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چکیده
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با گذشت بیش از یک دهه از ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک های محرك رشد در تغذیه طیور، این صنعت با چالش یافتن جایگزین هایی 
مناسب برای این ترکیبات مواجه بوده است. در این میان پروبیوتیک ها به خوبی توانسته اند بسیاری از انتظارات پرورش دهندگان طیور 
به یک مکمل غذایی بی خطر و موثر بر رشد و سالمتی طیور را برآورده نمایند. پروبیوتیک ها، میکروارگانیسم های زنده ای هستند که 
اگر به مقدار کافی استفاده شوند اثرات مفیدی بر سالمت میزبان می گذارند. پیشرفت های جدید در زمینه بهبود عملکرد پروبیوتیک ها، 
منجر به بروز تغییرات مهمی در فراهم نمودن سطح باالی سالمت و بهبود پارامترهای عملکرد در صنعت پرورش جوجه گوشتی 
شده اند. از منافع مشهود اقتصادی استفاده از پروبیوتیک ها در تغذیه طیور گوشتی، می توان به: بهبود عملکرد طیور )بهبود ضریب 
تبدیل غذایی، افزایش وزن و کاهش تلفات(، کاهش بیماری های مهمی نظیر کوکسیدیوز در گله های گوشتی، کاهش بار آلودگی 
گوشت مرغ از عوامل بیماری زای مشترك انسان و طیور مانند سالمونال و کمپیلوباکتر و تضمین سالمت مصرف کننده علی رغم کاهش 

مصرف آنتی بیوتیک ها، بهبود کیفیت گوشت مرغ و تبدیل آن به غذایی فراسودمند، اشاره کرد.  

واژه های کلیدي: پروبیوتیک، جایگزین آنتی بیوتیک محرك رشد، مرغ گوشتی
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مقدمه:
- نقش و اهمیت پروبیوتیک در صنعت پرورش مرغ گوشتی:

در طی چنــد دهه گذشــته، آنتی بیوتیک های محرك رشــد 
از نقــش و جایگاه ویــژه ای در صنعت پرورش جوجه گوشــتی 
برخــوردار بوده اند. امــا در نهایت علی رغم تمام فواید ناشــی از 
مصرف آنتی بیوتیک ها در صنعت پرورش مرغ گوشتی، استفاده 
بی رویــه از این ترکیب با اهمیــت، منجر به پدید آمدن مقاومت 
آنتی بیوتیکــی درمیــان جمعیت باکتری های دســتگاه گوارش 
مرغ های گوشــتی شــده اســت. از این رو با توجه به آگاهی از 
پیامدهای نامناســب ناشــی از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها، 
اســتفاده  از آنتی بیوتیک های محرك رشد در تغذیه جوجه های 
گوشــتی در بســیاری از کشــورها ممنوع یا محــدود گردیده 
اســت. مقاومت آنتی بیوتیکی اکتســابی ناشی از مصرف بی رویه 
آنتــی بیوتیک ها، به راحتی میان باکتری های دســتگاه گوارش 
)از جملــه باکتری های بیماری زا( قابل انتقال اســت و از این رو 
منجر به بی اثر شــدن آنتی بیوتیک ها بر روی عوامل بیماری زا در 
مواقع ضروری می شود. اما از طرف دیگر، حذف آنتی بیوتیک های 
محرك رشد در صنعت طیور، کنترل عفونت های روده ای ناشی از 
باکتری های پاتوژن را به چالشی مهم در این صنعت تبدیل نموده 
است. مرگ و میر ناشی از عفونت های روده ای، مهمترین معضل 
صنعت طیور است. وقوع چنین عفونت هایی منجر به کاهش نرخ 
رشــد و متعاقب آن وقوع خســارت اقتصادی فراوانی در صنعت 

