 a1820 141 a1064 a2548 075/1 b284/1 466/1 131 ندارد
 b698 b1600 140 b945 b2386 067/1 a349/1 505/1 131 دارد

  پروبیوتیک -2
 b735 b1640 141 b976 b2398 081/1 a325/1 a466/1 130 ندارد
 a795 a1780 140 a1035 a2546 061/1 b306/1 b440/1 133 دارد

 

 

 

 

 

 هاي در پاسخ به مصرف پروبیوتیک و سطح پروتئین تحت چالش با آنتریت نکروتیکعملکرد جوجه  -2

 ضریب تبدیل (گرم)مصرف خوراك  افزایش وزن بدن (گرم) تیمار
 روزگی 35-0 روزگی 24-0 روزگی10-0 روزگی 35-0 روزگی 24-0 روزگی10-0 روزگی 35-0 روزگی 24-0 روزگی10-0 پروبیوتیک سطح پروتئین

 520/1 365/1 112/1 2343 897 140 1543 657 130 ندارد استاندارد
 490/1 342/1 089/1 2469 962 140 1658 718 132 دارد استاندارد

 586/1 455/1 130/1 2344 979 148 1480 674 128 ندارد پایین
 520/1 397/1 115/1 2389 920 145 1574 660 129 دارد پایین

SEM 97/0 6/11 1/17 59/1 7/15 19 009/0 011/0 010/0 
P-Value 

 006/0 001/0 073/0 269/0 520/0 050/0 010/0 380/0 173/0 پروتئین
 005/0 022/0 129/0 022/0 915/0 610/0 001/0 309/0 557/0 پروبیوتیک

 254/0 304/0 497/0 256/0 051/0 761/0 698/0 117/0 653/0 پروتئین * پروبیوتیک
 اثر اصلی تیمارها

  پروتئین -1
 a1600 140 930 2406 100/1 b353/1 b505/1 687 131 استاندارد

 b1527 146 950 2367 122/1 a426/1 a552/1 667 129 پایین
  پروبیوتیک -2

 b1512 144 938 b2344 120/1 a410/1 a553/1 665 129 ندارد
 a1616 142 941 a2429 102/1 b369/1 b505/1 689 131 دارد

  

دار عملکرد رشد پرندگان شد. از در مطالعه اول چالش با باکتري کلستریدیوم پرفرنجنس موجب کاهش معنی
دار عملکرد رشد شد و تا حدودي باکتري باسیلوس باعث بهبود معنی طرفی مکمل کردن خوراك پرندگان با

 اثرات ناشی از بروز تورم نکروتیک را جبران کرد.
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در مطالعه اول چالش با باکترى کلستریدیوم پرفرنجنس موجب کاهش معنى دار عملکرد رشد پرندگان شد. از طرفى مکمل کردن خوراك پرندگان 
با باکترى باسیلوس باعث بهبود معنى دار عملکرد رشد شد و تا حدودى اثرات ناشى از بروز تورم نکروتیک را جبران کرد.

در مطالعه دوم کاهش سطح پروتئین جیره تا دو درصد موجب کاهش وزن بدن و افزایش ضریب تبدیل شد، در حالى که مکمل کردن پروبیوتیک 
باسیلوس موجب افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل در گروه هاى مصرف کننده جیره با پروتئین پایین شد.

بطور کلى باید خاطر نشان کرد که استفاده از پروبیوتیک باسیلوس به عنوان یک افزودنى در خوراك تجارى جوجه هاى گوشتى موجب بهبود رشد 
بخصوص در شرایط بروز تنش (عفونت و کاهش کیفیت مواد غذایى) مى شود. همچنین بهبود ضریب تبدیل و تاثیر مستقیم بر قابلیت هضم ایلئومى 
چندین اسید آمینه در جوجه هاى گوشتى از مزایاى مصرف پروبیوتیک باسیلوس مى باشد. بسیارى از مطالعات گزارش کردند که تاثیرات مثبت ناشى 
از مصرف باسیلوس بر عملکرد پرندگان به دلیل تنظیم جمعیت میکروبى دستگاه گوارش مى باشد. درواقع آنها با داشتن توانایى تولید ترکیبات 
ضد میکروبى همچون پپتیدها، پراکسیدهیدروژن و آنزیم هاى هموالیتیک با کاهش جمعیت باکترى هاى مضر و بیماریزا مى توانند تعادل میکروبى 
دستگاه گوارش را حفظ کنند. برخى از پپتیدهاى تولیدشده توسط باکتریباسیلوس شامل النتى بیوتیک، سوبتیلیسین و مرساسیدین است که مى تواند 

