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

طرح "کاربرد کودهاى زیستى بایوران در بهبود عملکرد زیره سبز در شهرستان نظرآباد استان البرز" با همکارى شرکت کشت و صنعت بستان در سال 
زراعى 99-1398 در شهرستان نظرآباد اجرا شد. در این طرح، سه تیمار شامل تیمار کودهاى زیستى (بذرمال بذر زیره با کود زیستى بایوفارم و کاربرد 
کود زیستى بایوفسفات بایوران در زمان شخم)، شاهد اول (مزرعه مجاور تیمار زیستى بدون کاربرد هیچ گونه نهاده شیمیایى یا زیستى) و شاهد دوم 
(مزرعه اى به فاصله 500 متر از دو مزرعه اول بدون کاربرد هیچ گونه نهاده شیمیایى یا زیستى) در نظر گرفته شده و در تاریخ دوم دى ماه 1398 به 
زیر کشت بذر زیره به میزان 10 کیلوگرم در هکتار رفت. بازدید صورت گرفته در تاریخ دهم اردیبهشت 1399 و همزمان با گلدهى و تشکیل بذرها، 
از تراکم قابل  توجه پوشش گیاهى در مزرعه زیستى در مقایسه با دو مزرعه شاهد و تراکم پایین تر علف هاى هرز در این مزرعه حکایت داشت. 
نمونه بردارى از سه تیمار به منظور تعیین عملکرد، در تاریخ 19 خرداد 1399 به تعیین تصادفى سه پالت به ابعاد 4 × 3 متر (12 مترمربع) در هر تیمار 
و برداشت تمام بوته هاى موجود در این پالت ها انجام شد. براساس نتایج، بیشترین میزان عملکرد زیره سبز در تیمار زیستى به میزان 1089/2 کیلوگرم 
در هکتار و پس از آن به ترتیب در شاهد دوم و اول به میزان 841/04 و 807/97 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. به این ترتیب، استفاده از کودهاى 
زیستى در این مزرعه، به ترتیب به افزایش 34/8 و 29/5 درصدى عملکرد محصول نسبت به دو تیمار شاهد اول و دوم منجر شده است. مقایسه آمارى، 
از وجود اختالف معنى دار بین عملکرد تیمار زیستى و دو تیمار شاهد حکایت دارد، در حالى که میزان عملکرد دو تیمار شاهد از نظر آمارى با 
یکدیگر اختالف معنى دار نشان نداد. این اختالف ممکن است به دالیل متنوعى مانند تامین عناصر غذایى (ازت، فسفر، پتاسیم، آهن، روى، منگنز 
و ...)، تولید هورمون هاى رشدى گیاهى، افزایش قدرت جوانه زنى بذور و سبز شدن گیاهچه ها در رقابت با علف هاى هرز و افزایش مقاومت گیاه 
در برابر تنش هاى زنده و غیرزنده به ویژه بیمارى بوته میرى فوزاریومى، خشکى و کم آبى توسط کودهاى زیستى ایجاد شده باشد. با محاسبه هزینه 
کاربرد نهاده و سود ناشى از این کاربرد در تیمار زیستى مشخص شد که کشاورز تنها با صرف مبلغ 3545000 ریال در هر هکتار براى تامین کود زیستى، 
سودى نزدیک به 200 میلیون ریال نسبت به مزرعه شاهد به دست آورده است. با تکیه بر اطالعات این طرح مزرعه اى، اگر استفاده از کودهاى زیستى 
در برنامه غذایى و مدیریتى کشت زیره سبز در مناطق مختلف کشور قرار گیرد، حتى اگر میزان عملکرد این محصول به اندازه نصف یا حتى یک 
سوم آنچه در این مطالعه به دست آمد افزایش یابد، مى توان انتظار داشت که میزان درآمد کشاورزان با توجه به قیمت باالى این محصول، به میزان 

قابل توجهى افزایش یافته و شرایط براى ارتقاء جایگاه ایران در بین کشورهاى مهم تولیدکننده زیره در دنیا فراهم شود.

زیره سبز (Cuminum cyminum) گیاهى علفى یکساله متعلق به خانواده Apiaceae است که بومى جنوب غرب آسیا و خاورمیانه بوده و قدمت کشت 
آن در ایران، به بیش از 4000 سال مى رسد. بوى خاص بذرهاى این گیاه که ناشى از وجود یک ترکیب آلدئیدى به نام کومینول است، آن را به عنوان 
یک فراورده دارویى و ادویه اى بسیار پرطرفدار در کشورهاى مختلف به ویژه هند، چین، ایران، افغانستان و ... مطرح ساخته است. در سال هاى اخیر، 
کشت زیره سبز با توجه به دوره کشت کوتاه، نیازهاى غذایى و آبى محدود، مقاومت به خشکى و امکان کشت دیم و مناسب بودن اقلیم، در بسیارى 
از مناطق کشور مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است. براساس آمارهاى موجود، در حال حاضر حدود 50000 هکتار از اراضى آبى و دیم کشور 
به کشت زیره سبز اختصاص یافته است که عمده مناطق زیر کشت، در استان هاى خراسان جنوبى، خراسان رضوى، خراسان شمالى، سیستان و بلوچستان 
و کرمان قرار دارند. با این حال، در سایر مناطق کشور نیز تالش هاى خوبى براى بهینه سازى کشت این محصول صورت گرفته است. در سال زراعى 
99-1398، حدود 300 هکتار از اراضى استان البرز به کشت زیره سبز اختصاص یافت که بیش از 90 درصد این اراضى، مربوط به شهرستان نظرآباد 
واقع در غرب استان بوده است. میانگین عملکرد زیره سبز در استان هاى مختلف کشور با توجه به تنوع آب و هوا و شرایط اقلیمى و سیستم کشت 
دیم یا آبى، کامال متنوع بوده و از 300 کیلوگرم تا یک تن در هکتار گزارش شده است. کشاورزانى که در سال هاى اخیر در استان البرز مشغول کشت 
زیره سبز بوده اند، میانگین عملکرد این محصول در استان را حدود 500 تا 700 کیلوگرم در هکتار عنوان مى کنند که البته این مقدار، با افزایش تجربه 
کشاورزان از سالى به سال بعد افزایش نشان داده است، به طورى که در پیش بینى سال زراعى 99-1389، میزان عملکرد زیره سبز در این استان، 
حدود 800 کیلوگرم در هکتار تخمین زده شده است. کشاورزان در استان البرز، معموال از نهاده خاصى براى تغذیه و مدیریت آفات و بیمارى هاى 

