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 .2استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،خوزستان ،ایران
 .3استادیار ،گروه صنایع غذایی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،خوزستان ،ایران

تاریخ وصول مقاله1397/02/01 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/04/28 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثرات نانوامولسیون اسانس میخک در جیرههای بر پایه گندم بر عملکرد جوجههای گوشتی ،آزمایش حاضر با استفاده از 280

قطعه جوجه گوشتی (راس  ،308مخلوط دو جنس) در قالب طرح کامالً تصادفی با هفت تیمار و چهار تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایشی
بهترتیب شاهد بههمراه ،200
شامل )1 :شاهد )2 ،شاهد به همراه آنزیم )3 ،شاهد به همراه  200میلیگرم بر کیلوگرم اسانس میخک و  4تا  7
 100 ،150و  50میلیگرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس میخک بودند .نتایج آزمایش نشان داد که در کل دوره پرورش ،مصرف خوراک و
افزایش وزن گروه دریافتکننده  200میلیگرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس میخک نسبت به تیمارهای شاهد و آنزیم کاهش یافت
( . )P≥0/05در کل دوره آزمایش ،ضریب تبدیل خوراک تیمارهای حاوی اسانس میخک و  50میلیگرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس
میخک نسبت به گروه شاهد بهتر بود ( .)P≥0/05غلظت تری گلیسرید سرم در تیمارهای حاوی نانوامولسیون اسانس میخک نسبت به تیمار
حاوی آنزیم کاهش یافت ( .)P≥0/05وزن نسبی بورس فابریسیوس در تیمارهای حاوی اسانس و  200میلیگرم بر کیلوگرم نانوامولسیون
اسانس میخک در مقایسه با شاهد افزایش یافت ( .)P≥0/05استفاده از اسانس و سطوح  150 ،200و  100میلیگرم بر کیلوگرم نانوامولسیون
اسانس میخک در جیره جوجههای گوشتی باعث کاهش جمعیت باکتریهای اشریشیاکالی محتویات سکوم شد ( .)P≥0/05بهطورکلی نتایج
آزمایش حاضر نشان داد که استفاده از نانوامولسیون اسانس میخک در جیره جوجههای گوشتی بر پایه گندم ممکن است باعث کاهش
جمعیت باکتریهای اشریشیاکالی محتویات سکوم گردد.
کلیدواژهها :جوجههای گوشتی ،عملکرد ،فلور میکروبی سکوم ،گندم ،نانوامولسیون اسانس میخک.
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مقدمه
غالت عمدتاً بهعنوان منبع انرژی در تغذیه طیور مورد

اسیدهای آلی و متابولیتهای ثانویه گیاهی مطرح هستند.

استفاده قرار میگیرند و سهم قابل توجهی از کل اقالم دان

اسانسها یا روغنهای فرار از مشتقات گیاهان دارویی

مصرفی را به خود اختصاص دادهاند .هرچند ذرت در ایران

بوده و بهعنوان عاملی برای کاهش باکتریهای مضر

و سایر کشورها بهعنوان اصلیترین غله در تغذیه دام و

بهشمار میروند ].[5


خوراکی جدیدی نظیر پروبیوتیکها ،پریبیوتیکها،

بهخصوص طیور بهشمار میرود ولی باید توجه داشت که

میخک با نام علمی کاریوفیلوم آروماتیکوس

این غله وارداتی بوده و در مواقع کمبود ممکن است مشکلی

( )Caryophillium aromaticusگیاهی از خانواده میرتاسیه

جدی برای صنعت طیور محسوب شود ،لذا معرفی منابع

میباشد و گزارش شده است که بهخاطر خاصیت

غذایی جایگزین مورد نیاز است .گندم در بسیاری از کشورها

ضدمیکروبی باعث بهبود عملکرد طیور میشود ] .[3برخی

یکی از مرسومترین غالتی است که در تغذیه خوک و طیور

مطالعات نشان میدهند که استفاده از اسانس میخک اثرات

مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند یک جایگزین مناسب

مثبتی بر قابلیت هضم مواد مغذی ،فلور میکروبی و

برای ذرت باشد .عالوه بر این ،مقدار زیادی از گندم

مکانیسمهای عملکردی طیور دارد ] .[1اگرچه نشان داده

تولیدشده برای تولید نان مناسب نبوده و میتواند در تغذیه

شده است که روغنهای فرّار جایگزین مناسبی برای

حیوانات بهخصوص طیور مورد استفاده قرار گیرد .گندم

آنتیبیوتیکها بهشمار میروند ،ولی محدودیتهایی وجود

دارای پنج تا هشت درصد آرابینوزایالن ،حدود یک درصد

دارد (نظیر حاللیت کم در آب ،ناپایداری و بوی قوی

بتاگلوکان و دو تا سه درصد سلولز میباشد ].[11

اسانسها) که استفاده از آنها را در جیره محدود میسازند

پلیساکاریدهای غیرنشاستهای ترکیبات بزرگی هستند که آب

و در چنین شرایطی استفاده از نانوامولسیون میتواند یک

جذب کرده و باعث افزایش ویسکوزیته شیرابه روده

انتخاب عالی برای استفاده از اسانسها در مواد غذایی

میشوند .ویسکوزیته باالی شیرابه گوارشی با کاهش برخورد

باشد ].[12

مؤثر آنزیمهای هضمی با مواد مغذی در روده ،باعث کاهش

اینرو
بینرشتهای بوده و از 
فناوری نانو ذاتاً یک فناوری 

هضم و جذب مواد مغذی میشود ] .[6برای از بین بردن

تغییر اندازه ذرات به نانوذره (اندازه کمتر از  100نانومتر)

اثرات منفی پلیساکاریدهای غیرنشاستهای محلول و ویسکوز

سبب افزایش نسبت سطح به حجم و افزایش واکنشپذیری

راهکارهای متفاوتی پیشنهاد شده است که از جمله میتوان

میشود و این امر باعث میشود تا امکان استفاده از مقادیر

به استفاده از آنزیمها و آنتیبیوتیکها اشاره کرد.

