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 روزگی28  قطعه جوجه در هر تکرار از سن یک تا82  چهار تکرار و، در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تيمار802 جوجه گوشتی یک روزه سویه راس
800 + ) جيره پایه8 ، ميلیگرم در کيلوگرم اسانس850 + ) جيره پایه8 ،)) جيره پایه بهعنوان گروه شاهد (فاقد افزودنی8 : تيمارهای آزمایشی شامل.بررسی شد
 نتایج نشان داد که مصرف خوراک در تيمار شاهد. ميلیگرم در کيلوگرم فالوومایسين بودند850 + ) جيره پایه2 ميلیگرم در کيلوگرم پروبيوتيک گاليپرو® و
 بيشتر از سایر پرندگان بود و، افزایش وزن جوجههای تغذیهشده با جيره حاوی فالوومایسين، در کل دوره آزمایش.)P>0/05( کمتر از سایر تيمارها بود
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 گلوکز و تریگليسرید پالسما مشاهده نشد ولی، تفاوتی بين تيمارها از نظر غلظت کلسترول.)P>0/05( گروه شاهد و یا پرندگانی که اسانس دریافت کردند بود
 استفاده از، بر اساس نتایج حاصل از این تحقيق.)P>0/05(  در پالسمای پرندگانی که فالوومایسين دریافت کردند کمتر از سایر تيمارها بودHDL غلظت
. عملکرد را بهبود می بخشد و میتواند بهعنوان یک ترکيب محرک رشد به جای فالوومایسين در جيره جوجههای گوشتی استفاده شود،اسانس
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Abstract
The effect of essential oils blend, probiotic and flavomycin on performance, gastrointestinal tract (GIT) characteristics, cecal microbial
population and blood parameters was studied with 288 day-old chickens, Ross 308 broilers from 1 to 42 days of age in a completely
randomized design by 4 treatments, 4 replicates and 18 chickens in each replication. The experimental treatments were: 1) basal diet as
control group (without additive), 2) basal diet + 150 mg/kg essential oils blend, 3) basal diet + 200 mg/kg Gallipro® probiotic, and 4) basal
diet + 150 mg/kg flavomycin. The results showed that feed intake was lower in the control group than other treatments (P<0.05). In the
whole trial period, the weight gain of chickens fed with the diet containing flavomycin was higher than other birds and had a better feed
conversion ratio than control birds or fed with the diet contains probiotic (P<0.05). The effect of treatments was not significant on relative
weight of internal organs, pH of the GIT digesta and Lactobacillus and Escherichia coli population in the ceca. The relative weight of the
breast was greater in chickens fed with flavomycin than control group or birds that received essential oils blend (P<0.05). There was no
difference between treatments in terms of plasma cholesterol, glucose and triglyceride concentrations, but HDL concentration was lower in
the plasma of birds receiving flavomycin compared to other treatments (P<0.05). Based on the results of this study, adding essential oils
blend to the diet improved performance and can be used as a growth promoter instead of flavomycin in broilers diet.
Keywords: Broiler chicken, Essential oils blend, Flavomycin, Microbial population, Performance, Probiotic.
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مقدمه

جمعيت ميکروبی روده است که هر دوی آنها به حفظ

ترکيب فلور ميکروبی دستگاه گوارش طيور بسيار متنوع بوده

سالمت و عملکرد حيوانات کمک میکنند .اسانسها عالوه

و تغيير در آن تأثير زیادی بر هضم و جذب مواد مغذی دارد.