خالصه طرح

مقدمه و اهداف طرح

کاربرد کودهاى زیستى بایوران در بهبود عملکرد زیره سبز در شهرستان نظرآباد (استان البرز)



The BIORUN BulletinBIORUNBIORUN

3

فصلنامه بایوران
May/June2021 /1400بهار

زیره سبز استفاده نمى کنند و با توجه به شرایط خوب بارندگى، این محصول معموال به صورت دیم یا نهایتا با یک بار آبیارى در این استان کشت 
مى شود. به همین دلیل، کشاورزان معموال زیره سبز را گیاهى نسبتا کم توقع با نیاز آبى کم تلقى مى کنند. از مهم ترین عواملى که ممکن است بر عملکرد 
زیره سبز تاثیرگذار باشند، مى توان به چند بیمارى قارچى به ویژه بوته میرى ناشى از قارچ فوزاریوم اشاره کرد که احتماال به عنوان مهم ترین عامل 
محدودکننده کشت این محصول شناخته شده است. همچنین، با توجه به اینکه برگ هاى زیره سبز فرم رشته اى دارند، در رقابت با علف هاى هرز 
بسیار حساس بوده و عملکرد این محصول، به راحتى تحت تاثیر وجود علف هاى هرز پهن برگ قرار مى گیرد، به همین دلیل، الزم است در مراحل 

اولیه رشد گیاه، عملیات وجین علف هاى هرز در مزرعه انجام شود.
پروبیوتیک هاى گیاهى، گروهى از میکروارگانیسم هاى مفید هستند که با استقرار در فضاى اطراف ریشه (ریزوسفر)، اندام هوایى (فیلوسفر) یا 
بافت هاى داخلى (اندوسفر) گیاهان، بر رشد، سالمت و عملکرد آن ها تاثیر مثبت مى گذارند. گروه هاى مختلفى از میکروارگانیسم ها مانند باکترى هاى 
Azotobacter، Azospirillum، Pseudomonas و Bacillus و قارچ Trichoderma قادر هستند با طیفى از فعالیت هاى بیولوژیکى و بیوشیمیایى مانند 

تثبیت ازت، حل کردن فسفات، تولید سیدروفور و تسهیل جذب آهن و تولید هورمون ها و تنظیم کننده هاى رشد گیاهى به طور مستقیم بر رشد گیاهان 
تاثیر مثبت گذاشته و با تولید طیفى از متابولیت هاى ثانویه مانند آنتى بیوتیک ها، آنزیم هاى ضدقارچى و آنزیم ACC دِآمیناز، مقاومت گیاه را به عوامل 
تنش زاى زنده مانند بیمارى هاى بوته میرى، پوسیدگى ریشه و طوقه و حتى آفات حشره اى و عوامل استرس زاى غیرزنده مانند شورى، خشکى، 
مسمومیت فلزات سنگین و ... افزایش دهند. در حال حاضر، چندین فراورده تجارى بر پایه این میکروارگانیسم ها با نام هاى تجارى بایوفارم، پروبیو 96، 
تریکوران پى، رشداَفزا و بایوفسفات بایوران توسط شرکت  فن آورى زیستى طبیعت گرا (بایوران) تولید مى شود. کارایى این محصوالت، در طول 
سال هاى اخیر، در کشت محصوالت مختلف و در شرایط اقلیمى، جغرافیایى و مدیریتى مختلف در قالب طرح هاى پایلوت مورد بررسى قرار گرفته 
است. به عنوان مثال، استفاده از کود زیستى بایوفارم که حاوى باکترى هاى Azotobacter، Azospirillum و Pseudomonas است، در زراعت گندم آبى 
و دیم استان هاى مختلف کشور (آذربایجان شرقى، کردستان، لرستان، کرمانشاه و البرز)، به افزایش 11 تا 39 درصدى عملکرد محصول منجر شده 
که این افزایش عملکرد، در کنار کاهش هزینه کاربرد نهاده هاى شیمیایى، در نهایت سود خالص بسیار خوبى را عاید کشاورز کرده است. تاثیر مشابهى 
از کاربرد تلفیقى کودهاى زیستى بایوفارم، پروبیو 96 و رشداَفزا تولید شرکت بایوران در کنار کاهش مصرف کودهاى شیمیایى، در زراعت ذرت 
علوفه اى و دانه اى در پنج استان کشور (قزوین، لرستان، سیستان و بلوچستان، کرمان و البرز) به دست آمده است. کلیه طرح هاى مذکور، با نظارت 

و همکارى مستقیم مراکز جهاد کشاورزى استان هاى مربوطه انجام شده و نتایج آن ها، مورد تایید کارشناسان این مراکز قرار گرفته است. 
در سال زراعى 99-1398، این فرصت فراهم شد که کارایى کودهاى زیستى تولید شرکت بایوران در عملکرد زیره سبز در شرکت کشت و صنعت 

بستان واقع در شهرستان نظرآباد به عنوان قطب تولید زیره سبز استان مورد 
بررسى قرار گیرد. با توجه به اینکه در این منطقه، در مدیریت زیره سبز از 
هیچ نهاده اى شامل کود و آفتکش استفاده نمى شود، این فرضیه مطرح شد 
که بذرمال زیره سبز با کودهاى زیستى مى تواند در کنار فراهم کردن عناصر 
غذایى به عنوان یک کود زیستى، از سویى قدرت جوانه زنى و سبزشدن بوته ها 
را در رقابت با علف هاى هرز افزایش داده و از سوى دیگر، با اثرات حفاظتى 
خود، بر شیوع بیمارى هاى رایج مانند بوته میرى در این مزارع تاثیر بگذارد. در 
این گزارش، اطالعات کاملى از روند انجام این طرح، از روز کاشت، نوع و 
محتواى محصوالت استفاده شده و بازدیدهاى میدانى انجام شده تا روز برداشت 
محصول، تعیین میزان عملکرد در واحد سطح و محاسبه ریالى سود و زیان 

حاصل از کاربرد این نهاده ها فراهم شده است.
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این طرح در تاریخ دوم دى ماه 1398 در مزرعه اى به مساحت 20000 مترمربع واقع در اراضى شرکت کشت و صنعت بستان در شهرستان نظرآباد 
استان البرز آغاز شد. این مزرعه، به صورت طولى به دو قسمت مساوى (هر یک به مساحت یک هکتار) تقسیم شده و هر قطعه، به یکى از تیمارهاى 

شاهد (بدون کاربرد هیچ گونه نهاده شیمیایى یا زیستى) و زیستى (کاربرد دو کود زیستى بایوفارم و بایوفسفات بایوران) اختصاص داده شد. 
همچنین در فاصله تقریبى 500 متر از این مزرعه، یک مزرعه به مساحت تقریبى 3 هکتار که با همین رقم زیره و در همان روز به زیر کشت زیره سبز 
رفته بود، به عنوان شاهد دوم در نظر گرفته شد. تصاویر ماهواره اى مربوط به محل اجراى طرح و مزارع و تیمارهاى انتخاب شده در شکل زیر نشان 

داده شده اند (شکل1).