کمتر این مواد نسبت به مواد با ذرات درشتتر فراهم گردد

آنتیبیوتیکها گروهی از ترکیبات شیمیایی هستند که

] .[7اندازه بسیار کوچک نانوذرات میتواند در افزایش اثر

بهصورت بیولوژیکی توسط برخی از گیاهان و یا


ضدمیکروبی آن مؤثر باشد ] .[18با توجه به مطالب اشاره

میکروارگانیسمها تولیدشده و در صنعت دامپروری استفاده

شده و محدود بودن اطالعات در زمینه استفاده از

درمانی یا محرک رشدی دارند .در طی دهههای اخیر ،استفاده

نانوامولسیونها در تغذیه طیور گوشتی ،این آزمایش با هدف

بیرویه از آنتیبیوتیکهای محرک رشد باعث افزایش نگرانی


بررسی اثرات سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس میخک بر

جوامع بشری در خصوص افزایش مقاومت باکتریایی به

عملکرد ،برخی فراسنجههای خونی ،پاسخ سیستم ایمنی و

آنتیبیوتیکها و نیز حضور این ترکیبات در فراوردههای

جمعیت میکروبی سکوم جوجههای گوشتی تغذیهشده با

دامی شده است .بهدلیل وجود این نگرانیها ،افزودنیهای

جیره بر پایه گندم طراحی و اجرا گردید.
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مواد و روشها

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی

بهمنظور بررسی اثرات سطوح مختلف نانوامولسیون

تغذیهشده

اسانس میخک بر عملکرد جوجههای گوشتی
با جیرههای بر پایه گندم ،تعداد  280جوجه گوشتی
یکروزه مخلوط دو جنس (سویه راس ) 308 ،در قالب

اقالم جیره

آغازین

رشد

(درصد)

( 21-1روزگی)

( 42-21روزگی)

گندم

62/04

67/25

کنجاله سویا

30/80

25/00

( 44درصد پروتئین خام)

طرح کامالً تصادفی ،در هفت تیمار و چهار تکرار و 10

روغن گیاهی

3/00

4/00

پرنده در هر تکرار بهمدت  42روز در سیستم بستراستفاده

دی کلسیم فسفات

1/60

1/12

شدند .تیمارهای آزمایشی شامل )1 :شاهد (جیره برپایه

ال-لیزین هیدروکلراید

0/10

0/16

دی -ال -متیونین

0/28

0/15

نمک

0/25

0/18

میلیگرم بر کیلوگرم اسانس میخک )4 ،شاهد به همراه

پوسته صدف

1/15

1/45

جوش شیرین

0/23

0/14

 200میلیگرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس میخک)5 ،

کوکسیدیوستات

0/05

0/05

شاهد به همراه  150میلیگرم بر کیلوگرم نانوامولسیون

مکمل ویتامینی1

0/25

0/25

مکمل معدنی2

0/25

0/25

جمع

100

100

گندم بدون افزودنی) )2 ،شاهد به همراه آنزیم (رونوزایم،
 150میلیگرم بر کیلوگرم) )3 ،شاهد به همراه 200

اسانس میخک )6 ،شاهد به همراه  100میلیگرم بر
کیلوگرم نانوامولسیون اسانس میخک و  )7شاهد به همراه

محاسبهشده

ترکیب شیمیایی

 50میلیگرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس میخک

انرژی قابل متابولیسم

جیرههای آزمایشی با توجه به توصیههای غذایی

بودند.

(کیلوکالری بر کیلوگرم)

جوجه گوشتی ] ،[15برای دورههای آغازین (یک تا 21

پروتئین خام (درصد)

21/00

روزگی) و رشد ( 21تا  42روزگی) تنظیم شدند

کلسیم (درصد)

0/90

(جدول .)1آنزیم ،اسانس و نانوامولسیون اسانس میخک

فسفر قابل درسترس

2913/4

3036/6
19/00
0/90

0/45

0/35

لیزین (درصد)

1/10

1/00

متیونین  +سیستین (درصد)

0/90

0/72

و خریداری گردید و جهت شناسایی ترکیبهای اسانس

کلر (درصد)

0/20

0/15

از دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیفسنج جرمی

سدیم (درصد)

0/20

0/15

بهصورت سرک بر جیره پایه اضافه شدند.

اسانس مورد نظر از شرکت باریج اسانس کاشان تهیه

بهمنظور تهیه نانوامولسیون با
استفاده شد (جدول  .)2

(درصد)

 .1مکمل ویتامینی (بهازای هر کیلوگرم جیره) حاوی  9000واحد بینالمللی
ویتامین  5000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  50 ،D3واحد بینالمللی ویتامین

غلظتهای مختلف اسانس میخک ،ابتدا اسانس و

 3 ،Eمیلیگرم ویتامین

امولسیفایر تویین  80را در نسبتهای مساوی به همراه

ویتامین  3 ،B2میلیگرم ویتامین  60 ،B6میلیگرم اسید نیکوتینیک15 ،

آب مقطر با دستگاه هموژنایزر دور باال (

Ultra Turrax

K

(منادیون) 2 ،میلیگرم ویتامین  6 ،B1میلیگرم

میلیگرم اسید پنتوتنیک 0/1 ،میلیگرم بیوتین 1/75 ،میلیگرم اسیدفولیک،
 0/016میلیگرم ویتامین  B12بود.