طیور می شود.
با توجه به مشــکالت پدید آمده ناشی ازحذف آنتی بیوتیک های 
محرك رشد و از سویی دیگر رویارویی جهانی صنعت پرورش مرغ 
گوشتی با پدیده افزایش تقاضا برای پرندگان پرورش یافته بدون 
مصــرف آنتی بیوتیک، پروبیوتیک ها به عنوان یکی از راهکار های 
جایگزیــن مناســب برای این منظــور در نظر گرفته شــده اند. 
پروبیوتیک ها میکروارگانیســم های زنده ای هســتند که اگر به 
مقدار کافی به جیره اضافه شوند با افزایش جمعیت باکتری های 
مفید و کاهش جمعیت پاتوژن ها، منجر به بهبود تعادل جمعیت 
میکروبی دستگاه گوارش میزبان و کاهش میزان بروز بیماری های 
گوارشی می شوند )21(. مکمل های پروبیوتیکی می توانند محتوی 
یک گونه باکتری و یا ترکیبی از چند گونه باکتریایی باشــند که 

مکمل های تک سویه یا مخلوط نامیده می شوند.

گونه های الکتوباســیلوس و بیفیدوباکتر دو گروه از باکتری های 
اسید الکتیکی هستند که در ترکیب اغلب مکمل های پروبیوتیکی 
وجــود دارند )39(. عــالوه بر گونه های مذکور ســایر گونه های 
باکتریایی نظیر باسیلوس ها، انتروکوکوس ها، استرپتوکوکوس ها، 
الکتوکوکوس ها و پدیوکوکوس ها بــه مقادیرکمتری در ترکیب 
مکمل های طیور وجود دارند. میکروارگانیســم های پروبیوتیکی 
موجود در ترکیب مکمل های پروبیوتیکی بیشتر از دستگاه گوارش 
طیور بومی یا صنعتی جداســازی شده )3 و48( و پس از تکمیل 
آزمایشات متعدد مزرعه ای، در ترکیب مکمل ها استفاده می شوند.    
پروبیوتیک ها از طریق مکانیسم هایی نظیر حذف رقابتی، خاصیت 
ضد باکتریایــی و ایجاد تغییرات در سیســتم ایمنی، اثرات مفید 
خــود را اعمال می نماینــد. مکمل های پروبیوتیکــی معموالً به 
صورت مخلوط در آب یا دان خوراکی جوجه گوشــتی و بر اساس 
مقادیر توصیه شــده، توســط تولید کننده مکمــل پروبیوتیکی 
مورد نظر، اســتفاده می شــوند. از جمله مهم ترین فواید استفاده 
از پروبیوتیک ها در صنعت پرورش جوجه گوشــتی، اثرات مثبت 
آن بر عملکرد طیور، بهبود تعادل میکروبی روده، کاهش شــیوع 
بیماری مهم اقتصادی نظیر کوکسیدیوز و افزایش امنیت غذایی 
در مصرف کننده با کاهش شــیوع بیماری های مشترك انسان و 
طیور مانند سالمونلوز و کمپیلوباکتریوزیس و نیز بهبود کیفیت 

گوشت جوجه های گوشتی می باشد )8 و ۵9(. 

- نقش و اهمیت پروبیوتیک بر بهبود عملکرد مرغ گوشتی:
مطالعــات متعدد نشــان داده که مصــرف پروبیوتیک ها منجر 
بــه بهبود ضریــب تبدیــل غذایــی و افزایــش وزن مرغ های 
گوشتی می شود. براساس نتایج مجموعه ای از پژوهش های انجام 
شده در ایران و سایر نقاط جهان )جدول1(  مشخص شده است 
که میانگین بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن جوجه های

گوشــتی در اثر مصرف پروبیوتیک، بــه ترتیب به میزان 4/63% 
و %4/40 می باشــد. بــه طــور معمول، اگر هر جوجه گوشــتی 
در طــول یک دوره پرورش با مصرف تقریبی پنج کیلوگرم نهاده، 
به وزن تقریبی ســه کیلوگرم برسد، بر اساس نتایج بدست آمده 
از مطالعات )جدول 1(، با مصرف مکمل پروبیوتیک بطور تقریبی 
در هر دوره پرورش، حدود 132گرم افزایش وزن زنده به ازاء هر 

پرنده خواهد بود.

    برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبک )گوسفند و بز(  در دوران خشکسالی در استان لرستان- بهروز، یاراحمدی
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         جدول1: درصد بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن مشاهده شده در ایران و نقاط مختلف جهان در اثر کاربرد پروبیوتیک

ردیفپژوهشگر / سالبهبود ضریب تبدیل)%( بهبود افزایش  وزن )%(

1/۵0/6Liu et al., (2007(1

2/62/2Mounzouris et al., (2007(2

۵/774/76Mounzouris et al., (2010(3

03/1Timmerman et al., (2006(4

4/69/2Kalavathy et al., (2003(۵

9/211Jin et al., (1998(6

88Mohan et al., (1996(7

03/2Midilli et al., (2008(8

2/40Yu et al., (2008(9

02/1Awad et al., (2009(10

۵/47/4Awad et al., (2010(11

7/۵0Cavazzoni et al., (1998(12

4/710/9El-Husseiny et al., (2008(13

8/193/26Alloui et al.,( 2012(14

4/۵۵7/92Boostani et al., (2013(1۵

16صابونی و همکاران )1389)2/6310/61

10/311/64Habibi et al., (2013(17

6/89/۵Habibi et al., (2013(18

1/۵61/13Talebi et al., (2008(19

6/342/33Karimi Torshizi et al., (2010(20

4/932/13Khaksefidi  and Rahimi (2005(21

22صفاری سامانی  و همکاران )1391)7/۵62/74

۵/442/36Zamanzad-Ghavidel et al.,(2011(23

2/4۵2/76Aliakbarpour et al.,(2012(24

2/141/10Aliakbarpour et al.,( 2012(2۵

22/7Zaghari et al.,(2015(26

27رحیمی و همکاران )2005)6/3۵۵/6۵

28رویان و همکاران )1398(۵/۵42

میانگین4/404/63

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
......

61

........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ..................................
 اثر مکمل های پروبیوتیک بر صنعت پرورش مرغ گوشتی-  مریم رویان         



    برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبک )گوسفند و بز(  در دوران خشکسالی در استان لرستان- بهروز، یاراحمدی

از ســوی دیگر با توجه به این امر کــه مصرف پروبیوتیک منجر 
به کاهش مصرف خوراك به میزان %4/63 می شــود؛ هر جوجه 
در یــک دوره به طــور تقریبی به میــزان  231/۵ گرم مصرف 
دان کمتری خواهد داشــت. از طرف دیگر با محاســبه مجموع 
سود بدســت آمده از افزایش وزن زنده و صرفه جویی در مصرف 
دان، مصرف تنها یک دوره پروبیوتیک منجر به سودی چشمگیر 

در یک مزرعه پرورش مرغ گوشتی می شود.

نقش و اهمیت پروبیوتیک بر بهبود پارامترهای ایمنی مرغ 
گوشتی:

تحریک سیســتم ایمنــی میزبــان در زمان تهاجــم پاتوژن ها، 
از جملــه مهم تریــن نقش هــای مهــم میکروارگانیســم های 
پروبیوتیکی می باشد. براساس مطالعات انجام یافته، پروبیوتیک ها 
بــا افزایش تولید آنتی بادی و باال رفتن ســطح ایمنوگلوبولین ها 
در جوجه های گوشتی، باعث ظهور اثرات مثبت بر روی عملکرد 
رشــد، تولید و مقاومت نسبت به بیماری ها می شوند )34 و۵1(. 
همچنین مشخص شده است که مصرف پروبیوتیک منجر به بهبود 
توسعه اندام های مرتبط با سیســتم ایمنی نظیر طحال و بورس 
فابرســیوس می شــود )3۵(. مصرف پروبیوتیک الکتوباسیلوسی 
در شــرایط استرس حرارتی، به دلیل بهبود پاسخ ایمنی متعاقب 
مصرف آن در مرغ گوشــتی در معرض اســترس، به دلیل بهبود 
تولید آنتی بادی و تعدیل مشــکالت ناشــی از استرس حرارتی، 

توصیه شده است )60(. 

نقش و اهمیت پروبیوتیک در کنترل بیماری های مرتبط با 
صنعت طیور و بیماری های گوارشی مشترک:

پرورش تجاری، منجر به رویارویی طیور با شــرایط استرس زای 
بسیاری گردیده است. مشــکالت مرتبط با بیماری های حاصل از 
باکتری های بیماری زای  روده ای، منجر به کاهش بهره وری، مرگ 
و میر باالتر و آلودگی فرآورده های  طیور می شــود که این حالت، 
موجب ایجاد نگرانی نسبت به امنیت غذایی مصرف کننده می شود. 
مطالعات نشــان داده اند که پروبیوتیــک می تواند بر روی عوامل 

ایجاد کننده بیماری های مهمی چون کوکسیدیوز و بیماری های 
مشترك بین انسان و ماکیان نظیر سالمونلوز و کمپیلوباکتریوزیس 
نقش کنترلی داشــته و بدین طریق، میزان شیوع این بیماری ها 
را در گله جوجه های گوشتی و جوامع انسانی کاهش دهد )۵1(. 