شکل 1- موقعیت جغرافیایى مزارع و تیمارهاى انتخاب شده در شهرستان نظرآباد استان البرز
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تیمارهاى به کار رفته در این طرح

کودهاى زیستى مورد استفاده در این طرح

فصلنامه بایوران
May/June2021 /1400بهار

همان گونه که قبال گفته شد، در این طرح، در مجموع سه تیمار شامل تیمار کودهاى زیستى، شاهد اول و شاهد دوم در نظر گرفته شد. اطالعات مربوط به این 
تیمارها در جدول 1 خالصه شده است. در تیمار شاهد اول و دوم، از هیچ گونه کودى در مزارع استفاده نشد. در حالى که در تیمار زیستى، از کود زیستى 
بایوفارم به صورت بذرمال به میزان 1 لیتر براى 10 کیلوگرم بذر (یعنى 1 لیتر در هکتار) و از کود زیستى بایوفسفات بایوران همزمان با شخم به میزان 100 کیلوگرم 

در هکتار استفاده شد (شکل 2 تا 3). 

کود زیستى بایوفارم

 ،(Azotobacter sp ) ماده موثره این محصول، تلفیقى از سویه هاى باکتریایى ازوتوباکتر
آزوسپیریلوم ( Azospirillum sp) و سودوموناس ( Pseudomonas sp) است. این باکترى ها 
از مهمترین عوامل ریزوسفرى محرك رشد گیاه (PGPRs) و تثبیت کننده ازت بوده و 
در مجموع، جایگزین مناسبى براى کودهاى شیمیایى ازته به ویژه اوره به شمار مى روند. 
این محصول، به سه شکل بذرمال، تلقیح ریشه نشاء و همراه آب آبیارى براى استفاده 
در انواع گیاهان زراعى، صیفى و سبزى، محصوالت گلخانه اى، گیاهان دارویى و ... 

قابل استفاده است.

کود زیستى بایوفسفات بایوران

ماده موثره این محصول، حدود 20 درصد فسفر، 8 درصد ماده آلى و تراکم قابل توجهى 
از باکترى هاى حل کننده فسفات است که در کنار هم، ترکیب ایده الى براى تامین فسفر 
موردنیاز گیاهان و اصالح ساختار و محتواى ماده آلى خاك فراهم مى کنند. باکترى هاى 
مذکور، با فعالیت هاى بیوشیمیایى خود، فسفات را به فرم قابل استفاده براى گیاه تبدیل 
کرده و از تثبیت و انباشته شدن آن در خاك که مشکل بسیارى از خاك هاى ایران است 
جلوگیرى مى کنند. با استفاده از این محصول، با توجه به افزایش راندمان جذب فسفر، 
نیاز به کودهاى شیمیایى به میزان قابل توجهى کاهش یافته و از تجمع فسفر غیرقابل 
جذب و مسمومیت خاك جلوگیرى مى شود. بایوفسفات بایوران معموال به همراه 
شخم در زمان کاشت، براى انواع گیاهان زراعى، صیفى و سبزى و گیاهان دارویى 

قابل استفاده است.

جدول 1- خصوصیات تیمارهاى انتخاب شده در طرح پایلوت زیره در شهرستان نظرآباد

نام تیمار

1 هکتارتیمار زیستى

1 هکتار

3 هکتار

10 کیلوگرم

10 کیلوگرم

30 کیلوگرم

1- بذرمال با کود زیستى بایوفارم
2- کاربرد کود بایوفسفات بایوران همزمان با شخم

عدم کاربرد کود شیمیایى و زیستى

عدم کاربرد کود شیمیایى و زیستى

شاهد اول

شاهد دوم

توضیح تیمارمیزان بذر مورداستفادهمساحت تیمار
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کشاورزان زیره کار در منطقه نظرآباد، معموال از نهاده خاصى براى مدیریت تغذیه و آفات و بیمارى هاى محصول استفاده نمى کنند و تنها اقدام قابل 
ذکر، وجین علف هاى هرز و در صورت لزوم، یک بار آبیارى مزرعه است. در مزارع انتخاب شده در این طرح، وجین علف هاى هرز و یک مرحله 

آبیارى در هر سه تیمار دقیقا به صورت مشابه صورت گرفت.

در این تاریخ، کارشناسان شرکت بایوران به همراه کارشناس زراعت شرکت کشت و صنعت بستان، بازدیدى از مزارع طرح پایلوت انجام داده و وضعیت 
رشد بوته ها در سه تیمار را مورد بررسى قرار دادند. براساس مشاهدات کارشناسان، تراکم بوته هاى زیره سبز در مزرعه کودهاى زیستى به وضوح 
بیشتر از مزارع شاهد بود که این موضوع در تصاویر زیر کامال قابل مشاهده است (شکل4). بیشتر بودن پوشش گیاهى مى تواند نتیجه جوانه زنى و 
سبز شدن بهتر بذور در تیمار زیستى، افزایش مقاومت آن ها به عوامل بیمارگر قارچى مانند بوته میرى فوزاریومى و افزایش قدرت رقابت آن ها با 
علف هاى هرز باشد، سه اتفاقى که در مطالعات مختلف، در مورد باکترى هاى به کار رفته در کودهاى زیستى مورد استفاده در این مطالعه به اثبات 

رسیده است.