بهمدت سه دقیقه
 )T25 basic, Germanyدر دور  13000

 .2مکمل معدنی (بهازای هر کیلوگرم جیره) حاوی  16میلیگرم مس1/25 ،

با یکدیگر مخلوط کرده تا امولسیون درشت اولیه بهدست

میلیگرم ید 40 ،میلیگرم آهن 120 ،میلیگرم منگنز 0/3 ،میلیگرم سلنیوم و

آید.

 100میلیگرم روی بود.
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سپس برای تهیه نانوامولسیون اسانس میخک ،امولسیون

] .[1در پایان دوره (روز  42از پرورش) از هر تکرار یک

UP 200H,

قطعه پرنده بهصورت تصادفی انتخاب و به منظور تعیین

 )Germanyبهمدت یک دقیقه قرار گرفت ] .[9غلظت نهایی

برخی فراسنجههای سرمی نظیر گلوکز ،کلسترول،

اسانس در نانوامولسیونهای تهیهشده معادل  150 ،100 ،50و

تریگلیسرید HDL ،و  LDLخونگیری بهعمل آمد.

 200میلیگرم بر کیلوگرم بود .میانگین اندازه ذرات در

جهت بررسی جمعیت میکروبی سکوم جوجههای

محلول نانوامولسیون اسانس میخک برای سطوح ،100 ،50

گوشتی ،در سن  42روزگی یک پرنده از هرتکرار

 150و 200میلیگرم بر کیلوگرم اسانس بهترتیب ،31/35

بهصورت تصادفی انتخاب و در شرایط استریل ذبح شده


 70/5 ،31/5و  141نانومتر بود .ریزترین اندازه ذرات در 50

و سکومها جدا و در شرایط استریل و در کنار یخ به

و  100میلیگرم بر کیلوگرم حاصل گردید.

آزمایشگاه میکروبیولوژی منتقل شدند .بهمنظور شمارش

اولیه تحت تأثیر هموژنایزر اولتراسونیک (

الکتوباسیلها از محیط کشت ام آر اس آگار ،برای
جدول  .2ترکیب شیمیایی اسانس میخک
سرعت عبور

درصد

ترکیبات

ردیف
1

اوژنول

30/53

82/54

2

ترانس-کاریوفیلن

32/87

13

3

آلفا-هومولن

34/27

1/85

4

کوپائن

31/02

0/64

5

کاریوفیلن اکسید

39/45

0/56

6

استیل اوژنول

37/36

0/50

7

کاریوفیلن -بتا

32/55

0/22

8

هومولن

34/12

0/19

9

نونان

33/21

0/12

10

دلتا-کادینن

37/12

0/11

11

ایزوکاریوفیلن

32/33

0/09

12

کاریوفیلین

33/34

0/09

13

آلفا کاریوفیلن الکل

38/97

0/08

شمارش کلیفرمها از محیط کشت مکانکی آگار و برای
شمارش اشریشیاکالی از محیط کشت ای ام بی آگار
استفاده شد .محیطهای کشت حاوی باکتریهای
الکتوباسیل در دمای  37درجه سانتیگراد تحت شرایط
بیهوازی بهمدت  48ساعت در انکوباسیون قرار گرفتند.
باکتریهای اشریشیاکالی و کلیفرم در دمای  37درجه
سانتیگراد تحت شرایط هوازی بهمدت  24ساعت در
انکوباسیون نگهداری شدند .در پایان تعداد کلنی
باکتریهای هر پتریدیش شمارش شدند و تعداد
واحدهای تشکیلدهنده پرگنههای میکروبی بهصورت
لگاریتمی بهازای هرگرم محتویات سکوم بیان شد ].[8
بهمنظور سنجش پاسخ ایمنی هومورال جوجههای


میزان مصرف خوراک ،افزایش وزن بدن و ضریب

گوشتی ،در سنین  21و  35روزگی ،یک میلیلیتر از

تبدیل خوراک بهصورت هفتگی اندازهگیری و برای

سوسپانسیون گلبولهای قرمز گوسفندی  25درصد به

دورههای آغازین ،رشد و کل محاسبه شدند .در روز 42

عضله سینه دو قطعه از جوجههای هر تکرار که بهطور

پرورش ،یک قطعه جوجه از هر پن که وزن آنها نزدیک

تصادفی انتخاب شده بودند ،تزریق گردید .هفت روز پس

بهطور تصادفی انتخاب ،توزین و
به میانگین آن پن بود 

از هر تزریق و در روزهای  28و  42پرورش ،از طریق

کشتار شد .سپس وزن الشه قابل طبخ ،سینه ،ران ،چربی

سیاهرگ بال خونگیری بهعمل آمد و نمونههای خون به

محوطه بطنی ،قلب و بخشهاش مختلف دستگاه گوارش

آزمایشگاه منتقل شدند .سرم نمونههای خون ،برای پاسخ

نظیر ایلئوم ،ژژنوم ،دئودنوم ،سنگدان ،کبد ،پیشمعده و

آنتیبادی علیه سوسپانسیون گلبولهای قرمز گوسفندی با

پانکراس اندازهگیری و نسبت به وزن زنده محاسبه شدند

استفاده از روش هماگلوتیناسیون مورد بررسی قرار گرفت
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دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار ( SASنسخه
] .[20