رشد و تکثیر باکترى هاى پاتوزن را مهار کند.
در همین رابطه گزارش کردند که با استفاده از پروبیوتیک سویه باسیلوس جمعیت باکترى خانواده رومینوکوك ها به عنوان باکترى هاى تولیدکننده 
بوتیرات و آنزیم سلوالز و زایالناز در سکوم افزایش مى یابد و در نتیجه موجب افزایش بازده استفاده از منابع غذایى مى شود، به عنوان مثال نتایج 
این مطالعه نشان داد که در نتیجه ى ترشح آنزیم هاى آلفا آمیالز، سلوالز، لیپاز و پروتئاز توسط باکترى باسیلوس قابلیت هضم ایلئومى اسیدهاى 

آمینه لیزین، سیستئین، والین و سرین افزایش مى یابد.
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مکمل پروبیوتیک 
و محرك رشد
 طیور گوشتى

• بهبود میزان رشد و وزن گیرى طیور گوشتى
• کاهش ضریب تبدیل مواد غذایى

• تقویت عملکرد سیستم ایمنى 
• کاهش میزان مرگ و میر و تلفات گله

• بهبود هضم مواد غذایى توسط آنزیم هاى تولید شده



The BIORUN BulletinBIORUNBIORUN فصلنامه بایوران
Feb/Oct 2020/ 1399 زمستان

اســهال شــایع ترین اختالل موثر بر گوســاله هاى شــیرى است و با بروز تقریبا 19 درصدى در کل دنیا، علت اصلى مرگ و میر گوساله ها شناخته شده 
و ســالیانه موجب بروز زیان هاى اقتصادى فراوانى به دامداران مى شــود (Vega et al ;2010 ,.Todd et al., 2020). در پژوهش صورت گرفته در 
گاودارى مهدشــت ســارى نرخ شــیوع اسهال حدود 60 درصد گزارش شده است (2020b ,.Karamzadeh-Dehaghani et al) و بر اساس شیوه هاى 
مدیریتى مختلف و گزارش ها، نرخ شــیوع بیش از 20 درصدى اســهال در کشــور تخمین زده مى شــود (Moradi et al., 2020). نرخ مرگ و میر 
گوساله ها به علت اسهال در آمریکا، مصر و کره به ترتیب 57، 35 و 53/4 درصد گزارش شده و اثرات منفى اقتصادى آن بر صنعت گاو شیرى استرالیا 
حدودا 4/3 میلیارد دالر براورد شــده اســت. همچنین در نروژ با تولد 280 هزار راس گوســاله در ســال، ضرر اقتصادى ناشــى از مرگ گوساله ها 
حدودا 10 میلیارد دالر تخمین زده شده است (Cho and Yoon, 2014). در کشور، با توجه به تعداد کل گاو و گوساله هاى اصیل (1/47 میلیون رأس؛ 
بر اســاس آخرین آمار ارائه شــده در ســایت آمار)، انتظار مى رود در بهترین حالت حدودا 730  هزار رأس گوســاله سالیانه متولد شود، اما در واقعیت 
بدین صورت نبوده و تعدادى از گوســاله ها به دالیل مختلف منجمله اســهال از بین مى روند. لذا در ایران تخمین زده مى شــود ضرر اقتصادى ســالیانه 
ناشــى اســهال در گوســاله ها حداقل 1000 میلیارد ریال باشد. زیان اقتصادى حاصل از اســهال تنها به خسارات ناشى از مرگ و میر گوساله ها ختم 
نمى شود، بلکه هزینه هاى درمان، تشخیص، نیروى کار، مداخله دامپزشکى، اختالل در رشد گوساله ها و کاهش عملکرد تولیدى و تولیدمثلى گوساله 

 .(2020b ,.Karamzadeh-Dehaghani et al) در آینده نیز موجب افزایش این زیان مى شود
اسهال بیشتر در گوساله هاى با سن کمتر از 1 ماه، رخ مى دهد و از عمده عوامل عفونى مهم مسبب آن مى توان به اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک اشاره 
نمود (Vega et al ;2020 ,.Mousavi et al., 2020). به منظور کاهش شــیوع اســهال،  نمونه محصول اولیه دایا دیفنس با آنتى بادى اختصاصى علیه 
اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک و پروبیوتیک چند سویه زیر نظر متخصصین حوزه هاى علوم دامى، میکروبیولوژى و بیوتکنولوژى تولید گردید و در 
گاودارى مهدشت سارى مورد ارزیابى قرار گرفت. در این آزمایش، تعداد 120 راس گوساله نر و ماده تازه متولد شده به طور تصادفى بین گروه هاى 
تیمارى توزیع شد. گوساله ها از زمان زایش تا روز 28 با دایا دیفنس تغذیه شدند و فراسنجه هایى مانند میانگین مصرف خوراك روزانه، افزایش وزن 

روزانه، شیوع اسهال، روزهاى درمان اسهال، غلظت آنتى بادى ها در خون و جمعیت میکروبى در مدفوع مورد بررسى قرار گرفت. 
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 محصولى دانش بنیان و مبتنى بر آنتى بادى و پروبیوتیک براى پیشگیرى از اسهال در گوساله هاى شیرخوار

دایا دیفنس
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نتایج:

مصرف خوراك روزانه به طور معنى دارى در گروه دریافت کننده ى دایا دیفنس نسبت به گروه شاهد افزایش پیدا کرده بود (حدودا 60 گرم افزایش 
مصرف خوراك در روز در کل دوره).

