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تأثیر مخلوط اسانس گیاهان دارویی سیر و آویشن بعد از دوره محدودیت غذایی بر
عملکرد ،سرعت رشد و جمعیت میکروبی جوجههای گوشتی
راضیه ولیپوریان ،۱فرید شریعتمداری ،*۲محمد امیر کریمی ترشیزی

۳

 .۱دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه پرورش و مدیریت طیور ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .۲استاد ،گروه پرورش و مدیریت طیور ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .۳دانشیار ،گروه پرورش و مدیریت طیور ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله۱۳97/05/0۳ :

تاریخ پذیرش مقاله۱۳97/07/0۲ :

چکیده
این مطالعه بهمنظور بررسی اثر مخلوط اسانس گیاهان دارویی سیر و آویشن بعد از اعمال محدودیت غذایی بر عملکرد ،سرعت
رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجههای گوشتی با استفاده از تعداد  ۳۳۶قطعه جوجهگوشتی یکروزه سویه راس  ۳۰۸در
قالب طرح کامالً تصادفی بهروش فاکتوریل ( )۲×۳با شش تیمار ،چهار تکرار و  ۱۴قطعه پرنده در هر تکرار انجام گرفت.
فاکتورها شامل دو سطح محدودیت غذایی (بدون محدودیت و  ۱۰درصد محدودیت) و سه نوع افزودنی محرک رشد (بدون
افزودنی ،آنتیبیوتیک و مخلوط اسانسهای سیر و آویشن) بودند .نتایج نشان داد وزن بدن  ۱۸روزگی بهطور معنیداری تحت
تأثیر محدودیت غذایی کاهش یافت ( .)P<۰/۰۵محدودیت غذایی ،افزودنیهای خوراکی و اثر متقابل آنها تأثیری بر شاخص-
های عملکردی نداشت .افزودن مخلوط اسانسها باعث کاهش معنادار تلفات گردید ( .)P<۰/۰۵سرعت رشد نسبی تحت تأثیر
محدودیت غذایی وآثار متقابل محدودیت غذایی و افزودنیها بهطور معنیداری باالتر بود ( .)P<۰/۰۵تیمارهای آزمایشی
نتوانستند هزینه خوراک برای تولید یک کیلوگرم وزن زنده را تحت تأثیر قرار دهند .جمعیت اشریشیاکالی و کل باکتریهای
هوازی ایلئوم در  ۱۸روزگی تحت تأثیر محدودیت غذایی کاهش یافت ( .)P<۰/۰۵افزودن مخلوط اسانسها اثر معناداری بر
کاهش جمعیت اشریشیاکالی و کل باکتریهای هوازی و افزایش جمعیت باکتریهای اسیدالکتیک داشت ( .)P<۰/۰۵با توجه به
نتایج حاصل ،استفاده از مخلوط اسانس گیاهان دارویی سیر و آویشن در تغذیه جوجههای مواجه با محدودیت غذایی میتواند
سرعت رشد جبرانی را افزایش دهد .استفاده از مخلوط اسانسهای سیر و آویشن در این پرندگان ،تلفات را بهطور چشمگیری
کاهش ،و جمعیت میکروبی ایلئوم را بهبود میبخشد.
کلیدواژهها :آویشن ،جوجه گوشتی ،جمعیت میکروبی ایلئوم ،سیر ،عملکرد ،محدودیت غذایی.
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مقدمه

میکروبی روده را اصالح و موجب بهبود رشد و سیستم

پیشرفتهای حاصلشده در زمینه تغذیه و اصالح نژاد

ایمنی پرندگان شوند [.]۱۶

جوجههای گوشتی ،سبب افزایش سرعت رشد وکاهش

در سالهای اخیر ،کاربرد گیاهان دارویی و محصوالت

طول دوره پرورش شده است ،بهطوریکه در  ۴۰سال

مستخرج از آنها بهعنوان گروهی از افزودنیهای محرک

گذشته مدت زمان مورد نیاز جوجههای گوشتی برای رسیدن

رشد طبیعی و ایمن ،مورد توجه فراوان قرار گرفته است.

به وزن دو کیلوگرم ،یک روز بهازای هر سال کاهش نشان

افزودنیهای گیاهی به مشتقات گیاهی گفته میشود که با

داده است .متأسفانه این رشد سریع در سویههای مدرن سبب

هدف بهبود تولید به جیره اضافه میشوند .این ترکیبات از

بروز اختالالت اسکلتی و متابولیکی از قبیل آسیت ،عارضه

طریق افزایش بازده و بهبود کیفیت فرآوردههای طیور ،بر

مرگ ناگهانی ،کاهش سطح ایمنی ،افزایش تلفات و چربی

تولید تأثیرگذار میباشند [ .]۲۹آویشن با نام علمی

حفره بطنی و الشه گردیده است [ .]۱۴تجمع چربی در این

 vulgarisگیاهی علفی ،معطر و متعلق به خانواده نعناعیان

جوجهها مشکالت بسیاری را هم برای تولیدکننده و هم

است .تیمول و کارواکرول از جمله مواد فعال مهم آن

برای مصرفکننده بهوجود آورده است و در نتیجه تحقیقات

میباشد اما مواد دیگری همچون پاراسیمن ،لینالول و سینئول،

زیادی برای کاهش این مشکالت انجام شده است [.]۲۷

فالونوئیدها ،ترپنها ،ترکیبات تند و تعدادی دیگر از مواد

برنامههای محدودیت غذایی بهعنوان ابزاری جهت کاهش

فعال در آن به چشم میخورند [ .]۲۵سیر با نام علمی

مشکالت رشد سریع ،بهبود عملکرد و کیفیت الشه توسط

Allium sativumیکی از قدیمیترین گیاهان شناخته شدهای

متخصصان تغذیه مطرح شده است .اعمال محدودیت غذایی

است که در تمام نقاط جهان یافت میشود .خاصیت

در ابتدای دوره پرورش با تکیه بر پدیده رشد جبرانی بسیار

آنتیبیوتیکی ،ضدباکتریایی ،ضدویروسی ،ضدسرطانی،

مورد توجه بوده است [ .]۸البته نتایج بهدستآمده از

ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی این گیاه به دو ماده آلیسین و