کاهش قابلیت هضم ،کاهش مقادیر انرژی سوختوساز

 )9/1رویه  GLMبرای مدل  1تجزیه و میانگینها با

ظاهری ،کاهش جذب چربیها از روده ،افزایش مصرف

استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن و در سطح معنیداری

آب ،افزایش تعداد برخی از باکتریهای بیماریزا ،کاهش

پنج درصد مقایسه شدند].[16

نرخ عبور محتویات گوارشی ،افزایش ضخامت الیه آب
Yij= µ + Ti+ eij

ساکن در سطح پرزهای روده ،کاهش جذب آب از روده

()1

که در این رابطه :Yij :مقدار هر مشاهده؛  :µمیانگین

و کاهش مصرف خوراک از اثرات منفی پلیساکاریدهای

جامعه؛  ،:Tiاثر تیمار و  :eijاثر خطای آزمایشی است.

غیرنشاستهای محلول و ویسکوز است ] .[11در آزمایش
حاضر فرض بر این بود که در زمان استفاده از گندم در

نتایج و بحث

جیره بهدلیل وجود پلیساکاریدهای غیرنشاستهای عملکرد

دادههای مربوط به اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد

پرندگان کاهش یابد و به هنگام استفاده از مواد مؤثره

جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورش در

گیاهان دارویی با خاصیت ضد میکروبی عملکرد بهبود و

جدول  3نشان داده شده است .مصرف خوراک در دوره

قابل مقایسه با آنزیم گردد .همانطورکه نتایج نشان

آغازین تحت تأثیر افزودنیهای غذایی قرار نگرفت .در

میدهند مصرف خوراک در دوره آغازین تحت تأثیر

دوره رشد و کل دوره ،استفاده از نانوامولسیون اسانس

تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت .در دوره رشد و کل دوره

میخک در سطح  200میلیگرم بر کیلوگرم مصرف

نیز به هنگام استفاده از بیشترین غلظت نانوامولسیون

خوراک را در مقایسه با تیمارهای شاهد و آنزیم کاهش

مصرف خوراک ب هصورت معنیدار نسبت به تیمار شاهد

داد ( .)P≥0/05در دوره آغازین تیمارهای حاوی اسانس

کاهش یافت (بهترتیب حدود  16و  13درصد برای

میخک و سطوح  150 ،200و  100میلیگرم بر کیلوگرم

دورههای رشد و کلدوره) .بهنظر میرسد کاهش مصرف

نانوامولسیون اسانس میخک در مقایسه با تیمارهای شاهد

خوراک در باالترین سطح نانوامولسیون احتماالً با بوی تند

و آنزیم ،میانگین افزایش وزن کمتری داشتند (.)P≥0/05

میخک در ارتباط باشد .تصور میشد تبدیل اسانس به

در کل دوره پرورش تیمارهای حاوی سطوح  200و 100

ذرات نانو باعث کاهش بو و طعم آنها گردد ] [12و از این

میلیگرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس میخک ،باعث

طریق باعث بهبود مصرف خوراک شود.
نتایج مطالعه حاضر با مطالعات سایر محققین

کاهش معنیدار میانگین افزایش وزن در مقایسه با تیمار
شاهد و تیمار استفادهکننده از آنزیم شدند (.)P≥0/05

همخوانی دارد .نشان داده شده است استفاده از اسانس

در دوره آغازین ،تیمارهای حاوی سطوح  150 ،200و

میخک در دوره آغازین تأثیری بر مصرف خوراک

 100میلیگرم بر کیلوگرم نانوامولسیون ضریب تبدیل

جوجهها نداشت ولی استفاده از باالترین غلظت اسانس

خوراک نامناسبتری نسبت به تیمار شاهد داشتند

میخک ( 450میلیگرم بر کیلوگرم) باعث کاهش مصرف

( ،)P≥0/05ولی در دوره رشد و کل دوره ،استفاده از

خوراک در دوره رشد گردید ،ولی در دوره پایانی این

اسانس میخک و سطح  50میلیگرم بر کیلوگرم

گروه بیشترین مصرف خوراک را داشت ] .[3در مقایسه

نانوامولسیون اسانس میخک باعث بهبود معنیدار ضریب

با نتایج آزمایش حاضر محققین دیگر معتقدند که ترکیبات

تبدیل خوراک در مقایسه با شاهد شدند (.)P≥0/05

گیاهی با افزایش خوشخوراکی و تحریک اشتها باعث
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افزایش مصرف خوراک و در نهایت بهبود افزایش وزن در

بین بردن باکتریهای رودهای باعث بهبود بازده استفاده از

جوجههای گوشتی میشوند ].[1

غذا و بهبود رشد در جوجههای گوشتی میشود ].[3

در دوره آغازین افزایش وزن بدن به هنگام استفاده از

همچنین گزارش شده است روغن میخک سرشار از منگنز

اسانس و سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس میخک

بوده که برای متابولیسم پروتئین و کربوهیدراتها ،سنتز

(بهجز کمترین سطح) نسبت به گروه شاهد کاهش یافت.

