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::  دستاورددستاورد  توصیفتوصیف

  مصرف به ها بیماري کنترل و گوشتی هاي جوجه امروزي نژادهاي ژنتیکی توان حداکثر از گیري بهره منظور به طیور، صنعت

طیورطیور  وو  دامدام  تغذیهتغذیه  گروهگروه  --دامیدامی  علومعلوم  دانشکدهدانشکده  ::آموزشیآموزشی  واحدواحد

8093280932  ::))باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

  مذاکره قابلمیزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجاريتجاري  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

  مصرف به ها بیماري کنترل و گوشتی هاي جوجه امروزي نژادهاي ژنتیکی توان حداکثر از گیري بهره منظور به طیور، صنعت

  ها پروبیوتیک معرفی و اروپا اتحادیه طرف از رشد محرك هاي بیوتیک آنتی مصرف کاهش اهمیت به نظر .است وابسته دارو

  پروتئینی محصوالت براي بازار تقاضاي افزایش همچنین و ها بیوتیک آنتی جایگزین محصوالت ترین مناسب از یکی عنوان به

  به دهندگان پرورش تمایل کاهش موجب که است عواملی از یکی ایران در وارداتی هاي پروبیوتیک باالي هزینه ارگانیک،

 و بیولوژیکی محیطی، مشکالت طیور هاي کشتارگاه ضایعات تجمع دیگر، طرف از .شود می محصوالت این از استفاده

 هاي باکتري و ها ویروس کامل حذف با الکتیکی اسید تخمیر راستا، این در .کند می ایجاد صنعت این براي فراوانی اقتصادي

  هاي روش سایر به نسبت زیست، محیط آلودگی خطر بدون طیور ضایعات و الشه از استفاده امکان ایجاد و زا بیماري

  مخلوط از دامی علوم دانشکده در تخمیري پروبیوتیک تولید براي مذکور، موارد به توجه با .دارد ارجحیت سازي معدوم

 عمل .شد استفاده طیور کشتارگاه خردشده ضایعات در تولوئن هیدروکسی بوتیل و پروپیونیک اسید مالس، میکروبی، استارتر

  هر .شد خشک شده تخمیر محصول سپس .گرفت انجام سانتیگراد درجه 30 دماي در روز 6 طی ویژه مخزن درون تخمیر

10 داراي حداقل محصول این از گرم
8

  الکتوباسیلوس ،پالنتاروم الکتوباسیلوس هاي باکتري از کلنی تشکیل واحد 1  

  تولید هزینه .دارند باالیی بسیار سازگاري پرنده گوارش دستگاه شرایط با که است رامنوسوس الکتوباسیلوس و فرمنتوم

  از استفاده مثبت نتایج صحت ما، مطالعه در .بود وارداتی هاي پروبیوتیک هزینه چهارم یک از کمتر تخمیري پروبیوتیک

  IGF-I کبدي ژن بیان دار معنی افزایش به توجه با پرنده سالمت و رشد بر )خوراك تن هر در گرم 1/5( تخمیري پروبیوتیک
  استفاده قابل طیور تحقیقات مراکز و طیور خوراك تهیه کارخانجات طیور، پرورش مزارع در پروبیوتیک این .گردید تایید

.است