تحقیقات صورتگرفته در این زمینه نتایج متفاوتی را نشان

آجونی که از مهمترین ترکیبهای این گیاه هستند مربوط

داده است .بررسی نتایج بعضی مطالعات انجامشده نشان

میشوند [.]۱

Thymus

میدهد که محدویت غذایی در ابتدای دوره پرورشی سبب

بهطورکلی ،عوامل شناختهشدهای که رشد جبرانی را

حالیکه
بهبود عملکرد بعدی طیور میگردد [ .]۱۵ ،۲۸،۱۹در 

تحت تأثیر قرار میدهند مدت و زمان محدودیت ،ماهیت

برخی پژوهشگران گزارش کردند که پرندگان قادر به رشد

و شدت محدودیت و فاکتورهای ژنتیکی شامل سویه و

کامل جبرانی بعد از دوره محدودیت نمیباشند [.]۵ ،۱۱

جنس پرندگان است [ ،]۸ولی تاکنون گزارشی مبنی بر

از طرفی دیگر در همه برنامههای محدودیت غذایی

استفاده از افزودنیهایی نظیر گیاهان دارویی بر رشد

بهعلت کاهش مصرف خوراک و سرعت رشد در پرنده

جبرانی ارائه نشده است .بهعالوه ،عالقه روزافزون به

نوعی تنش ایجاد میشود که این شرایط تنشزا میتواند

استفاده از برنامههای محدودیت خوراک در پرورش

موجب کاهش رشد ،تغییر در ترکیب یا فعالیت جمعیت

جوجههای گوشتی جهت کاهش مشکالت ناشی از رشد

میکروبی دستگاه گوارش و یا حتی تضعیف سیستم ایمنی

سریع باعث شده که تحقیقات زیادی در این حوزه انجام

گردد [ .]۲۶استفاده از افزودنیهای خوراکی نشان داده که

بگیرد .اما اعمال چنین برنامههایی مشکالت خاص خود

میتوانند تنش ناشی از محدودیت غذایی را کاهش ،فلور

را دارد که به بخشی از آنها اشاره شد .بنابراین هدف از
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انجام این آزمایش بررسی تأثیر مخلوط اسانسهای سیر و

یک کیلوگرم در تن مخلوط اسانسهای آویشن و سیر به

آویشن متعاقب اعمال محدودیت غذایی بر عملکرد ،رشد

جیره غذایی پایه بعد از اعمال محدودیت غذایی بودند.
سطح آنتیبیوتیک و مخلوط اسانسهای گیاهان دارویی

جبرانی و میکروبیولوژی روده کوچک بود.

(بیوهربال) بر اساس توصیه شرکت سازنده مورد استفاده قرار
مواد و روشها

گرفت .بیوهربال افزودنی کامالً گیاهی است که حاوی

این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی پرورش طیور دانشکده

اسانس گیاهانی از جمله آویشن و سیر میباشد و بهصورت

کشاورزی تربیت مدرس با استفاده از تعداد  ۳۳۶قطعه

پودری به خوراک جوجههای گوشتی اضافه میگردد .بنابر

جوجه گوشتی یکروزه سویه راس  ۳۰۸بهمدت  ۴۲روز در

ادعای شرکت سازنده ،مبنای بحث را اسانسهای غالب

قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل  ۲×۳با شش

موجود در مکمل ،سیر و آویشن قرار دادیم.