مراحل داشت محصول

بازدید از مزرعه در تاریخ 10 اردیبهشت 1399

فصلنامه بایوران
May/June2021 /1400بهار

شکل 2- بذرمال بذر زیره با استفاده از کود زیستى بایوفارم

 شکل 3- کاربرد کود زیستى بایوفسفات بایوران  در زمان شخم زمین



The BIORUN BulletinBIORUNBIORUN

7

شته خالدار هلو

نمونه بردارى از مزرعه به منظور تعیین عملکرد

زیره سبز را معموال به صورت دستى و چند روز قبل از خشک شدن کامل بوته ها برداشت مى کنند تا دانه ها دچار ریزش نشوند. با اطالع کارشناسان 
مزرعه شرکت کشت و صنعت بستان، با نزدیک شدن به زمان برداشت محصول، کارشناسان بایوران به منظور تخمین میزان عملکرد، در تاریخ 19 خرداد 
1399 اقدام به نمونه بردارى از سه تیمار کردند. براى این منظور، سه پالت به ابعاد 4 × 3 متر (مساحت 12 متر مربع) به صورت تصادفى در هر تیمار 
انتخاب شد. بوته هاى موجود در این پالت ها از محل طوقه برداشت شده و محصول هر پالت، به صورت جداگانه در کیسه هاى پالستیکى قرار 
داده شد (شکل5). محصول برداشت شده، به منظور خشک شدن و آماده سازى براى جداسازى دانه ها، به مدت 8 روز در معرض نور مستقیم آفتاب 
قرار داده شدند. پس از این مدت، محصول به صورت دستى کوبیده شده و دانه هاى زیره به کمک الک هایى با اندازه منافذ (مش) مختلف جداسازى 
و وزن شدند (شکل6). با تبدیل مقدار محصول برداشت شده در پالت 12 مترى به مساحت یک هکتار، میزان عملکرد در هکتار بر حسب کیلوگرم 
محاسبه و بین سه تکرار هر تیمار میانگین گرفته شد. مقایسه آمارى بین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن و به کمک نرم اَفزار آمارى SPSS نسخه 17,1 

انجام شد.

فصلنامه بایوران
May/June2021 /1400بهار

شکل 4- مقایسه تراکم پوشش گیاهى در مزرعه تیمار زیستى و شاهد
وجین علف هاى هرز در هر سه مزرعه سه روز قبل از این 
بازدید صورت گرفته است که در تصویر مشخص است.

شکل 5- نمونه بردارى از مزرعه براى تعیین میزان عملکرد محصول در هکتار
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نتایج و بحث

(Orius sp.)

فصلنامه بایوران
May/June2021 /1400بهار

شکل 6- جداسازى دانه هاى زیره سبز به کمک الک هایى با اندازه منافذ مختلف 
و آماده سازى نمونه نهایى براى توزین

براساس داده هاى به دست آمده از نمونه بردارى، بیشترین میزان عملکرد زیره سبز در تیمار زیستى به میزان 1089/2 کیلوگرم در هکتار و پس از 
آن به ترتیب در شاهد دوم و اول به میزان 841/04 و 807/97 کیلوگرم در هکتار به دست آمد (شکل7). به این ترتیب، استفاده از کودهاى زیستى 

در این مزرعه، به ترتیب به افزایش 34/8 و 29/5 درصدى عملکرد محصول نسبت به دو تیمار شاهد اول و دوم منجر شده است.

شکل 7- میانگین عملکرد محصول زیره در هکتار در تیمارهاى کودهاى زیستى، شاهد اول و شاهد دوم 
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مقایسه آمارى، از وجود اختالف معنى دار بین عملکرد تیمار زیستى و دو تیمار شاهد حکایت دارد، در حالى که میزان عملکرد دو تیمار شاهد از 
نظر آمارى با یکدیگر اختالف معنى دار نشان نداد (شکل7). در یک مصاحبه تلویزیونى که در بهار 1399 از کارشناسان زراعت این شرکت از 
شبکه استانى البرز پخش شده است، عنوان شده که میانگین عملکرد محصول زیره در سال هاى قبل و با همین شیوه مدیریت حدود 500 تا 600 کیلوگرم 
در هکتار بوده است که این مقدار، در سال جارى با توجه به بهبود روش هاى کشت و بارندگى مناسب به حدود 750 تا 800 کیلوگرم افزایش 
خواهد یافت. نتایج این مطالعه در دو مزرعه شاهد نشان داد که پیش بینى کارشناسان این شرکت کامال درست بوده است. با این حال، ثبت عملکرد 
باالى یک تن در این مزارع کامال دور از تصور بوده و این اتفاق مثبت و ارزشمندى است که تنها با کاربرد دو نوع کود زیستى در این مزرعه 

حاصل شده است.
در اینجا، هزینه نهاده و سود ناشى از کاربرد آن در مزرعه زیستى نیز مورد بررسى قرار گرفت (جدول 2). بر این اساس، هزینه کاربرد یک لیتر 
کود زیستى بایوفارم و 100 کیلوگرم کود زیستى بایوفسفات بایوران در یک هکتار از مزرعه زیستى به ترتیب معادل 445000 ریال و 3100000 ریال 
است که این به معناى صرف مبلغ 3545000 ریال براى تامین نهاده مزرعه زیستى است. کاربرد این مقدار نهاده در تیمار زیستى به افزایش عملکرد 
محصول به میزان 281/21 کیلوگرم نسبت به شاهد اول و 248/15 کیلوگرم نسبت به شاهد دوم شده است. با محاسبه سود این مقدار بر حسب 
قیمت روز زیره سبز (هر کیلوگرم 800000 ریال)، در مزرعه زیستى به ترتیب 224975330 و 198526660 ریال سود نسبت به شاهد اول و دوم 
عاید کشاورز شده است که با کم کردن هزینه کاربرد نهاده، سود خالص به دست آمده در مزرعه زیستى نسبت به شاهد اول و دوم به ترتیب معادل 

221430330 و 194981660 ریال تعیین مى شود (جدول2).