نقش و اهمیت پروبیوتیک ها در کنترل بیماری کوکسیویوز 
در مرغ گوشتی:

کوکســیدیوز، از نظــر اقتصادی یکی از مهم تریــن بیماری های 
مرتبط با صنعت طیور است؛ حتی کمترین مقدار از این عفونت، 
منجــر به اثرات نامطلوب بر روی ضریب تبدیل خوراك و کاهش 
وزن می شــود. شرایط آب و هوایی ایران براي شیوع کوکسیدیوز 
بسیار مناسب است. این بیماري تاکنون باعث ضررهاي اقتصادی 
فراوانی در صنعت مرغداري کشــور شده است. تخریب بافت لوله 
گــوارش مرغ های گوشــتی، متعاقب تکثیر انــگل تک یاخته از 
جنس ایمریا منجر به کاهش رشد و افزایش حساسیت نسبت به 
پاتوژن ها می شود. تا به امروز مطالعات فراوانی روی میزان شیوع 
کوکسیدیوز در مرغداری های استان های مختلف کشور انجام شده 
اســت که میزان آلودگی در آنها به ترتیب 71/66%، 38%، 7۵%، 
%31/8 ، %31/۵ و 36% در گله های جوجه گوشــتی استان های 
تهران و البرز، مشهد، همدان، خوزستان و گلستان، طی سال های 
مختلف می  باشــد )2،6 ،22، 23، 26 و 46( از این رو استفاده از 
پروبیوتیک ها جهت کنترل این بیماری، بسیار مورد توجه قرار گرفته 
اســت. مطالعات نشان داده اند که مصرف مکمل های پروبیوتیکی 
حاوی باکتری های اســیدالکتیکی و باسیلوسی، منجر به کاهش 
ضایعات ناشی از عامل کوکســیدیوز در بخش های مختلف روده 
و در ادامه آن کاهش عالیم کلینیکی کوکسیدیوز در جوجه های 
گوشتی می شود. به عنوان مثال پروبیوتیکMitoMax که حاوی 
باکتری های اسید الکتیکی و مخمر می باشد، زمانی که به میزان 
%1 یا %0/1 با عامل ایمریا در جیره آلوده شد، به طور معنی داری 
منجر به کاهش آلودگی در مرغ گوشــتی شــد )36(. همچنین 
اســتفاده از مکمل Biomin IMBO که ترکیبی از باکتری اسید 
الکتیکـی و پری بیوتیک اینولیـن می باشد، با افـزایش مقـاومت

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
... ...

                                                                                                دوره دوم -  شماره اول -  بهار و تابستان  ۱۴۰۰ - شماره  پیاپی ) ۳ ( مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

62



پرنده و ایجاد تغییرات در ســلول های لنفــاوی روده مرغ، منجر 
به بروز ایمنی در برابر عامل ایجاد کوکســیدیوز می شود و نقش 

محافظت کننده برعلیه کوکسیدوز در طیور گوشتی دارد )24(.

نقش و اهمیــت پروبیوتیک ها در کنتــرل بیماری های 
مشترک انسان – طیور :

بیماری کمپیلوباکتریوزیس و ســالمونلوز، دو بیماری باکتریایی 
روده ای مشترك بین انســان و طیور می باشند که پروبیوتیک ها 
می توانند با کنترل عامل ایجاد کننده آنها در طیور، میزان شیوع 
این بیماری ها را در جوامع انســانی کاهــش دهند. عامل ایجاد 
بیماری کمپیلوباکتریوزیس، باکتری کمپیلوباکترژوژنی می باشــد 
که انتشــار جهانی داشــته و به عنوان یکی از عمده ترین دالیل 
ایجاد مشــکالت گوارشــی در کودکان شــناخته شــده است. 
کمپیلوباکترژوژنی، یکی از انواع باکترهای همزیست رایج در سکوم 
جوجه های گوشتی است و از این رو، گوشت و فرآورده های طیور، 
عمده ترین منبع آلودگی انسان به این عامل بیماری زا می باشند. 
آلودگی گوشــت مرغ با این باکتری طی فرآوری آن رخ می دهد 