تیمار ،چهار تکرار و  ۱۴قطعه پرنده (با نسبتهای یکسان دو

در طول این آزمایش سعی شده تمام شرایط محیطی

جنس) در هر واحد آزمایشی انجام شد .فاکتورها شامل دو

برای کل گروهها یکسان باشد .جیره اصلی بر پایه ذرت و

سطح محدودیت غذایی (بدون محدودیت و  ۱۰درصد

کنجاله سویا و فاقد افزودنی براساس نیاز توصیهشده در

محدودیت) و سه نوع افزودنی محرک رشد (بدون افزودنی،

دستورالعمل پرورشی جوجه گوشتی سویه راس ۳۰۸

آنتیبیوتیک و مخلوط اسانسهای آویشن و سیر) بودند .از

( ،)۲۰۱۴برای سه دوره آغازین (یک تا  ۱۰روزگی) ،رشد

ابتدای دوره تا  ۱۰روزگی پرندهها بهصورت گروهی پرورش

( ۲۴-۱۱روزگی) ،و دوره پایانی ( ۴۲-۲۵روزگی) تنظیم

یافتند و با جیره پایه تغذیه شدند .از روز  ۱۱آزمایش پرندهها

شد (جدول  .)۱تلفات بهصورت روزانه گردآوری و پس

به دو گروه تقسیم شدند .به یک گروه خوراک بهطور آزاد

از توزین معدوم شدند .دادههای عملکرد بر پایۀ تلفات

عرضه و به گروه دیگر محدودیت غذایی  ۱۰درصد (۹۰

تصحیح شدند .توزین پرندگان و بقایای خوراک در هر

درصد خوراک مصرفی گروه با مصرف خوراک آزاد) تا پایان

واحد آزمایشی در روزهای  ۴۲ ،۱۸ ،۱۱پرورش انجام شد

روز  ۱۷آزمایش اعمال شد .افزودنیهای خوراکی پس از

و شاخصهای عملکردی شامل خوراک مصرفی ،وزن

دوره محدودیت غذایی از روز  ۱۸به جیره غذایی اضافه

بدن ،افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک برای هر

شدند .تیمارهای آزمایشی شامل -۱ :گروه مصرف خوراک

یک از دورههای ذکرشده محاسبه شد و سرعت رشد

آزاد (محدودیت صفر درصد) و بدون افزودنی -۲ ،تیمار با

نسبی به کمک رابطه ( )۱محاسبه شد.

مصرف خوراک آزاد (محدودیت صفر درصد) و افزودن

= سرعت رشد نسبی

رابطه )۱

 ۲۰۰گرم در تن آنتیبیوتیک اکسی تتراسایکلین  ۵۰درصد به

وزن بدن  ۱۸روزگی  −وزن بدن  ۴۲روزگی

جیره غذایی پایه -۳ ،تیمار مصرف خوراک آزاد (محدودیت

وزن بدن  ۱۸روزگی

صفر درصد) و افزودن یک کیلوگرم در تن مخلوط

هزینه خوراک خوراک مصرفی بهازای هر کیلوگرم وزن

اسانسهای آویشن و سیر به جیره غذایی پایه -۴ ،تیمار

محدودیت دیده و بدون افزودنی -۵ ،تیمار افزودن  ۲۰۰گرم

زنده (رابطه  )۲بر اساس کل دوره محاسبه گردید.
رابطه )۲

در تن آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین  ۵۰درصد به جیره

= هزینه خوراک برای یک کیلوگرم وزن زنده
هزینه خوراک در کل دوره

غذایی پایه بعد از اعمال محدودیت غذایی -۶ ،تیمار افزودن

مجموع وزن زنده  ۴۲روزگی

دوره   20شماره   4زمستان 1397

 567

راضیه ولیپوریان ،فرید شریعتمداری ،محمد امیر کریمی ترشیزی

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره پایه
مواد خوراکی

آغازین

رشد

پایانی

(درصد)

(یک تا  )۱۰روزگی

( )۱۱-۲۴روزگی

( )۲۵-۴۲روزگی

ذرت

۵۲/۴۴

۵۶/۲۱

۶۰/۵۴

کنجاله سویا

۳۸/۰۰

۳۶/۳۱

۳۲/۰۳

کنجاله گلوتن ذرت

۲/۴۷

۰/۵۰

۰

روغن سویا

۲/۵۱

۳/۰۰

۳/۸۳

کربنات کلسیم

۱/۱۰

۱/۱۰

۰/۹۴

دیکلسیم فسفات

۱/۹۳

۱/۶۵

۱/۴۲

نمک

۰/۲۰

۰/۲۳

۰/۲۴

سدیم بیکربنات

۰/۱۹

۰/۱۴

۰/۱۳

ال -ترئونین

۰/۱۱

۰/۰۶

۰/۰۳

ال -الیزین

۰/۲۵

۰/۱۳

۰/۱۰

دیال -متیونین

۰/۳۰

۰/۲۶

۰/۲۴

۱

۰/۲۵

۰/۲۵

۰/۲۵

۰/۲۵

۰/۲۵

۰/۲۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

مکمل ویتامین
مکمل معدنی

۱

جمع
ترکیبات شیمیایی
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری در

۲۹۵۰

۳۰۰۰

۳۱۰۰

پروتئین خام (درصد)

۲۲/۶۱

۲۰/۸۰

۱۸/۸۹

لیزین قابل هضم (درصد)

۱/۲۶

۱/۱۱

۰/۹۹

متیونین قابل هضم  +سیستین (درصد)

۰/۹۳

۰/۸۴

۰/۷۷

ترئونین قابل هضم (درصد)

۰/۸۴

۰/۷۴

۰/۶۶

کلسیم (درصد)

۰/۹۴

۰/۸۴

۰/۷۵

فسفر قابل دسترس (درصد)

۰/۴۷

۰/۴۲

۰/۳۸

سدیم (درصد)

۰/۱۶

۰/۱۵

۰/۱۵

کیلوگرم)

 .1هر کیلو مکمل ویتامینه حاوی  ۴میلیون واحد بینالمللی ویتامین  ۱۸۰۰۰۰۰ ،Aواحد بینالمللی ویتامین  ۲۶۰۰۰ ،D3واحد بینالمللی ویتامین  ۱۲۰۰ ،Eمیلیگرم
ویتامین  ۱۰۰۰ ،K3میلیگرم  ۲۶۰۰ ،B1میلیگرم  ۵۴۰۰۰ ،B2میلیگرم نیاسین ۷۵۰۰ ،میلیگرم پانتوتنیک ۱۲۸۰ ،میلیگرم  ۷۲ ،B6میلیگرم بیوتین ۷۶۰ ،میلیگرم فولیک
اسید ۶/۸ ،میلیگرم  ۳۲۰۰۰۰ ،B12میلیگرم کولین کلراید و  ۱۰۰۰میلیگرم پایدارکننده .هر کیلو مکمل معدنی حاوی  ۶۴۰۰میلیگرم مس ۵۰۰ ،میلیگرم ید۸۰۰۰ ،
میلیگرم آهن ۱۲ ،میلیگرم سلنیوم ۴۴۰۰۰ ،کولینکلراید ۴۸۰۰۰ ،میلیگرم منگنز و  ۱۰۰۰میلیگرم پاداکسنده.