اسیدهای چرب و کلسترول ضروری است و نیز حاوی

بهنظر میرسد یکی از دالیل کاهش رشد در این دوره


مقادیر کمتری از اسیدهای چرب امگا  3است که عملکرد

کاهش عددی مصرف خوراک باشد .در دوره رشد با

جوجههای گوشتی را بهبود میبخشند ] .[14همسو با

وجود کاهش مصرف خوراک ،افزایش وزن تحت تأثیر

نتایج این آزمایش ،گزارش شده است که اسانس میخک

قرار نگرفت .محاسبه افزایش وزن برای کل دوره حاکی از

در سطح  100و  200میلیگرم بر کیلوگرم عملکرد را

کاهش این عامل به هنگام مصرف نانوامولسیون اسانس

بهبود بخشید ] .[2در مطالعه حاضر بازده غذایی در دوره

میخک در جیره میباشد .بهنظر میرسد کاهش مصرف

رشد و کل دوره بهتر شده است .مطالعات نشان دادهاند که

خوراک ناشی از مصرف نانوامولسیون اسانس میخک یکی

استفاده از گیاهان دارویی در دوره پایانی پرورش

از مهمترین دالیل کاهش رشد بوده است .ضریب تبدیل

جوجههای گوشتی اثرگذاری بهتری داشته است ].[3

خوراک در دوره آغازین به هنگام استفاده از سطوح

در مطالعه حاضر استفاده از آنزیم در جیره تأثیر قابل

مختلف نانوامولسیون کاهش یافت .با توجه به عدم تغییر

مالحظهای بر عملکرد (مصرف خوراک ،افزایش وزن و

مصرف خوراک و کاهش رشد ،افزایش ضریب تبدیل

ضریب تبدیل خوراک) نداشت .فرض براین بود که به

خوراک قابل انتظار بود .در دوره رشد و نیز کل دوره

هنگام افزودن آنزیم به جیره بر پایه گندم به دلیل شکسته

ضریب تبدیل خوراک به هنگام استفاده از اسانس و

شدن ترکیبات دیواره سلولی آندوسپرم و هضم کامل

نانوامولسیون اسانس میخک بهبود یافت .بهنظر میرسد

نشاسته و پروتئین در روده کوچک بهبود عملکرد مشاهده

کاهش مصرف خوراک در دوره رشد و نیز عدم تغییر

روغنهای

گردد ] .[19در تحقیقات نشان داده شده که

معنیدار وزن بدن در این دوره باعث بهبود ضریب تبدیل

اسانسی یا زایالناز در جیرههای غذایی حاوی گندم با

خوراک در این دوره شده باشد (بهترتیب  13و 10

بهبود تعادل جمعیت میکروبی دستگاه گوارش عملکرد را

درصدی) .ضریب تبدیل خوراک به هنگام استفاده از

بهبود میبخشد ].[8

اسانس و سطح  50میلیگرم بر کیلوگرم نانوامولسیون

دادههای مربوط به اثر تیمارهای آزمایشی بر

اسانس میخک در مقایسه با شاهد در دوره رشد بهبود

خصوصیات الشه جوجههای گوشتی در  42روزگی

یافت شش و نه درصدی در کل دوره).

آزمایش در جدول  4نشان داده شده است .وزن ران و

در راستای نتایج این بخش ،نشان داده شده است

سینه تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت .وزن

استفاده از اسانس میخک در دوره پایانی پرورش

نسبی ران در اثر سطوح  100 ،150و  50میلیگرم بر

جوجه های گوشتی باعث بهبود بازده استفاده از خوراک


کیلوگرم نانوامولسیون اسانس میخک ،در مقایسه با

میگردد ] .[3این محققین بیان کردند که ترکیب فعال

بهطور معنیداری
گروههای شاهد ،آنزیم و اسانس میخک 

موجود در اسانس میخک (اوژنول) با تحریک هضم و از

افزایش یافت ( .)P≥0/05وزن نسبی سینه به هنگام
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استفاده از سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس میخک

معنیداری کاهش یافت ( .)P≥0/05چربی محوطه

بهطور
نسبت تیمار شاهد و تیمار حاوی اسانس میخک 

بطنی تحت تأثیر تیمارهای مختلف آزمایشی قرار نگرفت.

جدول  .3تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد دردورههای مختلف پرورش جوجههای گوشتی
مصرف خوراک (گرم)
آغازین

تیمار

رشد

کلدوره

افزایش وزن بدن (گرم)
آغازین

ضریب تبدیل

رشد

کلدوره

آغازین

رشد

کلدوره

(21-1

(42-22

(42-1

(21-1

(42-22

(42-1

(21-1

(42-22

(42-1

روزگی)

روزگی)

روزگی)

روزگی)

روزگی)

روزگی)

روزگی)

روزگی)

روزگی)

شاهد

862

2679a

3541a

655a

1533

2188a

1/32c

1/76a

1/62ab

آنزیم

865

a

a

a

1569

a

bc

1/34

ab

abc

اسانس میخک

771

ab

bc

1/35

نانوامولسیون اسانس میخک200 ،

771

b

2677
2408

2244

3541

ab

3180

b

3063

647

b

573

b

542

b

530

b

559

1577
1373

2217

ab

2150

c

1915

a

1/52

c

1/72

d

1/53

abc

1/64

1/60

1/47

bc

1/60

ab

1/63

میلیگرم بر کیلوگرم
نانوامولسیون اسانس میخک150 ،

777

a

2659

ab

3436

1579

abc

2109

ab

1/47

ab

1/69

میلیگرم بر کیلوگرم
نانوامولسیون اسانس میخک100 ،

852

ab

2420

ab

3272

1377

bc

1935

a

1/53

a

a

1/76

1/69

میلیگرم بر کیلوگرم
نانوامولسیون اسانس میخک50 ،

818

ab

2324

ab

3143

ab

594

1472

abc

2065

bc

1/38

bc

cd

1/58

1/52

میلیگرم بر کیلوگرم
SEM

12/91

48/63

54/26

11/34

26/72

32/09

0/02

0/02

0/02

P-Value

0/26

0/04

0/05

0/001

0/18

0/04

0/007

0/008

0/0005

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیرمشابه معنیدار است (.)P≥0/05
 SEMخطای استاندارد میانگینها.