که می تواند برای انسان  خطرناك باشد. 
محققین مختلف طی ســال های متفاوت، میزان آلودگی الشه یا 
احشاء طیور کشتار شده در ایران را از نظر آلودگی به کمپیلوباکتر 
بررســی نموده اند که نتایج بدســت آمده، نشــان دهنده میزان 
متفاوت آلودگی با این باکتری در اســتان های مختلف ایران بوده 
است)30(. کمپیلوباکترژوژونی از دالیل اصلی اسهال در کودکان 
ایرانی است و به ترتیب در %7/8 و %8 از کودکان مبتال به اسهال 
حاد، آلودگی کمپیلوباکتریایی مشــاهده شــده است)19 و 47(. 
مطالعات نشــان داده اند که مصــرف پروبیوتیک ها باعث کاهش 
جمعیت این باکتری همزیست در سکوم مرغ های گوشتی شده و 
میزان آلودگی گوشت و احشاء مصرفی پرنده را کاهش داده است. 
خصوصا مکمل های پروبیوتیکی حاوی باکتری های اسیدالکتیکی 
مانند الکتوباســیلوس ها، اینتروکوکوس هــا و بیفیدوباکترها به 
علت فعالیت ضد میکروبی خود، میزان استقرار کمپیلوباکترژوژنی 
در روده طیــور را کاهــش می دهــد و منجر بــه کاهش حضور 

کمپیلوباکترژوژنی در مدفوع، گوشــت و ســایر احشاء مصرفی 
جوجه های گوشتی می شود )1۵(. 

   ســالمونال، یکي دیگر از بیماری های عفوني گوارشــی با منشأ 
مواد غذایــي در جهان اســت و فرآورده هاي گوشــتي طیور از 
مهم ترین منابع عفونت ســالمونالیي در انسان به شمار مي روند. 
سالمونال می تواند بیماری زا باشــد؛ همچنین این توانایی را دارد 
که در طیور، ایجاد بیماری ننموده و تنها جزو جمعیت میکروبی 
روده باشد. در بیشــتر مواقع وجود ســالمونال در روده، افزایش 
وزن یــا عملکرد مرغ را تحت تاثیر قــرار نمی دهد و این عفونت 
بدون عالمت، می تواند از طریق زنجیــره غذایی، احتمال انتقال 
عفونت به انســان را افزایش دهد. آنتی بیوتیک های محرك رشد 
)AGP( از جمله عوامل موثر درکاهش کلنی سازی سالمونال در 
مجرای گوارش طیور گوشتی می باشند ولی از زمانی که استفاده 
از محرك های رشد آنتی بیوتیکی در اتحادیه اروپا ممنوع گردید، 
مشــکالت ناشی از ســالمونال رو به افزایش گذاشــت )13(. در 
مطالعات انجام شــده در ایران آلودگی گوشــت مرغ با این عامل 

باکتریایی در استان های مختلف تایید گردیده است )1(. 
   باید توجه داشــت که شــیوع ســالمونال در گله هاي گوشتي، 
کشــتارگاه هاي ماکیان و به دنبال آن، گوشــت ماکیان ســبب 
انتقال عفونت هاي ســالمونالیي به انسان از طریق چرخه زنجیره 
غذایي مي شــود. آلودگی  ســالمونالیی جوجه ها بــه دو صورت 
عمودی ) ازبالغین از طریق تخم به جوجه ( و افقی از طریق محیط 
و غذا ناشــی می شود. مطالعات گسترده آزمایشگاهی و مزرعه ای 
با استفاده از باکتری های تولید کننده اسیدالکتیک، نشان داده اند 
کــه این باکتری ها منجــر به افزایش مقاومت طیــور به عفونت 
سالمونالیی می شوند )۵2(. به عنوان مثال، استفاده از مکمل های 
پروبیوتیک تجاری )Aviguard( به طــور قابل توجهی، منجر به 
کاهش اســتقرار سالمونال در جوجه های گوشتی می شوند )44(؛ 
همچنین پروبیوتیک FloraMax-B 11 محلول در آب که مشتمل 
بر11 باکتری متعلق به جنس الکتوباســیلوس است، تا به امروز 
به عنوان یکی از موفق ترین راهکارهای ضد ســالمونال در صنعت 

طیور شناخته شده است )29(. 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
......