بهمنظور ارزیابی جمعیت میکروبی روده کوچک در پایان

بدون آلودگی برداشته شد و به نه میلیلیتر محلول بافر سالین

دوره محدودیت ( ۱۸روزگی) و  ۴۲روزگی از هر تیمار

فسفات اضافه و سریهای رقت تهیه شد .برای شمارش

آزمایشی چهار پرنده بهطور تصادفی انتخاب و کشتار گردید.

باکتریهای منتخب از روش قطرهای و محیطهای کشت

به این منظور یک گرم از محتویات ایلئوم هر پرنده در شرایط

مناسب استفاده شد .باکتریهای اسید الکتیک در محیط

دوره   20شماره   4زمستان 1397

 568

تأثیر مخلوط اسانس گیاهان دارویی سیر و آویشن بعد از دوره محدودیت غذایی بر عملکرد ،سرعت رشد و جمعیت میکروبی جوجههای گوشتی

کشت  MRSآگار ،اشریشیاکالی در محیط کشت

تأثیر محدودیت غذایی بر افزایش وزن ،وزن بدن نهایی،

 Mac Conkeyآگار و کل باکتریهای هوازی در محیط

مصرف خوراک و ضریب تبدیل جوجههای گوشتی گزارش

کشت  Plate Countآگار کشت گردیدند .پرگنههای

کردند [ .]۸ ،۱۹ ،۲۱ ،۲۸ولی بعضی از گزارشها بیانکننده

ظاهرشده پس از انکوبه کردن در دمای  ۳۷درجه سانتیگراد

عدم بروز رشد جبرانی در پایان دوره میباشند [.]۵ ،۱۱

بهمدت  ۲۴ساعت شمارش و براساس واحد لگاریتم در هر

محدودیت غذایی منجر به رشد جبرانی و بهنوبه خود منجر

گرم نمونه محتویات ایلئوم گزارش شدند.

به بهبود اقتصاد مزرعه میشود .پژوهشگران علت تأثیر

دادههای حاصل از این مطالعه با استفاده از رویه

محدودیت غذایی بر اضافه وزن پرندگان را افزایش مصرف

مدلهای خطی تعمیم یافته نرمافزار آماری ( SASنسخه

خوراک و وقوع پدیده رشد جبرانی در دوران تغذیه آزاد بعد

 )۹/۱برای مدل  ۳مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند.

از محدودیت غذایی عنوان نمودند که این موضوع خود

مقایسه میانگینها بهروش آزمون چنددامنهای دانکن در

باعث افزایش سطح و میزان جذب و استفاده از مواد مغذی

سطح اطمینان پنج درصد صورت گرفت.

جیره میشود [ .]۲۸تفاوت در نتایج ممکن بهدلیل سن ،نژاد

رابطه )۳

Yije = μ + Ai + Bj + ABij + εije

که در این رابطه ،Yije :مقدار هر مشاهده؛  ،μمیانگین

پرنده ،شدت ،مدت ،زمان ،نوع و طول دوره محدودیت
غذایی اعمالشده در مطالعات مختلف باشد.

جامعه؛  ،Aiاثر محدودیت غذایی؛  ،Bjاثر نوع افزودنی؛

در ارتباط با اثر گیاهان دارویی بر عملکرد جوجههای

،εije

گوشتی گزارشهای ضد و نقیضی وجود دارد.

 ،ABijاثر متقابل محدودیت غذایی × نوع افزودنی و

گزارششده عملکرد جوجههای گوشتی متعاقب استفاده

خطای آزمایش است.

از عصاره یا اسانسهای سیر و آویشن در خوراک آنها در
نتایج و بحث

مقایسه با گروه کنترل اختالف معنیداری نشان نداد [،۲۳

نتایج مربوط به تأثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن بدن،

 .]۲ ،۱۲با این حال بهبود در خوراک مصرفی و افزایش

افزایش وزن ،خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در

وزن در پی افزودن آویشن و یا سیر به جیره جوجههای

جدول  ۲ارائه شده است .نتایج نشان میدهد وزن بدن در

گوشتی توسط برخی از پژوهشگران گزارش شده است

 ۱۸روزگی تحت تأثیر محدودیت غذایی بهطور

[ ۲۰و  .]۹تفاوت در گزارشهای مختلف میتواند مربوط

معنیداری کاهش یافت ( .)P<۰/۰۰۰۱اثر اصلی

به سن ،جنس ،نژاد پرنده ،بهداشت عمومی مزرعه،

افزودنیها ،محدودیت غذایی و همچنین آثار متقابل

استرسهای محیطی ،زمان و مدت مصرف ،غلظت ،دوز

محدودیت غذایی و افزودنیها بر وزن بدن نهایی ،افزایش

اسانس یا عصاره و روشهای مورد استفاده باشد.

وزن بدن ،خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در
هیچیک از دورهها تغییر معناداری را نشان نداد.