نتایج این مطالعه مزرعه اى نشان داد که استفاده از کودهاى زیستى، میزان عملکرد محصول زیره سبز را به میزان قابل توجهى (34 و 29 درصد) 
افزایش داد. این افزایش، برخالف کودهاى شیمیایى که ممکن است تنها از طریق تامین عناصر غذایى حاصل شود، در مورد کودهاى زیستى ابعاد 
گسترده ترى داشته و از چند طریق ممکن است ایجاد شده باشد. در اولین و ساده ترین حالت، باکترى هاى به کار رفته در کودهاى زیستى و مواد 
همراه آن ها از جمله فسفر معدنى و ماده آلى در تامین عناصر غذایى موردنیاز گیاهان به ویژه ازت و فسفر نقش دارند. این عوامل، همچنین با تولید 
هورمون هاى تنظیم کننده رشد گیاهى مانند اکسین و جیبرلین، به طور مستقیم به افزایش قدرت جوانه زنى بذور و رشد رویشى آن ها کمک مى کنند. 
این موضوع احتماال در افزایش قدرت رقابت گیاه کشت شده در مواجهه با علف هاى هرز از اهمیت زیادى برخوردار است. همان گونه که قبال 
گفته شد، علف هاى هرز از مهم ترین عوامل محدودکننده عملکرد زیره سبز هستند و کنترل آن ها با توجه به رشته اى بودن برگ هاى زیره و کم بودن 
سطح فتوسنتزى آن ها، از اهمیت باالیى برخوردار است. از آنجا که بذرمال بذر زیره با کود بایوفارم، مزایاى این باکترى هاى را تنها در اختیار گیاه 
زراعى قرار داده و علف هاى هرز از آن محروم هستند، بدیهى است که قدرت جوانه زنى بذور و سبزشدن گیاه هدف در مقابل علف هاى هرز بهبود 
یافته و این موضوع در نهایت بر عملکرد محصول تاثیر خواهد گذاشت. در بازدیدهاى به عمل آمده، به وضوح تراکم پایین تر علف هاى هرز در مزرعه 

جدول 2- محاسبه هزینه و سود ناشى از کاربرد کودهاى زیستى در کشت زیره سبز

تیمار

شاهد اول

شاهد دوم

تیمار زیستى

سود خالصسود کاربرد نهادههزینه نهادهافزایش عملکردعملکرد

807/97  00

0

00

841/04

220970000 ریال224975330 ریال1089/2281/214000000

26440000 ریال26440000 ریال33/06
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زیستى نسبت به دو مزرعه شاهد نمایان بود. در مزرعه شاهد، مشاهده شد که هر جا علف هاى هرز وجین نشده و از حد خاصى بیشتر رشد کرده اند، 
به طور کامل رشد زیره را تحت تاثیر قرار داده و به این ترتیب، در نزدیکى آن ها، هیچ بوته زیره اى رشد نکرده است. این اتفاق، به خالى ماندن زمین 

از گیاه زراعى در بسیارى از بخش هاى مزرعه منجر شده است که در شکل 8 این موضوع کامال قابل مشاهده است. 

از سوى دیگر، باکترى هاى ریزوسفرى با تولید طیفى از متابولیت هاى ثانویه مانند انواع آنتى بیوتیک ها، ترکیبات ضدقارچى و آنزیم ACC دِآمیناز، 
نقش مهمى در افزایش مقاومت گیاه به عوامل تنش زاى زنده و غیرزنده ایفا مى کنند. این عوامل شامل آفات و بیمارى هاى گیاهى، شورى، خشکى 
و کم آبى، مسمومیت فلزات سنگین، تنش ناشى از کاربرد علف کش ها و آفتکش ها و ... هستند که در مجموع باعث کاهش قابل توجه عملکرد محصول 
مى شوند. با در نظرگرفتن این طیف وسیع از مکانیسم هاى باکترى هاى ریزوسفرى، افزایش عملکرد محصول چندان دور از انتظار نخواهد بود. 
جالب است که مشابه این نتایج قبال در مورد سایر محصوالت به ویژه گندم نیز به دست آمده است. به عنوان مثال، از کود زیستى بایوفارم تاکنون 
در پنج مزرعه مختلف گندم آبى و دیم در استان هاى مختلف استفاده شده که به افزایش 11، 19، 19، 39 و 39 درصدى عملکرد منجر شده است.

موضوع مهم دیگرى که باید به آن توجه کرد، بحث اقتصادى و محاسبه هزینه و سود ناشى از کاربرد این کودها است. همان گونه که در بخش نتایج 
گفته شد، کشاورز با صرف مبلغ ناچیز 354500 تومان در هر هکتار، سودى نزدیک به 20 میلیون تومان به دست آورده است. این سود باال به دلیل 
قیمت باالى بذر زیره سبز به عنوان یک گیاه دارویى و ادویه اى ارزشمند به دست آمده و در مقایسه با محصوالتى مثل گندم و ذرت که قیمت 
محصول آن ها به مراتب پایین تر است، از اهمیت بسیار باالیى برخوردار است. در نهایت، باید به مزایاى اکولوژیکى، زیست محیطى و سالمت محورى 
کودهاى زیستى توجه کرد. تقریبا تمام زیره تولیدى در کشور راه صادرات به خارج از کشور را در پیش مى گیرد و بحث سالم بودن و عدم وجود 
ترکیبات شیمیایى مضر در این محصوالت، از الزامات مهم صادرات است. این موضوع، کاربرد کودها و آفتکش هاى شیمیایى در این محصول دارویى 
و ادویه اى را محدود مى کند. با این حال، کودهاى زیستى را مى توان بدون کوچکترین نگرانى در زمینه باقیمانده ترکیبات مضر، در این محصول 
استفاده کرد. از سوى دیگر، با توجه به اینکه زیره در استان هایى مانند البرز که از بارندگى کافى برخوردار هستند، به صورت دیم کشت مى شود، 
استفاده از کودهاى شیمیایى به ویژه به همراه آبیارى در آن امکان پذیر نیست. اما استفاده از کودهاى زیستى به صورت بذرمال، روش بسیار آسان 

و ایده آلى است که مى تواند به کاهش هزینه ها و افزایش سوددهى محصول منجر شود.

شکل8- مقایسه تراکم علف هاى هرز در مزرعه تیمار زیستى، شاهد اول و شاهد دوم
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فسفورانفسفوران

10 درصد

تجزیه هاى ضمانت شده

ماده آلى
فسفر کل 

12 درصـد

6 درصد 
90 درصد حداقل مقدار ذرات با اندازه 2 تا 4 میلیمتر 

رطوبت

8   pH 1:10 محلول
8 EC 1:10 محلول

Bacillus velezensis
Pediococcus acidilactici

5 ×104 cfu/gr

5 ×104 cfu/gr

(dS/m)

(P2O5)

مزایای کاربرد:
با ماشین هاى کودپاش، مشابه  قابلیت کاربرد آسان بصورت دستى و یا 

کودهاى شیمیایى فسفاته
قابلیت جایگزینى با کودهاى شیمیایى فسفاته

افزایش عملکرد گیاهان زراعى و باغى
کاهش آلودگى هاى زیست محیطى ناشى از مصرف کودهاى شیمیایى فسفاته

عالوه بر تأمین نیازهاى تغذیه اى گیاه موجب انحالل فسفات نامحلول شده و 
قابلیت جذب توسط گیاه را افزایش مى دهد. 