بر تأثير بر سرعت رشد و بهبود توليد جوجههای گوشتی

افزودنیهای خوراکی غيرمغذی شامل گروهی از ترکيبات

میتوانند باعث تغيير در جمعيت ميکروبی روده شوند که


مختلف هستند که میتوانند راندمان توليد را بهبود بخشند و

منجر به افزایش رشد باکتریهای اسيد الکتيک از

باعث حفظ سالمت پرنده شوند [ .]88امروزه در پرورش

جمله الکتوباسيلوس و بيفيدوباکتریوم و در نتيجه کاهش

طيور با تراکم باال استفاده از ترکيبات ضدميکروبی برای

روده شوند و در نتيجه هضم و جذب مواد مغذی را افزایش

کاهش جمعيت باکتریهای مضر دستگاه گوارش رو به

دهند [.]81

pH

میتوانند عملکرد
افزایش است .آنتیبيوتيکهای محرک رشد 

طی چند دهه اخير استفاده از پروبيوتيکها به جای

رشد و مقاومت به بيماریها را در طيور بهبود دهند .هرچند

آنتیبيوتيکها بهمنظور بهبود سيستم ایمنی و دفاع در برابر

اخيراً نگرانیهایی در مورد ایجاد مقاومت آنتیبيوتيکی در

عوامل بيماریزا در خوراک انسان و حيوانات توصيه شده

باکتریهای بيماریزا افزایش یافته است که میتواند نتيجه

است .بعضی از پروبيوتيکها میتوانند سطح آنتیاکسيدانی را

تکثير باکتریهای مقاوم به آنتیبيوتيک باشد .این موضوع

بهبود بخشيده و سالمت جوجههای گوشتی را تأمين کنند

میتواند منجر به کاهش اثرات درمانی آنتیبيوتيکهای مورد

[ .]2بنابراین هدف از این آزمایش ،مقایسه اثرات اسانس،

استفاده در انسان شود .بنابراین الزم است سالمت طيور و

پروبيوتيک و فالوومایسين بر عملکرد ،خصوصيات دستگاه

همچنين سالمت محصوالت توليدی مدنظر قرار گيرد [.]6

گوارش ،جمعيت ميکروبی روده کور و فراسنجه های خونی

بهدليل محدودکردن یا منع استفاده از آنتیبيوتيکهای


جوجههای گوشتی از سن یک تا  28روزگی میباشد.

بهمنظور ارتقا و حفظ
خوراکی باید به دنبال راههای جدیدی 
وضعيت ایمنی در حيوانات مزرعهای بود که عملکرد حيوان

مواد و روشها

را تضمين کند و دسترسی به مواد مغذی را نيز افزایش دهد.

در این تحقيق از تعداد  822قطعه جوجه گوشتی یک

در سالهای اخير ،کاربرد عصارههای گياهی بهویژه

روزه سویه راس  802با وزن  28±8گرم در قالب طرح

اسانس مورد توجه پرورشدهندگان طيور قرار گرفته است.

کامالً تصادفی با چهار تيمار ،چهار تکرار و  82قطعه

بهوسيله
اسانسها از تقطير ترکيبات متنوع مواد گياهی 


جوجه گوشتی در هر تکرار استفاده شدند .تيمارهای

بخارآب استخراج میشوند .ترکيبات فعال اسانسها بسته به

آزمایشی شامل :جيره پایه بهعنوان گروه شاهد (بدون

گونه گياهی متفاوت است .بهعنوان مثال تيمول در آویشن،

افزودنی) ،جيره پایه  850 +ميلیگرم در کيلوگرم مخلوط

اوژنول در ميخک و دارچين ،کورکومين در زردچوبه و

اسام ،سوئيس)،
(دی 
اسانسها با نام تجاری ® CRINA


پيپرین در فلفل سياه از مهمترین ترکيبات فعال میباشند.

جيره پایه 800 +ميلیگرم در کيلوگرم پروبيوتيک گاليپرو

اسانسها حاوی ترکيبات متنوعی با فعاليت ضدميکرو بینظير


(بيوشم ،آلمان) و جيره پایه 850 +ميلیگرم در کيلوگرم

هيدروکربنها ،فنلها ،کتونها ،استرها و الکلها نيز میباشند


آنتیبيوتيک محرک رشد فالوومایسين (آمينهگستر ،ایران)

[ .]8دو جنبه اختصاصی اثرات این محصوالت در تغذیه

بودند .مخلوط اسانس مورد استفاده حاوی حاوی تيمول

حيوانات شامل تحریک آنزیمهای با منشأ داخلی و تنظيم

(بيش از یک درصد) ،اوژنول (بيش از  0/5درصد) ،پيپرین

®
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تأثیر اسانس ،پروبیوتیک و فالوومایسین بر عملکرد ،خصوصیات دستگاه گوارش و فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی

(بيش از  0/05درصد) و سایر ترکيبات طعمدهنده (بيش

رشد ( 88تا  82روزگی) و پایانی ( 85تا  28روزگی)

از  0/06درصد) بود که بهصورت پودر به جيرههای

برای تأمين احتياجات مواد مغذی توصيهشده در راهنمای

آزمایشی اضافه شد .مکملهای افزودنی از روز اول

مدیریت پرورش جوجه گوشتی سویه راس  ]86[ 802و

پرورش به جيرههای آزمایشی اضافه شد .جيرههای

بر اساس اسيدآمينه قابل هضم ایلئومی استانداردشده،

آزمایشی برای سه مرحله آغازین (یک تا  80روزگی)،

تنظيم شد (جدول .)8

جدول  .2اجزای جیرههای آزمایشی و آنالیز شیمیایی آنها
ذرت
کنجاله سویا ( 26/06درصد پروتئين)
گلوتن ذرت
روغن سویا
دی کلسيم فسفات
پودر صدف
نمک
جوش شيرین
8
مکمل معدنی
8
مکمل ویتامينی
متيونين
ليزین
ترئونين
آناليز شيميایی محاسبهشده
انرژی قابل متابوليسم (کيلوکالری بر کيلوگرم)
پروتئين خام (درصد)
کلسيم (درصد)
فسفر قابل دسترس (درصد)
سدیم (درصد)
ليزین قابل هضم (درصد)
متيونين قابل هضم (درصد)
متيونين +سيستين قابل هضم (درصد)
ترئونين قابل هضم (درصد)
تریپتوفان قابل هضم (درصد)
آناليز شيميایی اندازه گيریشده (درصد)
ماده خشک
خاکستر
پروتئين خام
الياف خام

دوره آغازین ( 8تا  80روزگی)
56/66
82/88
8/00
8/81
8/26
8/85
0/86
0/88
0/85
0/85
0/80
0/82
0/02

دوره رشد ( 88تا  82روزگی)
60/86
88/21
8/00
8/22
8/68
8/02
0/85
0/88
0/85
0/85
0/88
0/88
0/02

دوره پایانی ( 85تا  28روزگی)
68/55
80/22
-8/06
8/28
0/16
0/82
0/88
0/85
0/85
0/80
0/80
0/08

8150
88/68
0/12
0/26
0/86
8/86
0/68
0/18
0/61
0/88

8000
80/82
0/22
0/28
0/86
8/06
0/50
0/62
0/62
0/86

8800
82/21
0/66
0/82
0/85
0/11
0/22
0/66
0/66
0/85

18/22
6/80
88/01
8/20

18/58
5/62
81/61
8/65

18/62
5/28
82/88
8/66

ميلیگرم سلنيوم.
ميلیگرم ید و  0/8
ميلیگرم مس 8 ،
ميلیگرم آهن 80 ،
ميلیگرم روی 50 ،
ميلیگرم منگنز 25 ،
تأمينشده در هر کيلوگرم جيره 800 :

 .8مواد معدنی
ویتامينهای تأمينشده در هر کيلوگرم جيره 1000 :واحد بينالمللی ویتامين  8000 ،Aواحد بينالمللی ویتامين  82 ،D3ميلیگرم ویتامين  8 ،Eميلیگرم ویتامين ،K3

.8
 8/2ميلیگرم ویتامين  6/6 ،B1ميلیگرم ویتامين  80،B2ميلیگرم پانتوتنات کلسيم 80 ،ميلیگرم نياسين 8 ،ميلیگرم ویتامين  8 ،B6ميلیگرم ویتامين  0/085 ،B9ميلیگرم
ميلیگرم کلرید کولين.
ميلیگرم بيوتين 500 ،
ویتامين  0/8 ،B12
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جوجهها به