نتایج مربوط به سرعت نسبی رشد ،درصد تلفات و
هزینه خوراک به ازای تولید یک کیلوگرم وزن زنده در

اثر منفی محدودیت غذایی بر وزن بدن  ۱۸روزگی

جدول  ۳نشان داده شده است .محدودیت غذایی و آثار

ممکن است دلیل کاهش مصرف خوراک پرندگان در نتیجه

متقابل محدودیت غذایی و افزودنیها سرعت نسبی رشد

عدم دریافت مواد مغذی کافی برای رشد باشد [ .]۲۸همسو

را بهطور معنیداری افزایش دادند ( .)P<۰/۰۵افزودنیها

با نتایج حاضر برخی پژوهشگران بروز رشد جبرانی و عدم

تأثیری بر سرعت نسبی رشد نداشتند .مخلوط گیاهان
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دارویی بهطور معنیداری درصد تلفات کاهش را داد

جبرانی افزایش مییابد .ارائه نتایج بهصورت سرعت رشد

( .)P<۰/۰۵اثر محدودیت غذایی و آثار متقابل محدودیت

نسبی میتواند قابلیت رشد جبرانی را به وضوح نشان

غذایی و افزودنیها بر درصد تلفات معنیدار نشد .هزینه

دهد .افزایش سرعت رشد با اعمال محدودیت با نتایج

خوراک مصرفی بهازای تولید یک کیلوگرم وزن زنده

برخی از پژوهشگران مطابقت دارد [ .]۱۳ ،۲۴آثار متقابل

تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.

محدودیت غذایی و افزودنیها موجب افزایش سرعت

سرعت رشد نسبی در تیمارهای محدودیتدیده

رشد نسبی شد که به معنای آن است استفاده از افزودنیها

بیشتر از تیمارهای مصرف خوراکآزاد بود به این معنی که

پس از اتمام محدودیت غذایی میتواند اثر مثبتی بر بروز

با اعمال محدودیت غذایی سرعت رشد برای بروز رشد

رشد جبرانی داشته باشد.

جدول  .2تأثیر تیمارهای آزمایشی بر خوراک مصرفی ،وزن بدن و افزایش وزن بدن (گرم) جوجههای گوشتی
عامل

وزن بدن

افزایش وزن

خوراک مصرفی

ضریب

(گرم)

(گرم)

(گرم)