قابل استفاده در تولید محصوالت سالم و ارگانیک عارى از بقایاى کودهاى 
فسفاته شیمیایى 
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مخمر ساکارومایسس سرویسیه با توانایى تخمیر کربوهیدرات به عنوان یک افزودنى خوراکى در جیره نشخوارکنندگان استفاده مى شود. به طور معمول 
در جیره نشخوار کنندگان از دو فرم مخمر زنده و محیط کشت مخمرى داراى سلول هاى زنده و کشته شده استفاده مى شود. استفاده از مخمر در 
تغذیه نشخوارکنندگان با هدف اصالح تخمیر در شکمبه از طریق بهبود قابلیت هضم اجزاء جیره، استفاده از نیتروژن، ایجاد ثبات در pH شکمبه، 
کاهش احتمال بروز اسیدوز و بهبود عملکرد کلى حیوان انجام مى شود. همچنین آزمایشات فراوانى اصالح رفتار تغذیه اى در گاو شیرى را بعد از 

مصرف مخمر زنده گزارش کرده اند. 
مخمر ساکارومایسس سرویسیه با استفاده از مکانیسم هاى مختلفى از جمله مصرف اکسیژن محیط و ایجاد شرایط بى هوازى در شکمبه به سود باکترى هاى 
تجزیه کننده سلولز و باکترى هاى مصرف کننده الکتات اثرات مثبت خود را اعمال مى کند. در همین رابطه گزارشات فراوانى وجود دارد که استفاده 
از مخمر زنده موجب افزایش جمعیت باکترى هاى سلوالیتیک، آمیلوالیتیک و مصرف کنندالکتات مى شود در حالى که استفاده از محیط کشت مخمرى 
تنها موجب افزایش جمعیت باکترى هاى آمیلوالیتیک مى شود. تعدادى از محققین گزارش کردند که استفاده از مخمر زنده در خوراك نشخوار کنندگان 
با تغییر الگوى مصرف خوراك و اصالح رفتار تغذیه اى دام از طریق افزایش دفعات مصرف خوراك احتمال بروز اسیدوز را کاهش مى دهد. با افزایش 
دماى محیط و بروز تنش گرمایى مصرف ماده خشک کاهش مى یابد و در نتیجه ى آن تولید شیر نیز کاهش مى یابد. گزارش شده است که حدود پنجاه 
درصد از علل کاهش تولید شیر در شرایط تنش گرمایى مربوط به کاهش مصرف ماده خشک است. در همین رابطه اتخاذ یک استراتژى مناسب در 
جهت به حداقل رساندن اثرات منفى ناشى از تنش گرمایى با افزایش مصرف ماده خشک و بهبود قابلیت هضم خوراك در شکمبه مد نظر محققین 
قرار گرفته است. یکى از استراتژى هاى پیشنهادى براى بهبود عملکرد دام در شرایط استرس حرارتى، استفاده ازترکیباتى است که عملکرد شکمبه 
را اصالح مى کنند و موجب بهبود قابلیت هضم و جذب مى شوند. در همین رابطه گزارش شده است که استفاده از مخمر در جیره گاو هاى شیرى تحت 

تنش گرمایى موجب بهبود عملکرد شیردهى، افزایش ماده خشک مصرفى و تعدیل pH شکمبه شد.
گروه هاى آزمایشى:

در این آزمایش از 33 گاو تازه زا و 27 گاو چند شکم زا استفاده شد. این آزمایش در ماه مى تا سپتامبر (اردیبهشت تا شهریور) به عنوان گرمترین 
ماه هاى سال انجام شد. میزان مخمر زنده در هر گرم از محصول برابر cfu/gr 2* 1010  است. این آزمایش در طى 11 هفته انجام شد. تیمارهاى 

آزمایشى شامل: 

1- گروه شاهد (11 گاو تازه زا و 9 گاو چندشکم زا)
2- گروه مصرف کننده نیم گرم در روز (11 گاو تازه زا و 9 گاو چندشکم زا)
3- گروه مصرف کننده یک گرم در روز (11 گاو تازه زا و 9 گاو چندشکم زا)

13
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نتیجه گیرى:

استفاده از مخمر زنده در خوراك گاوهاى شیرى در اوایل دوره شیردهى تحت تنش گرمایى، عملکرد تولید شیر را از طریق افزایش بازده 

انرژى بدون تأثیر بر DMI بهبود بخشید و  بازده تبدیل ماده خشک مصرفى به ECM (شیر تصحیح شده بر مبناى انرژى) را ٪7/4 

افزایش داد.

افزایش بهره ورى خوراك از طریق بهبود قابلیت هضم فیبر، پروتئین و ماده آلى اتفاق مى افتد، به دلیل اثرات مستقیم S. cerevisiae بر 

متابولیسم میکروبى شکمبه که یک محیط پایدارتر را در شکمبه براى هضم فیبر ایجاد مى کند و به دلیل تغییر در رفتار تغذیه با کاهش 

سرعت غذا خوردن و افزایش زمان جویدن قابلیت هضم خوراك افزایش مى یابد.

نتایج این مطالعه نشان داد که گنجاندن روزانه حداقل 1010 × 3 سلول S. cerevisiae در جیره هاى گاو شیرى تحت تنش گرمایى براى 

حفظ یک محیط شکمبه اى پایدارتر، بهبود قابلیت هضم، جلوگیرى از بروز اسیدوز و افزایش عملکرد تولیدى و بازده خوراك توصیه 

مى شود.
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اثرات مصرف:

• پیشگیرى از اسهال و سایر بیماریهاى گوارشى
• تقویت عملکرد سیستم ایمنى 

• جلوگیرى از اسیدوز
• بهبود اشتها

• بهبود عملکرد رشد
• کاهش دوره شیرخوارگى

• بهبود سرعت رشد شکمبه و تحریک رشد فلور 
  طبیعى روده
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چکیده
تنش گرمایى به عنوان یک تنش محیطى یا عامل بازسازى غیرطبیعى استخوان است که سبب تخریب زیر ساختارهاى استخوان مى شود. هدف 
از این مطالعه بررسى اثرات پروبیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتیلیس بر توده استخوانى جوجه هاى گوشتى تحت دماى باالى دوره ایى محیط بود. 