به طور معنى دارى میانگین افزایش وزن روزانه در گروه دریافت کننده دایا دیفنس نسبت به گروه شاهد بیشتر بود. 

https://biorun.ir
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راس گوساله نر و  120تعداد  در این آزمایش، .و در گاوداري مهدشت ساري مورد ارزیابی قرار گرفت تولید گردید

با دایا  28ها از زمان زایش تا روز . گوسالهشد عتوزیهاي تیماري گروه بینزه متولد شده به طور تصادفی 

وزن روزانه، شیوع اسهال، افزایش مصرف خوراك روزانه،  میانگین هایی مانندو فراسنجه دیفنس تغذیه شدند

 . ر مدفوع مورد بررسی قرار گرفتها در خون و جمعیت میکروبی دباديروزهاي درمان اسهال، غلظت آنتی

 نتایج:

ي دایا دیفنس نسبت به گروه شاهد افزایش پیدا داري در گروه دریافت کنندهطور معنیمصرف خوراك روزانه به

 .گرم افزایش مصرف خوراك در روز در کل دوره) 60(حدودا  کرده بود

 

  بود. بیشتر میانگین افزایش وزن روزانه در گروه دریافت کننده دایا دیفنس نسبت به گروه شاهد داريطور معنی
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نتایج نشان داد که مصرف دایا دیفنس موجب افزایش غلظت آنتى بادى هاى IgG و IgA در گوساله ها و تقویت سیستم ایمنى  آن ها مى شود.

کاهشى در جمعیت باکترى هاى اشرشیاکلى و کلى فرم ها و افزایشى در جمعیت باکترى هاى مفید پروبیوتیک در مدفوع گوساله هاى تغذیه شده با 
دایا دیفنس مشاهده شد. 

ها و تقویت در گوساله IgAو  IgGهاي باديآنتینتایج نشان داد که مصرف دایا دیفنس موجب افزایش غلظت 

 شود.ها میآنسیستم ایمنی 

 

هاي مفید پروبیوتیک در ها و افزایشی در جمعیت باکتريفرملیاشرشیاکلی و کهاي جمعیت باکتريکاهشی در 

 هاي تغذیه شده با دایا دیفنس مشاهده شد. مدفوع گوساله
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گوســاله هاى تغذیه شــده با دایا دیفنس نرخ شــیوع اســهال کمترى را نسبت به گوساله هاى گروه شــاهد نشان دادند (50 درصد کاهش). همچنین 
گوساله هاى این گروه، مدت زمان کمترى تحت درمان اسهال شدید قرار گرفتند.

نتیجه گیرى:

نتایج این مطالعه نشان داد که دایا دیفنس اثرات مفیدى بر سالمت گوساله هاى شیرخوار دارد. این محصول منجر به افزایش مصرف ماده خشک مصرفى، 
افزایش وزن روزانه، کاهش شــیوع اســهال (بیش از 50 درصد)، کاهش روزهاى درمان اســهال (کمتر از یک روز)، تقویت سیســتم ایمنى، کاهش 

جمعیت باکترى هاى پاتوژن و افزایش جمعیت باکترى هاى پروبیوتیک در مدفوع گوساله هاى شیرخوار مى شود.

هاي گروه شاهد نشان دادند هاي تغذیه شده با دایا دیفنس نرخ شیوع اسهال کمتري را نسبت به گوسالهگوساله

 .مدت زمان کمتري تحت درمان اسهال شدید قرار گرفتندهاي این گروه، درصد کاهش). همچنین گوساله 50(

 

 

 :گیرينتیجه

هاي شیرخوار دارد. این اثرات مفیدي بر سالمت گوساله دایا دیفنسنتایج این مطالعه نشان داد که 

 50(بیش از  اسهال شیوع کاهش روزانه، وزن افزایش مصرفی، خشک ماده مصرف افزایشمنجر به  محصول

 هايباکتري جمعیت کاهشتقویت سیستم ایمنی،  ،(کمتر از یک روز) اسهال درمان روزهاي کاهش ،درصد)
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