تبدیل غذایی

۱۸

۴۲

۱۸-۴۲

۱۱-۴۲

۱۸-۴۲

۱۱-۴۲

۱۸-۴۲

۱۱-۴۲

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

محدودیت غذایی
بدون محدودیت

a

b

۵۸۲

۲۵۴۳

۱۹۶۱

۲۳۰۲/۶۷

۳۸۰۰/۲۵

۴۲۲۵/۲۵

۱/۹۳۷

۱/۸۳۶

 ۱۰درصد محدودیت

۵۳۲

۲۵۰۶

۱۹۷۳

۲۲۶۳/۶۷

۳۷۸۰/۶۷

۴۱۶۲/۶۷

۱/۹۱۶

۱/۸۴۰

SEM

۳/۶۰

۱۴/۴۷

۲۰/۱۵

۱۴/۴۴

۲۲/۷۳

۲۱/۴۷

۰/۰۱۸

۰/۰۱۵

نوع افزودنی
بدون افزودنی

۵۵۷

۲۵۰۹

۲۲۶۹

۱۹۵۱

۳۷۷۱/۰۰

۴۱۷۴/۵۰

۱/۹۳۱

۱/۸۴۱

آنتیبیوتیک

۵۵۶

۲۵۱۸

۲۲۷۶

۱۹۶۱

۳۸۰۹/۳۸

۴۲۱۲/۸۸

۱/۹۳۱

۱/۸۵۱

مخلوط گیاهان دارویی

۵۵۷

۲۵۴۶

۲۳۰۴

۱۹۸۸

۳۷۹۱/۰۰

۴۱۹۴/۵۰

۱/۹۰۶

۱/۸۲۰

SEM

۴/۴۰

۱۷/۶۸

۱۷/۲۳

۲۴/۶۸

۲۷/۸۴

۲۶/۳۰

۰/۰۲۲

۰/۰۱۹

آثارمتقابل
بدون محدودیت× بدون افزودنی

۵۸۲

۲۵۴۷

۱۹۶۵

۲۳۰۷

۳۷۷۲

۴۱۹۷

۱/۹۲

۱/۸۲

بدون محدودیت × آنتیبیوتیک

۵۸۳

۲۵۲۰

۱۹۳۸

۲۲۷۸

۳۸۳۰

۴۲۵۴

۱/۹۸

۱/۸۷

بدون محدودیت × مخلوط گیاهان دارویی

۵۸۰

۲۵۶۰

۱۹۸۰

۲۳۲۰

۳۷۹۹

۴۲۵۵

۱/۹۱

۱/۸۳

 ۱۰درصد محدودیت × بدون افزودنی

۵۳۲

۲۴۷۰

۱۹۳۸

۲۲۲۸

۳۷۷۰

۴۱۵۲

۱/۹۵

۱/۸۶

 ۱۰درصد محدودیت × آنتیبیوتیک

۵۳۰

۲۵۱۷

۱۹۸۵

۲۲۷۵

۳۷۸۹

۴۱۷۱

۱/۹۱

۱/۸۳

 ۱۰درصد محدودیت × مخلوط گیاهاندارویی

۵۳۳

۲۵۲۹

۱۹۹۷

۲۲۸۸

۳۷۸۳

۴۱۶۵

۱/۸۹

۱/۸۱

۴۹/۵۸

۵۵/۰۲

۲۴/۳۷

۲۲/۸۶

۳۹/۲۰

۳۷/۱۹

۰/۰۲۶

۰/۰۳۲

SEM

سطح معنیداری
محدودیت غذایی

<۰۰۰۱

۰/۰۸۴

۰/۵۸۷

۰/۰۶۵

۰/۵۲۷

۰/۰۵۴

۰/۸۸۲

۰/۴۳۶

نوع افزودنی

۰/۹۹۵

۰/۳۲۲

۰/۳۴۰

۰/۳۹۶

۰/۵۹۶

۰/۴۱۳

۰/۵۳۴

۰/۵۲۵

محدودیت غذایی × نوع افزودنی

۰/۸۹۱

۰/۳۵۰

۰/۲۸۵

۰/۲۹۶

۰/۸۷۱

۰/۸۴۴

۰/۳۴۲

۰/۳۳۶

 :a-cمیانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون ،دارای اختالف معنیدار هستند (.)P<۰/۰۵
 :SEMاشتباه استاندارد میانگینها.
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جدول  .3تأثیر تیمارهای آزمایشی بر سرعت رشد نسبی ،درصد تلفات و هزینه خوراک به ازائی کیلوگرم وزن زنده جوجههای گوشتی
عامل

سرعت رشد نسبی

درصد تلفات

 ۱۸-۴۲روزگی

هزینه خوراک یک کیلوگرم
وزن زنده (تومان)

محدودیت غذایی
بدون محددیت

۳/۳۹

b

۴/۵۰

 ۱۰درصد محدودیت

a

۳/۷۲

۲/۹۰

۳۷۰۹/۶۸

SEM

۰/۰۲۰

۰/۰۰۸

۲۸/۴۸۹

۳۷۰۷/۷۴

نوع افزودنی
بدون افزودنی

۳/۵۵

a

۵/۸۰

آنتیبیوتیک

۳/۵۴

a

۴/۴۰

۳۷۴۴/۲۳

مخلوط گیاهان دارویی

۳/۵۸

b

۰/۹

۳۶۷۹/۳۵

SEM

۰/۰۲۵

۰/۰۱۰

۳۴/۸۹۲

۳۷۰۲/۵۶

آثار متقابل
بدون محدودیت × بدون افزودنی

۳/۴۳

b

۷/۱۴

بدون محدودیت × آنتیبیوتیک

۳/۳۳

b

۴/۴۶

بدون محدودیت × مخلوط گیاهان دارویی

۳/۴۰

b

۱/۷۸

۳۶۸۰/۷۹

 ۱۰درصد محدودیت × بدون افزودنی

۳/۶۶

a

۴/۴۶

۳۷۴۰/۱۸

 ۱۰درصد محدودیت × آنتیبیوتیک

۳/۷۵

a

۴/۴۶

۳۷۱۰/۹۶

 ۱۰درصد محدودیت × مخلوط گیاهاندارویی

۳/۷۷

a

۰/۰۰

۳۶۷۷/۹۱

SEM

۰/۰۴۱

۰/۰۲۳

۴۹/۳۴۲

۳۶۶۴/۹۳
۳۷۷۷/۵۰

سطح معنیداری
محدودیت غذایی

<۰۰۰۱

۰/۱۰۵

۰/۹۶۲

افزودنی

۰/۴۱۷

<۰۰۰۵

۰/۴۲۸

محدودیت غذایی × افزودنی

۰/۰۴۲

۰/۷۴۴

۰/۳۷۵

 :a-cمیانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون ،دارای اختالف معنیدار هستند (.)P<۰/۰۵
 :SEMاشتباه استاندارد میانگینها.

در این آزمایش ،افزودن مخلوط اسانسهای سیر و

دستگاه گوارش پرندگان باعث کاهش مرگومیر میشوند

آویشن موجب کاهش معنادار درصد تلفات گردید .در تأیید

[ .]۷خصوصیات آنتیباکتریال آویشن به تیمول و کارواکرول

یافتههای حاضر ،پژوهشگران کاهش نرخ مرگومیر را در

و سیر به آلیسین موجود در آن مربوط میگردد .فعالیتهای

پی افزودن سیر و آویشن به جیره جوجههای گوشتی

ضدمیکروبی تیمول ،کارواکرول و آلیسین در برابر

گزارش کردند [ .]۶ ،۷ ،۹مکانیسم اثر ضدمیکروبی گیاهان

کمپیلوباکتر ژژونی ،سالمونال انتریکا ،اشریشیاکالی ،لیستریا

دارویی مثل سیر و آویشن در حیوانات و انسانها شناخته

میتوسیتوژنز گزارش شده است و اشاره شده که کارواکرول،

شده است ،بهعالوه گیاهان دارویی با افزایش سطح سیستم

سینامالدئد ،تیمول و آلیسین بیشتر در برابر اشریشیاکالی فعال

ایمنی بدن و جلوگیری از رشد باکتریهای نامطلوب در

هستند [.]۱۰ ،۱۷
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اثر محدودیت غذایی بر جمعیت میکروبی ایلئوم

باکتریهای هوازی بهطور معناداری تحت تأثیر قرار دادند

جوجههای گوشتی در  ۱۸روزگی در جدول  ۴ارائه شده

( .)P<۰/۰۵اثر محدودیت غذایی و آثار متقابل محدودیت

است .محدودیت غذایی موجب کاهش جمعیت

غذایی و افزودنیها بر جمعیت میکروبی معنیدار نشد.