جدول  .4تأثیر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات الشه جوجههای گوشتی در  42روزگی (برحسب درصدی از وزن زنده)
تیمار

ران

الشه

شاهد

72/89

b

19/82

آنزیم

71/01

b

19/67

اسانس میخک

73/77

b

19/84

نانوامولسیون اسانس میخک 200 ،میلیگرم بر کیلوگرم

70/33

ab

نانوامولسیون اسانس میخک 150 ،میلیگرم بر کیلوگرم

71/40

a

21/56

نانوامولسیون اسانس میخک 100 ،میلیگرم بر کیلوگرم

71/005

a

22/18

نانوامولسیون اسانس میخک 50 ،میلیگرم بر کیلوگرم

71/043

a

21/72

SEM
P-Value

ab
bc

27/8

25/65

a

28/98

c

23/86

c

23/64

c

23/22

c

0/45
0/48
0/44
0/45
0/52
0/44

0/75
0/98
0/79
1/09
0/73
0/92

24/33

0/51

1/32

0/43

0/26

0/49

0/01

0/63

0/35

0/01

0/006

0/69

0/07

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنیدار است (.)P≥0/05
 SEMخطای استاندارد میانگینها.
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قلب

چربی
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محتویات گوارشی و در نتیجه موجب هیپرتروفی

با وجود عدم معنیداری وزن نسبی الشه در بین

اندامهای گوارشی در پرندگان مورد آزمایش میشود ].[6


گروههای مختلف آزمایشی و تغییرات متقابل وزن نسبی ران
و سینه در بین تیمارهای استفادهکننده از نانوامولسیون با سایر

جدول  6نتایج حاصل از اثر تیمارهای مختلف آزمایشی

گروههای آزمایشی حاکی از تغییر جهت ذخیره مواد مغذی

بر ویژگیهای سرم خون جوجههای گوشتی در  42روزگی

بین سینه و ران بهواسطه مکمل کردن این افزودنیهای غذایی

را نشان میدهد .گلوکز ،کلسترول تام HDL ،و -LDL

است .گزارش شده است که به هنگام استفاده از اسانس

کلسترول تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند

میخک و با افزایش سطوح اسانس ،مصرف خوراک کاهش و

( .)P<0/05غلظت تریگلیسرید پالسما در تیمارهای

در عین حال ،وزن نسبی الشه و ران افزایش یافت ] .[1

استفادهکننده از نانوامولسیون اسانس میخک نسبت به تیمار
حاوی آنزیم کاهش یافت ( )P≥0/05و این در حالی است

جدول  5نتایج حاصل از اثر تیمارهای مختلف

که اختالف معنیدار با گروه شاهد نداشتند.

آزمایشی بر وزن بخشهای مختلف دستگاه گوارش
جوجههای گوشتی در  42روزگی را نشان میدهد .وزن

در مطالعه حاضر میانگین غلظت تریگلیسرید پایینتر

بخشهای مختلف دستگاه گوارش نظیر ایلئوم ،ژژنوم،

از متوسط غلظتی است که در مطالعهای دیگر گزارش

سنگدان ،کبد ،پیش معده و پانکراس تحت تأثیر تیمارهای

شده است ( 77/45تا  87/26میلیگرم بر دسی لیتر) ].[10

مختلف قرار نگرفتند ( .)P<0/05در آزمایش حاضر تصور

بهنظر میرسد مصرف خوراک پایین در تیمارهای حاوی


بر این بود که استفاده از گندم و بدون هیچگونه افزودنی

نانوامولسیون باعث کاهش غلظت تریگلیسرید سرم شده

در جیره (شاهد) بهواسطه داشتن پلیساکاریدهای

باشد .موافق با برخی قسمتهای نتایج آزمایش حاضر،

غیرنشاستهای باعث تغییر در وزن نسبی اندامهای گوارشی

سطوح  300 ،150و 450میلیگرم برکیلوگرم اسانس

گردد .گزارش شده است که استفاده از غالت حاوی

میخک تأثیر قابلمالحظهای بر غلظت ،LDL ،HDL

پلیساکاریدهای غیرنشاستهای باعث افزایش ویسکوزیته


کلسترول و تریگلیسرید نداشت ].[3

جدول  .5تأثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای دستگاه گوارش جوجههای گوشتی در  42روزگی
(برحسب درصدی از وزن زنده)
ایلئوم

ژژنوم

دئودنوم

سنگدان

کبد

پیشمعده

پانکراس

تیمار
شاهد

1/037

1/23

0/66

2/47

2/09

0/49

0/27

آنزیم

0/99

1/17

0/57

2/14

2/05

0/42

0/24

اسانس میخک

0/95

1/1

0/56

2/24

2/33

0/38

0/28

نانوامولسیون اسانس میخک 200 ،میلیگرم بر کیلوگرم

1/05

1/3

0/69

2/09

2/22

0/52

0/23

نانوامولسیون اسانس میخک 150 ،میلیگرم بر کیلوگرم

1/03

1/01

0/67

2/19

2/52

0/40

0/24

نانوامولسیون اسانس میخک 100 ،میلیگرم بر کیلوگرم

1/18

1/03

0/78

2/40

2/39

0/43

0/31

نانوامولسیون اسانس میخک 50 ،میلیگرم بر کیلوگرم

0/92

1/13

0/69

2/02

2/32

0/42

0/27

SEM

0/03

0/03

0/02

0/07

0/05

0/02

0/01

P-Value

0/41

0/13

0/11

0/62

0/07

0/17

0/28

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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دادههای مربوط به اثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت

باکتریهای کلیفرم محتویات سکوم به هنگام استفاده از

میکروبی سکوم جوجههای گوشتی در آخر دوره پرورش در

اسانس میخک و سطح  50میلیگرم بر کیلوگرم نانوامولسیون

جدول  7نشان داده شده است .جمعیت باکتریهای

اسانس میخک در جیره جوجههای گوشتی بهترتیب  9/37و

اشریشیاکالی محتویات سکوم جوجههای گوشتی به هنگام

 8/5درصد نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (.)P≥0/05

استفاده از آنزیم ،اسانس میخک و سطوح  150 ،200و100

جمعیت باکتریهای الکتوباسیل محتویات سکوم تحت تأثیر

میلیگرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس میخک در جیره

استفاده از اسانس میخک در جیره جوجههای گوشتی افزایش

نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت ( .)P≥0/05جمعیت

یافت (.)P≥0/05

جدول  .6تأثیر تیمارهای آزمایشی بر برخی فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی در  42روزگی (میلیگرم بر دسی لیتر)
تیمار

تری گلیسرید

گلوکز

کلسترول تام

شاهد

154/75

75/123

ab

آنزیم

172/50

50/116

a

اسانس میخک

177/25

125/75

ab

40/00

52/75

 -HDLکلسترول
83/37
85/95

 -LDLکلسترول
32/50
24/25

39/75

92/92

28/25

نانوامولسیون اسانس میخک 200 ،میلیگرم بر کیلوگرم

177/75

50/104

35/50b

78/32

22/25

نانوامولسیون اسانس میخک 150 ،میلیگرم بر کیلوگرم

166/25

115/00

38/50b

84/55

25/50

نانوامولسیون اسانس میخک 100 ،میلیگرم بر کیلوگرم

214/67

116/33

b

31/00

91/40

نانوامولسیون اسانس میخک 50 ،میلیگرم بر کیلوگرم

172/75

132/00

b

18/66

28/50

92/77

29/00

SEM

5/22

3/18

2/01

1/94

2/10

P-Value

0/15

0/34

0/02

0/34

0/75

 :a-bتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنیدار است (.)P≥0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

جدول  .7تأثیر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت میکروبی سکوم جوجههای گوشتی (لگاریتم واحد تشکیل کلنی به ازای گرم محتویات)
اشریشیاکالی

کلی فرم

الکتوباسیلها

تیمار
شاهد

8/31a

8/21a

7/95b

افزودن آنزیم

b

7/82

a

7/92

ab

اسانس میخک

b

7/70

c

7/44

نانوامولسیون اسانس میخک 200 ،میلیگرم بر کیلوگرم

b

7/79

ab

7/89

a

8/59

8/79

ab

8/45

نانوامولسیون اسانس میخک 150 ،میلیگرم بر کیلوگرم

7/81b

8/02a

8/17ab

نانوامولسیون اسانس میخک 100 ،میلیگرم بر کیلوگرم

7/69b

7/94a

7/88b

نانوامولسیون اسانس میخک 50 ،میلیگرم بر کیلوگرم

ab

bc

ab

SEM
P-Value

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنیدار است (.)P≥0/05
 SEMخطای استاندارد میانگینها.
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8/04

7/51

8/06

0/06

0/07

0/1

0/04

0/006

0/05
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استفاده از غالت حاوی پلیساکاریدهای غیرنشاستهای

جمعیت باکتریهای الکتوباسیل نسبت به گروه شاهد

باعث افزایش ویسکوزیته محتویات گوارشی شده و در

افزایش یافتند ] .[2در این مطالعه اثر مثبت اوژنول بر

نتیجه ،سرعت عبور مواد غذایی در دستگاه گوارش پرندگان

جمعیت باکتریهای الکتوباسیل دلیل افزایش جمعیت این

کاهش مییابد که باعث ایجاد محیط مناسبی برای رشد

باکتریها ذکر شده است.