يرههای آزمایشی ب هصورت آردی بود و
ج 

منتقل و جهت کشت ميکروبی آماده شدند .ابتدا یک گرم از

آب و دان آزادانه دسترسی داشتند .درجه حرارت سالن

نمونه ها در نه ميلیليتر سرم فيزیولوژی استریل حل شد؛

پرورش در هفته اول  88-88درجه سانتیگراد بود و پس

سپس یک سیسی از مخلوط لولة اول در لولة دوم که حاوی

از آن هر هفته حدود  8/5درجه کاهش یافت به گونهای

ميلیليتر آب مقطر استریل شده بود وارد ،و این مرحلة
نه 

که در هفته ششم دمای سالن حدود  80-88درجه

رقيقسازی شش الی  80بار تکرار شد .از محيط کشت

سانتیگراد رسيد .برنامه نوردهی ب هصورت  88ساعت


ام.آر.اس آگار جهت کشت باکتریهای اسيدالکتيک و از

روشنایی و یک ساعت تاریکی در نظر گرفته شد .ميزان

محيط کشت مککانکی آگار جهت کشت اشریشياکلی

رطوبت نسبی در محدوده  50-60درصد حفظ شد.

محيطهای کشت حاوی باکتریهای اسيد

استفاده شد.

خوراک مصرفی و وزن بدن ب هصورت هفتگی و

الکتيک در دمای  86درجه سانتیگراد تحت شرایط

ازهگيری شد و ضریب تبدیل خوراک محاسبه
دورهای اند 


بیهوازی بهمدت  22ساعت در انکوباسيون قرار گرفت.


شد .تلفات ب هصورت روزانه جمعآوری و صفات

باکتریهای اشریشياکلی در دمای  86درجه سانتیگراد تحت

عملکردی بر اساس روز مرغ تصحيح شدند .جهت

شرایط هوازی در مدت زمان  82ساعت در انکوباسيون

بررسی خصوصيات دستگاه گوارش در سن  28روزگی،

نگهداری شد .در پایان ،تعداد کلنی باکتریها در هر

دو قطعه جوجه با وزن نزدیک به ميانگين وزن پن از هر

پتریدیش و بر اساس واحد لگاریتم در هر گرم نمونه


تکرار انتخاب و بعد از وزنکشی با استفاده از تزریق

محتویات روده کور شمارش شد [ .]88در سن  28روزگی،

يلیگرم بهازای هر کيلوگرم وزن
تيوپنتال سدیم ( 88 -82م 

از هر تکرار دو قطعه پرنده انتخاب و از ورید بال حدود دو

بدن ،ستدوز ،استراليا) بيهوش شدند .وزن کل دستگاه

ميلیليتر خون گرفته شد .نمونهها داخل ميکروتيوبهای

گوارش ،پيشمعده ،سنگدان ،کبد ،قلب ،لوزالمعده ،چربی

حاوی ماده ضد انعقاد ،ریخته شد و بهمدت  85دقيقه با

محوطه بطنی ،طحال و بورس فابریسيوس توسط ترازوی

سرعت  8000دور در دقيقه سانتریفيوژ شد .پالسماهای

دیجيتالی با دقت  0/008گرم توزین و بر اساس درصدی

جداشده به ميکروتيوب جدید منتقل شدند .غلظت کلسترول،

از وزن زنده بيان شدند .همچنين ،وزن الشه ،سينه و ران

گلوکز ،تریگليسيرید و  HDLموجود در نمونههای پالسما

بهترتيب بر اساس درصدی از وزن بدن و
اندازهگيری و 


بهروش اسپکتروفتومتری و با استفاده از کيتهای تجاری


الشه محاسبه شدند .جهت بررسی  ،pHبالفاصله محتویات

(شرکت پارس آزمون ،ایران ،تهران) اندازهگيری شدند.

چينهدان ،سنگدان ،دوازدهه ،ژژنوم ،ایلئوم و روده کور به یک

دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SASویرایش 1/8

بشر منتقل و وزن شد سپس نه برابر آب مقطر دیونيزه به آن

[ ]86رویه  GLMبرای مدل  8تجزیه و ميانگينها بهکمک

pH

آزمون چنددامنهای دانکن و فرض خطای  0/05معنیداری

محلول با استفاده از pHمتر (مدل  ،SD 230تایوان)

مقایسه شدند .دادههای مربوط به صفات وزن اندامهای

اندازهگيری شد [.]82


داخلی دستگاه گوارش ،خصوصيات الشه ،pH ،جمعيت

اضافه شد و بهمدت پنج دقيقه بخوبی ورتکس شد و

ميکروبی روده کور و فراسنجههای خونی برای مدل 8

برای اندازهگيری جمعيت ميکروبی ،محتویات روده کور
جهت کشت ميکروبی در ميکروتيوب تخليه شد .نمونههای

تجزیه شدند.