اشریشیاکالی و کل باکتریهای هوازی شد (.)P<۰/۰۵

جمعیت اشریشیاکالی و کل باکتریهای هوازی در اثر

ولی تأثیری بر جمعیت باکتریهای اسید الکتیک ایلئوم تا

افزودن مخلوط اسانسهای سیر و آویشن و آنتیبیوتیک

روز هجدهم نداشت .نتایج جدول  ۵مربوط به تأثیر

بهطور معنیداری پایینتر از گروه بدون افزودنی بود

تیمارهای آزمایشی بر جمعیت میکروبی ایلئوم جوجههای

( .)P<۰/۰۵جمعیت باکتریهای اسید الکتیک در گروه

گوشتی در  ۴۲روزگی میباشد .اثرات اصلی افزودنیها

دریافتکننده مخلوط اسانسهای سیر و آویشن باالتر از

جمعیت اشریشیاکالی ،باکتریهای اسید الکتیک و کل

سایر افزودنیها بود (.)P<۰/۰۵

جدول .4تأثیر محدودیت غذایی بر جمعیت میکروبی ایلئوم جوجههای گوشتی در  17روزگی
باکتریهای اسید الکتیک

عامل

کل باکتریهای هوازی

اشریشیاکالی

محدودیت غذایی
بدون محددیت

۷/۴۱

a

a

 ۱۰درصد محدودیت

۷/۳۸

۸/۲۱

b

۸/۲۱

b

SEM

۰/۱۱

۰/۱۳

۰/۱۹

۸/۶۱

۸/۹۲

نوع افزودنی
بدون افزودنی

۷/۵۳

۸/۳۶

۸/۶۳

آنتیبیوتیک

۷/۳۱

۸/۳۶

۸/۴۸

مخلوط گیاهان دارویی

۷/۳۷

۸/۳۵

۸/۵۷

SEM

۰/۱۳

۰/۱۶

۰/۲۴

آثار متقابل
بدون محدودیت × بدون افزودنی

۷/۵۶

۸/۷۲

۹/۳۵

بدون محدودیت × آنتیبیوتیک

۷/۱۴

۸/۷۰

۸/۷۴

بدون محدودیت × مخلوط گیاهان دارویی

۷/۵۳

۸/۴۴

۸/۶۵

 ۱۰درصد محدودیت × بدون افزودنی

۷/۴۹

۸/۰۰

۷/۹۱

 ۱۰درصد محدودیت × آنتیبیوتیک

۷/۴۶

۸/۳۶

۸/۲۲

 ۱۰درصد محدودیت × مخلوط گیاهاندارویی

۷/۲۰

۸/۲۶

۸/۴۹

SEM

۰/۱۹

۰/۲۳

۰/۳۳

سطح معنیداری
محدودیت غذایی

۰/۸۵۳

۰/۰۴۸

۰/۰۲۴

افزودنی

۰/۵۱۶

۰/۶۷۶

۰/۹۰۹

محدودیت غذایی × افزودنی

۰/۲۷۴

۰/۴۹۳

۰/۱۹۱

 :a-cمیانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون ،دارای معنیدار هستند (.)P<۰/۰۵
 :SEMاشتباه استاندارد میانگینها.
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تأثیر مخلوط اسانس گیاهان دارویی سیر و آویشن بعد از دوره محدودیت غذایی بر عملکرد ،سرعت رشد و جمعیت میکروبی جوجههای گوشتی

تحقیقات بسیار اندکی در زمینه تأثیر محدودیت غذایی بر

استفاده از عصاره سیر ،آویشن و مخلوطی از هر دو آنها

جمعیت میکروبی ایلئوم انجام گرفته است .گزارش شده که

تأثیری بر جمعیت اشریشیاکالی نداشتند ولی بهطور

محدودیت غذایی موجب کاهش یکنواختی جمعیت

معنیداری توانستند جمعیت باکتریهای الکتیک اسید را

میکروبی ایلئوم میشود [ .]۲۶مطابق با نتایج حاضر گزارش

افزایش دهند [.]۱۲

شده است که استفاده از عصارههای سیر ،آویشن و

مواد افزودنی گیاهی تأثیر عمیقی بر جمعیت میکروبی

سرخارگل بهطور معنیداری جمعیت اشریشیاکالی را نسبت

روده پرندگان دارند .تاننها و ترکیبات مؤثره موجود در

به گروه شاهد کاهش و باکتریهای الکتیک اسید را افزایش

گیاهان دارویی میتوانند موجب تغییر در جمعیت

دادند [ .]۱۸جمعیت اشریشیاکالی و کل باکتریهای هوازی

میکروفلور روده شده و قارچها و باکتریهایی را که باعث

در اثر افزودن اسانس آویشن به آب آشامیدنی جوجههای

افزایش اتالف با منشأ بدنی و صدمه به دستگاه گوارش

گوشتی کاهش و جمعیت باکتریهای الکتیک اسید در ۴۲

میشوند ،را کاهش دهند و رشد باکتریهای مفید مانند

روزگی افزایش یافت [ .]۲۰از طرفی گزارش شده است،

باکتریهای اسید الکتیک را تحریک کنند [.]۳

جدول  .5تأثیر تیمارهای آزمایشی بر میانگین جمعیت میکروبی ایلئوم جوجههای گوشتی در  42روزگی
عامل