میکروفلورای بیهوازی در روده کوچک و افزایش تخمیر در

دادههای مربوط به اثر تیمارهای آزمایشی بر پاسخ

آن میشود ] .[6همچنین گزارش شده است که فعالیت

ایمنی هومورال و وزن نسبی اندامهای لنفی جوجههای

بسیاری از آنزیمهای هضمی رودهای ،از طریق اتصال آنزیم با

گوشتی در جدول  8نشان داده شده است .نتایج آزمایش

پلیساکاریدهای غیرنشاستهای محلول کاهش مییابد که در

نشان میدهد که آنزیم و اسانس میخک و سطوح مختلف

نهایت موجب کاهش عملکرد پرندگان خواهد شد ].[11

نانوامولسیون اسانس میخک تأثیر چندانی بر پاسخ

مشخص شده است ترکیبات گیاهی بهعنوان آنتیبیوتیک،

آنتیبادی اولیه و ثانویه علیه گلبولهای قرمز گوسفندی

میتوانند رشد و کلونیزاسیون گونههای مختلف بیماریزا و

نداشت .وزن نسبی بورس فابریسیوس بصورت معنیداری

غیر بیماریزا موجود در روده را کنترل و محدود کنند ].[14

تحت تأثیر اسانس میخک و سطح  200میلیگرم بر

تصور میشد با استفاده از ترکیبات مؤثره گیاهی با فعالیت

کیلوگرم نانوامولسیون اسانس میخک قرار گرفت و در

ضدمیکروبی

بتوان

اثرات

مضر

مقایسه با شاهد افزایش یافت (.)P≥0/05

پلیسارکاریدهای

غیرنشاستهای محلول را کم کرد .در مطالعه حاضر استفاده از

با تحریک سیستم ایمنی دام توسط پروتئینهای

اسانس میخک و سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس میخک

خارجی میتوان عکسالعمل تولید آنتیبادی بر ضد این

(بهجز سطح  50میلیگرم بر کیلوگرم نانوامولسیون) باعث

ماده خارجی را مشاهده نمود و بهعنوان شاخصی از

کاهش جمعیت باکتریهای اشریشیاکالی محتویات سکوم

توانایی سیستم هومورال در تحقیقات ایمونولوژیک مورد

شدند .در راستای نتایج مطالعه حاضر گزارش شده است که

استفاده قرار میگیرد .افزودنیهای خوراکی محرک رشد،

اسانسها و اجزای آن از طریق مکانیسمهای مختلفی نظیر

میتوانند استرس ایمنی ناشی از شرایط بحرانی را تخفیف

تخریب دیواره سلولی ،آسیب به غشای سیتوپالسمی ،آسیب

و قابلیت دسترسی مواد مغذی ضروری برای جذب از

به پروتئینهای غشا ،نشت محتویات سلول ،انعقاد

روده را افزایش دهند و در نتیجه به رشد بهتر حیوانات در

سیتوپالسم و تخلیه نیروی حرکتی پروتون ،باعث کاهش

چارچوب پتانسیل ژنتیکی آن کمک نمایند ] .[17مغایر با

جمعیت میکروارگانیسمهای مضر میشوند ] .[5برخی از

نتایج آزمایش حاضر محققین دیگر نشان دادند که استفاده

محققین گزارش دادند که نانوامولسیون اسانسها باعث

از سطوح مختلف اسانس میخک در جیره جوجههای

بهبود اثرات ضدمیکروبی آنها خواهد شد ] ،[18ولی

گوشتی تأثیری بر وزن نسبی بورس فابریسیوس و طحال

برخی دیگر معتقدند نانوامولسیون اسانس میخک ،فعالیت

در  42روزگی نداشت ] .[4فرض بر این است که بزرگ

ضدمیکروبی آن را کاهش میدهد ] .[13موافق با نتایج

شدن بورس فابریسیوس نشانه چالش ایمنی در بدن است،

آزمایش حاضر در رابطه با اثر اسانس میخک در افزایش

اگرچه پاسخ ایمنی معنیدار نشده ،ولی ممکن است بدن

جمعیت باکتریهای الکتوباسیل ،در مطالعهای به هنگام

با افزایش اندازه بورس فابریسیوس با چالش ایمنی مقابله

استفاده از  100میلیگرم بر کیلوگرم اسانس میخک

کرده و از این طریق آن را خنثی کرده باشد.
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 تأثیر تیمارهای آزمایشی برپاسخ سیستم ایمنی جوجههای گوشتی.8 جدول
اندام های ایمنی

تیترآنتی بادی علیه گلبولهای قرمز گوسفندی

)(برحسب درصد وزن زنده

)2 (لگاریتم در مبنای

طحال

 روزگی42

روزگی28

c

6/75

3/87

شاهد

0/11

0/16

bc

7/28

4/14

افزودن آنزیم

0/15

0/21ab

8/00

3/36

اسانس میخک

0/14

a

8/75

5/86

 میلیگرم بر کیلوگرم200 ،نانوامولسیون اسانس میخک

abc

9/13

5/14

 میلیگرم بر کیلوگرم150 ،نانوامولسیون اسانس میخک

0/16

bc

7/75

5/28

 میلیگرم بر کیلوگرم100 ،نانوامولسیون اسانس میخک

0/13

0/18

bc

8/75

4/71

 میلیگرم بر کیلوگرم50 ،نانوامولسیون اسانس میخک

0/006

0/01

0/27

0/25

SEM

0/42

0/02

0/18

0/07

P-Value

0/13

0/13
0/16

بورس فابریسیوس
0/11

0/28
0/19

تیمار

.)P≥0/05(  تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنیدار است:a-c
. خطای استاندارد میانگینهاSEM
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Abstract
The present study was carried out to investigate the effect of clove essential oil nanoemulsion (CEON) on
performance of broiler chickens fed wheat-based diet. A total of 280 day-old broiler chicks (Ross 308,
mix sex) were used in a completely randomized design with seven treatments and four replicats. The
experimental treatments were; 1- control, 2- control supplemented with enzyme (En), 3- control
supplemented with 200 mg/kg clove essential oil (CEO) and 4 to 7 were control supplemented with 200,
150, 100 and 50 mg/kg of CEON, respectively. The results of this experiment showed that in the whole
rearing period, the feed intake and body weight gain of birds fed diets supplemented with 200 mg/kg
CEON decreased significantly compared with control and En treatments (P≤0.05). In the whole period of
experiment, chicks fed diets supplemented with CEO and 50 mg/kg CEON had better feed conversion
ratio compared with control group (P≤0.05). Serum triglyceride concentration decreased significantly in
chicks fed diets containing different levels of CEON compared to En treatment (P≤0.05). Relative weight
of bursa increased in chicks fed diets containing CEO and 200 mg/kg CEON in comparison with control
treatment. Supplementation broiler diets with CEO and 200, 150 and 100 mg/kg CEON decreased
significantly Escherichia coli populations of cecal content (P≤0.05). According to the results of this
experiment, supplementation broiler wheat-based diets with CEON may decrease Escherichia coli
populations of cecal content.
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