63

........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ..................................
 اثر مکمل های پروبیوتیک بر صنعت پرورش مرغ گوشتی-  مریم رویان         



    برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبک )گوسفند و بز(  در دوران خشکسالی در استان لرستان- بهروز، یاراحمدی

نقش و اهمیت پروبیوتیک در بهبود کیفیت گوشــت مرغ 
گوشتی :

از ســویی دیگر، امروزه استفاده از پروبیوتیک ها با بهبود کیفیت 
گوشــت مرغ گوشــتی، منجر به بروز اثرات ســودمندی در این 
صنعت شــده اســت؛ هرچند این موضوع از نظر اقتصادی مورد 
غفلت واقع شــده اســت ولی امروزه با توجه بــه افزایش آگاهی 
روز افزون مصرف کننده در مورد اجزاء غذای مصرفی و تاثیر آن بر 
سالمت، پتانسیل اقتصادی این دیدگاه برای آینده کامال مشهود 

است.
علی رغــم موفقیت برنامه هــای اصالح  نــژادی در افزایش تولید 
گوشــت مرغ، شــدت انتخاب منجر به ظهور اثرات نامطلوبی بر 
روی کیفیت گوشــت نظیر بافت، رنگ گوشــت، طعم و مزه آن 
شده اســت. این اثرات بر کیفیت گوشــت، بر مقبولیت کیفیت 
گوشــت از سوی مصرف کننده تاثیر  منفی دارد. از این رو امروزه 
مطالعات بر روی کیفیت گوشــت رو به افزایش اســت. مطالعات 
نشــان داده اند که  اســتفاده از  مکمل پروبیوتیکــی در تغذیه 
جوجه های گوشــتی، منجر به بهبود خصوصیات الشه و کیفیت 
گوشت می شود )61(. همچنین مشخص گردیده است که افزودن 
مکمل های پروبیوتیکی حاوی  باکتری های اسید الکتیکی خاص، 
منجر به  غنی ســازی گوشــت مرغ با اسیدهای چرب غیر اشباع 
نظیر امگا 3 و اســید لینولئیک کونژوگه می شــود که بر سالمت 
مصرف کننده و کاهش بیماری  های قلبی- عروقی و پیشگیری از 

سرطان موثر هستند )27 و ۵6(.

نتیجه گیری:
مصــرف بی رویــه آنتی  بیوتیک هــا، به عنوان محرك رشــد یا 
دوز پیشــگیری کننده از بــروز بیماری در صنعــت پرورش مرغ 
گوشــتی، منجر به بروز مقاومت آنتی بیوتیکی در میان جمعیت 
میکروبــی باکتری های دســتگاه گــوارش می شــود. ژن های 
مقاومت آنتی بیوتیک، به راحتی میان باکتری های دستگاه گوارش 
قابل انتقال است و این پدیده منجر به بی اثر شدن آنتی بیوتیک ها 
در مواقع ضروری می شود. لذا پروبیوتیک ها یکی از جایگزین های 

مناســب برای آنتی بیوتیک های  محرك رشــد یا دوز پیشگیری 
کننده از بروز بیماری در سیســتم پرورش جوجه های گوشــتی 
می باشند؛ عالوه بر این، با انتخاب درست یک مکمل پروبیوتیکی 
بر مبنای نوع باکتری های موجود در آن، می توان یک سیســتم 
پرورش جوجه گوشــتی را به گونه ای بهتر مدیریت کرد تا عالوه 
بر دســت یابی به تولید بیشتر، با اســتفاده از فواید باکتری های 
مفید موجود در این مکمل ها، هم به قوانین بین المللی مرتبط با 
کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها پایبند بود و هم محصولی ایمن تر 
از نظر میزان آلودگی با عوامل بیماری زای مشــترك بین انسان و 

مرغ گوشتی در اختیار مصرف کننده قرار داد.
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