باکتریهای اسید الکتیک

کل باکتریهای هوازی

)(log 10 CFU/g

اشریشیاکالی

محدودیت غذایی
بدون محددیت

۷/۳۵

۵/۶۹

۵/۷۴

 ۱۰درصد محدودیت

۷/۳۳

۵/۵۳

۵/۵۸

SEM

۰/۱۱

۰/۱۱

۰/۰۹

بدون افزودنی

۷/۲۱b

۶/۰۶a

۶/۱۲a

آنتیبیوتیک

۷/۱۷b

۵/۴۲b

۵/۵۵b

مخلوط گیاهان دارویی

a

۷/۶۵

b

۵/۳۷

b

SEM

۰/۱۳

۰/۱۵

۰/۱۳

بدون محدودیت × بدون افزودنی

۷/۲۵

۶/۱۲

۶/۲۴

بدون محدودیت × آنتیبیوتیک

۷/۱۸

۵/۹۹

۵/۶۱

بدون محدودیت × مخلوط گیاهان دارویی

۷/۳۲

۵/۵۷

۵/۳۷

 ۱۰درصد محدودیت × بدون افزودنی

۷/۰۲

۵/۲۸

۶/۰۰

 ۱۰درصد محدودیت × آنتیبیوتیک

۷/۴۹

۵/۴۰

۵/۵۰

 ۱۰درصد محدودیت × مخلوط گیاهاندارویی

۷/۸۰

۵/۳۴

۵/۲۴

۰/۱۹

۰/۲۱

۰/۱۶

نوع افزودنی

۵/۳۰

آثار متقابل

SEM

سطح معنیداری
محدودیت غذایی

۰/۹۱۲

۰/۳۶۹

۰/۲۵۶

افزودنی

۰/۰۵۰

۰/۰۱۲

۰/۰۰۱

محدودیت غذایی × افزودنی

۰/۳۲۰

۰/۸۶۳

۰/۹۱۳

میانگینهای با حروف متفاوت ( )a, b, cدر هر ستون از نظر آماری (در سطح  )٪۵اختالف معنیداری با هم دارند.
 :SEMاشتباه استاندارد میانگینها.
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تیمول و کارواکرول از جمله ترکیبات فنلی مؤثره
اصلی تشکیلدهنده گیاه آویشن میباشند که دارای اثرات
.ضد باکتریایی هستند و اثر سینرژیستی با یکدیگر دارند
،همچنین اثرات ضدمیکروبی سیر را مربوط به آلیسین
.]۱[  میدانند،مهمترین ترکیب موجود در این گیاه
همچنین ممکن است آویشن و سیر اثرات همکوشی داشته
.باشند و اثرات مثبت یکدیگر را تشدید و تقویت نمایند
گزارش شده که ترکیبات مؤثره موجود در گیاهان دارویی
 در بسیاری از،اثرات همکوشی دارند و بههمین دلیل
.]۲۲[ موارد مخلوط چند گیاه مورد استفاده قرار میگیرد
مهار گونههای مختلف باکتریهای مضر در دستگاه
گوارش از جمیعت اشریشیاکالی توسط سیر امکانپذیر
 چرا که اشریشیاکالی به اثرات سیر حساسیت شدید،است

 رشد اشریشیاکالی، از طرفی اسانس آویشن.نشان میدهد
را مهار مینمایند و کارواکرول موجود در آن موجب رشد
 مکانیسم.]۱۷[ و تکثیر باکتریهای اسید الکتیک میشود
عمل احتمالی مواد فعال در ترکیبات گیاهی ممکن است
بهگونهای باشد که با نفوذ به ساختمان غشای باکتریهای
 سبب تغییر انتقال یون هیدروژن و پتاسیم در،بیماریزا
پروتئین ناقل غشا شده و با اختالل در واکنشهای آنزیمی
.]۴[  منجر به مرگ سلول شوند، سنتتازATP
 استفاده از،با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش
مخلوط اسانس گیاهان دارویی سیر و آویشن متعاقب
محدودیت غذایی در تغذیه جوجههای گوشتی میتواند به
بروز رشد جبرانی کمک کند و عوارض احتمالی ناشی از
محدودیت غذایی را کاهش بدهد و اقتصاد مزرعه را
.بهبود ببخشد
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effects of garlic and thyme’s medicinal plants essential oils blend as a feed
additive following feed restriction on growth performance, relative growth rate and ileal microbial population of
broiler chickens. This study was conducted using 336 one-day old chickens (Ross 308) as a factorial experiment
(2×3) in a completely randomized design in six treatments with four replications and 14 birds per each replicate . The
factors included two levels of feed restriction (without feed restriction and %10 feed restrictions) and three types of
growth promoter additives (none-additive, blend of essential oils and antibiotic). The results showed that the body
weight in 18 days of age was significantly affected by feed restriction (P <0.05). Feed restriction, feed additive and
interaction between them did not affect the performance parameters. The addition of EO resulted in significant
reduction in mortality rate (P <0.05). Feed costs for one kg of body weight were not affected by experimental
treatments. Under the feed restriction, the population of E. coli and the total aerobic bacteria in ileum significantly
reduced at 18 days of age (P <0.05). At 42 days of age, the addition of EO resulted in a significant reduction in E.coli,
total aerobic bacteria count and increasing Lactobacillus counts (P <0.05). As a general conclusion, use of EO in
feeding chicks faced with feed restriction could significantly increase the compensatory growth and might reduce the
mortality and improve the ileal microbial population as well.
Keywords: Broilers Chicken, Feed restriction, Garlic, Ileum Microflora, Performance, Thyme.
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