تعداد120عدد جوجه یکروزه نر گوشتى راس 308 به طور تصادفى به 2 تیمار (12 قفس براى هر تیمار) تقسیم شدند: 
1- جیره کنترل و 2- جیره کنترل به همراه  ppm 250 پروبیوتیک متشکل از 3 سویه باسیلوس سوبتیلیس.

دماى سالن در روز اول 35 درجه سانتیگراد بود و تا روز 15 ام، روزانه به میزان 0,5 درجه سانتیگراد کاهش یافت، سپس دماى محیط به مدت 
افزایش یافت. نمونه هاى   44 17) تا روز   :00 07:00 تا  32 درجه سانتیگراد (از ساعت  28 درجه سانتیگراد به  10 ساعت در روز، از 
43 جمع آورى شد، در حالى که تست                     هیپوتاالموس) در روز  رافه و  مغز (هسته هاى  ران) و  استخوان  (تیبیا و  پا  استخوان هاى  خون، 

                              در روز 44 انجام شد. 
در مقایسه با گروه شاهد، مکمل پروبیوتیکى حاوى مواد معدنى استخوان، وزن، اندازه، شاخص وزن به طول، و شاخص مقاومت در استخوان 
درشت نى و استخوان ران                 جوجه هاى گوشتى که تحت تنش گرماى یقرار گرفتند را افزایش داد. غلظت سرمى تلوپپتید- c ترمینال 
کالژن نوع             با استفاده از مکمل پروبیوتیکى کاهش یافت               ، در حالى که کلسیم یونیزه، فسفات و استئوکلسین تحت تأثیر 
قرار نگرفتند               . عالوه بر این، فاکتور-a تومور نکروز کننده             در جوجه هاى گوشتى تغذیه شده با پروبیوتیک بدون ایجاد تغییر 

در غلظت اینترلوکین پالسما IL ، 6- (IL)-10 ، اینترفرونg-  و کورتیکواسترون، کاهش یافت                . 
تیمارها هیچ تأثیرى بر غلظت سروتونین محیطى و سروتونین مرکزى و کاتکول آمین ها (نوراپى نفرین ، اپى نفرین و دوپامین) و همچنین متابولیت هاى 
آن ها نداشتند. این نتایج ممکن است نشان دهد که مکمل پروبیوتیکى بر پایه باسیلوس سوبتیلیس رشد استخوان جوجه هاى گوشتى را که 
تحت تنش گرمایى دوره ایى بودند را افزایش مى دهد، که احتماالً این امر از طریق مهار تحلیل استخوان که ناشى از کاهش تنظیم گردش خون 
TNF-a و CTX  است رخ میدهد. بنابراین جیره هاى حاوى مکمل پروبیوتیکى ممکن است یک استراتژى مدیریتى براى افزایش سالمت اسکلتى 

جوجه هاى گوشتى در آب و هواى گرم باشد.

کلمات کلیدى: باسیلوس سوبتیلیس، تنش گرمایى، استخوان، فاکتور-a تومور نکروز کننده، جوجه گوشتى

Fei-fei Yan,Wei-chao Wang, and Heng-wei Cheng

پروبیوتیک بر پایه باســیلوس سوبتیلیس با مهار التهاب در جوجه هاى گوشتى که تحت تنش گرمایى دوره اى قرار 
دارند باعث افزایش رشد استخوان مى شوند

 LTL (latency-to-lie)
*

(P < 0.05)

(CTX) I 

(P > 0.05)

 (P = 0.02)

  (TNF-a)

 (P = 0.003)

* آزمون LTL یک روش رفتارى براى ارزیابى سالمت پا در مرغ هاى گوشتى است که با ضبط مدت زمانى که پرنده براى نشستن پس از قرار گرفتن در حالت ایستاده در آب خنک قرار دارد 
صورت مى گیرد. آزمون LTL در واقع شاخصى براى اندازه گیرى قدرت پا است.
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مزایاى مصرف: 

• افزایش میزان تولید شیر
• کاهش ضریب تبدیل مواد غذایى

• افزایش راندمان تولید
• تنظیم و تثبیت فلور میکروبى شکمبه

• جلوگیرى از اسیدوز
• کاهش سلولهاى سوماتیک در شیر

• جلوگیرى از بیمارى ورم پستان
• بهبود کارایى تولید مثل
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اسهال گوساله هاى شیرخوار: 
یکى از مهمترین مشکالت، نگرانى ها و چالش ها در صنعت دامپرورى

بر اساس گزارش ها، اسهال دلیل بیش از 50 درصد مرگ و میر گوساله ها در هفته هاى ابتدایى زندگى است و مى تواند عالوه بر افزایش هزینه هاى 
کارگرى، درمان و تشخیص، و اختالل در رشد، عملکرد تولیدى و تولیدمثلى گوساله را در آینده تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، این اختالل 

ضررهاى اقتصادى سنگینى را به دامداران تحمیل مى کند.

مکمل خوراکى ضد اسهال، تقویت کننده سیستم ایمنى و سالمت دستگاه گوارش

(IgY) پروبیوتیک چند سویه غنى شده با آنتى بادى  اختصاصى زرده تخم مرغ

Scour = Diarrhea in livestock, especially cattle and pigs.

  

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23+ 

E. coli                        

Rotavirus                        

Coronavirus                        

Salmonella                        

Cryptosporidium                        

عوامل عفونى مهمترین عوامل مسبب اسهال در گوساله هاى 
شیرخوار

عوامل مختلفى موجب بروز اسهال مى شوند که مهمترین 
آن ها عوامل عفونى هستند. شایع ترین عوامل عفونى مسبب 
این اختالل در گوســاله هاى شـــیرخوار، اشـــــرشیاکلى 
انتروتوکسیژنیک، سالمونال، روتاویروس وکروناویروس 
مى باشند. بازه زمانى بروز اسهال در اثر هر یک از این عوامل، 
بر اساس سن حیوان، در جدول زیر نشان داده شده است.
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برخى شرایط و فاکتـــورهاى دخیل در روند تکـثیر این عوامل و افزایش بروز 
اسهال به شرح ذیل است. 

با درك عوامل و پاتوفیزیولوژى اسهال، شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا (بایوران) در حال تولید مکمل غذایى 
دایادیفنس براى دام شیرخوار است. این محصول مبتنى بر پروبیوتیک چند سویه و آنتى بادى هاى اختصاصى 
زرده تخم مرغ علیه شایع ترین عوامل عفونى مسبب این اختالل است. ترکیبات موجود در دایا دیفنس و تأثیر 

آن ها بر دام به شرح زیر مى باشد.
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(IgY) آنتى بادى اختصاصى زرده تخم مرغ
آنتى بادى ها، مولکول هایى بسیار اختصاصى براى اتصال و غیرفعال کردن مواد خارجى مهاجم، نظیر سموم و پاتوژن ها یا عوامل عفونى، هستند که 
توسط سیستم ایمنى بدن تولید مى شوند. براى تولید آنتى بادى اختصاصى IgY، پاتوژن ها در شرایط مناسب کشت داده شده و پس از غیرفعال سازى، 
تغلیط و خالص سازى آن ها، با یاور (ادجوانت) مناسب براى تهیه واکسن هاى اختصاصى ترکیب مى شوند. به منظور تحریک سیستم ایمنى و تولید 
IgY اختصاصى، این واکسن ها به مرغان تخمگذار تزریق مى شوند و  روند تولید آنتى بادى در سرم و تخم مرغ و کارایى آن در برابر عوامل عفونى 

به صورت آزمایشگاهى مورد بررسى قرار مى گیرد. در صورت تأیید، تخم مرغ هاى اختصاصى با دستگاه خشک کن پاششى به صورت پودر درآمده 
و در محصول دایادیفنس فرموله مى شود.

ایمن سازى دام با IgY اختصاصى، یکى از روش هاى نوین و کارآمد در درمان اسهال گوساله هاى شیرخوار است، که مى تواند از طریق ایجاد ایمنى 
غیرفعال و مهار تکثیر عوامل بیمارى زا در دستگاه گوارش، بروز اسهال و تلفات را در گله، بطور چشمگیرى تقلیل دهد. این آنتى بادى با تأثیر 
مثبت بر سیستم ایمنى و عملکرد دستگاه گوارش، موجب تحریک اشتها، بهبود عملکرد رشد، تعدیل فلور میکروبى و کاهش مدت زمان رسیدن 

به وزن هدف مى شود.

فرایند تولید IgY اختصاصى
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پروبیوتیک 
دایا دیفنس یک گزینه مناسب جهت جایگزینى آنتى بیوتیک در پیشگیرى و درمان اسهال گوساله ها مى باشد. پروبیوتیک هاى موجود در این محصول، از 
طریق تولید ترکیبات ضد میکروبى مانند باکتریوسین، پراکسید هیدروژن، اسید  الکتیک و اسید استیک، جلوگیرى از اتصال پاتوژن ها به سلول هاى اپیتلیال 
روده، ترشح آنزیم هاى گوارشى و ... موجب تعدیل سیستم ایمنى، افزایش قابلیت هضم مواد غذایى، حفظ تعادل فلور دستگاه گوارش و کاهش بروز 

اسهال مى شوند و بدین ترتیب عملکرد دام را بهبود مى دهند.

الکترولیت ها
الکترولیت ها، ترکیبات یونى حیاتى براى بسیارى از عملکردهاى فیزیولوژیک و سالمتى حیوان مى باشند و در حفظ تعادل آب در بدن نقش اساسى را ایفا 
مى کنند. با از دست رفتن آب در زمان اسهال و کاهش سطح الکترولیت ها در مایعات بدن، حیوان دچار ضعف و بى حالى مى شود. الکترولیت هاى موجود 

در دایا دیفنس، با تثبیت این یون ها در بدن، خطر کم آبى و دهیدرتاسیون را کاهش مى دهند.
 

مطالعات علمى 
تولید IgY اختصاصى علیه اشرشیاکلى انتروتوکسیژنیک در فاز مطالعاتِى اولیه تولید دایا دیفنس، تحت نظر متخصصین دانشگاه تهران و مؤسسه تحقیقات 
واکسن و سرم سازى رازى و با حمایت مالى شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا، صورت گرفت. نتایج االیزاى این پژوهش، افزایشى در فعالیت اختصاصی 

آنتی بادي در تخم مرغ و سرم خون مرغان تخمگذار طى هفته هاى پس از ایمونیزاسیون با اشرشیاکلى انتروتوکسیژنیک نشان داد (نمودار زیر).
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فعالیت اختصاصی آنتی بادي زرده تخم مرغ و سرم در مرغان ایمونیزه شده با اشریشیاکلى 
انتروتوکسیژنیک طى هفته هاى بعد از تزریق واکسن. نشانگرها (↑) بیانگر زمان ایمونیزاسیون می باشند.

مهار رشد اشریشیاکلى انتروتوکسیژنیک در حضور غلظت هاي مختلف پودر آنتی بادي اختصاصی (s) و 
.(ns) غیراختصاصی

استفاده از پودر آنتی بادي اختصاصی سبب کاهش رشد اشرشیاکلى انتروتوکسیژنیک در شرایط آزمایشگاهى به مقدار یک لگاریتم شد (نمودار زیر). 

بخشى از نتایج حاصل از اثر ضد میکروبى پروبیوتیک چند سویه به تنهایى یا در ترکیب با IgY اختصاصى بر رشد اشرشیاکلى انتروتوکسیژنیک 
در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که مشخص است، با ترکیب شدن پودر زرده تخم مرغ با پروبیوتیک چند سویه، بیشترین اثر ضدباکتریایى 

علیه باکترى مشاهده مى شود و بیشترین قطر هاله را در بین تیمارهاى آزمایشى بدست مى آید.
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اثر ضد میکروبى پروبیوتیک چند سویه به  تنهایى(a، سمت چپ) و در ترکیب با IgY اختصاصى (b، سمت راست).

نتیجه گیرى کلى: 
ایمونیزاسیون مرغان تخم گذار با واکسن هاى اختصاصى موجب تحریک سیستم ایمنى و تولید IgY اختصاصى مى¬شود که مى تواند در تخم مرغ 
ذخیره گردد. آنتى بادى تولید شده به تنهایى قادر به مهار رشد باکترى است؛ با این حال، ترکیب این آنتى¬بادى با پروبیوتیک چند سویه اثرات هم افزایى 

بر مهار رشد عامل پاتوژن را نشان داد.
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