جمعآوری شده بالفاصله در ظروف حاوی یخ به آزمایشگاه

رابطه )8
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Yij = µ + Ti + eij
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Yijk = µ + Ti + eij + seijk

افزایش وزن بدن در تيمار حاوی فالوومایسين بيشتر از

رابطه )8

که در رابطههای فوقYij ،و  Yijkمقدار مشاهده برای

تيمارهای شاهد و اسانس بود ( )P>0/05ولی تفاوتی از

هر صفت؛  ،µميانگين جامعه؛  Tiاثر تيمار؛  ،eijاثر خطای

نظر ضریب تبدیل خوراک مشاهده نشد .از سن  85تا 28

آزمایش و  ،seijkخطای نمونهبرداری تيمار iام در تکرار jام

روزگی ،تفاوتی بين تيمارها از نظر مصرف خوراک و

و نمونه kام است.

ضریب تبدیل خوراک مشاهده نشد ولی افزایش وزن بدن
در تيمار شاهد کمتر از سایر تيمارها بود ( .)P>0/05در

نتایج و بحث

کل دوره آزمایش (از سن یک تا  28روزگی) ،مصرف

در دوره آغازین (یک تا  80روزگی) تفاوتی در مصرف

خوراک در تيمار شاهد کمتر از سایر تيمارها بود

خوراک و ضریب تبدیل خوراک بين تيمارهای مختلف

( .)P>0/05افزایش وزن بدن جوجههای تغذیهشده با

مشاهده نشد .افزایش وزن جوجههای تغذیهشده با جيره

جيره حاوی فالوومایسين بيشتر از سایر پرندگان بود

حاوی اسانس و فالوومایسين بيشتر از جوجههای

( )P>0/05و ضریب تبدیل خوراک بهتری نسبت به

بود

پرندگان شاهد و یا تغذیهشده با جيره حاوی پروبيوتيک

تغذیهشده با جيره شاهد و پروبيوتيک


گاليپرو®

داشتند (P>0/05؛ جدول .)8

( .)P>0/05از سن  88تا  82روزگی ،مصرف خوراک و

جدول  .1اثر اسانس ،پروبیوتیک و فالوومایسین بر عملکرد جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورش
اسانس

شاهد

پروبيوتيک

فالوومایسين

SEM

P-value

یک تا  80روزگی
مصرف خوراک (گرم)

888/52

886/62

886/80

828/62

1/866

0/5520

افزایش وزن بدن (گرم)

881/62b

868/58a

826/88b

868/68a

8/808

0/0005

ضریب تبدیل خوراک

8/516

8/268

8/688

8/261

0/0288

0/0608

 88تا  82روزگی
مصرف خوراک (گرم)

c

158/20

افزایش وزن بدن (گرم)

c

551/10

ضریب تبدیل خوراک

bc

8006/58

bc

8/608

602/62

ab

8061/60

ab

8/666

626/52

a

8888/68

82/208

a

612/88

86/222

0/00010

8/688

0/0812

0/8882

8/662

0/0088

 85تا  28روزگی
مصرف خوراک (گرم)

8288/88

8082/58

8166/21

8082/81

55/105

افزایش وزن بدن (گرم)

b

a

a

a

8582/68

88/862

0/0052

8/110

0/0866

0/8280

ضریب تبدیل خوراک

8882/52

8265/52

8/888

8288/85
8/061

8/056

0/0606

یک تا  28روزگی
مصرف خوراک (گرم)

8110/20b

2852/28a

2812/60a

2202/20a

65/220

افزایش وزن بدن (گرم)

c

b

b

a

88/028

ضریب تبدیل خوراک

8082/88
a

8/161

8888/62
ab

8886/18
a

8/102

8/186

 :a-cتفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ردیف ،معنیدار است (.)P>0/05
 :SEMخطای استاندارد ميانگينها.
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8826/28
b

8/222

0/0822

0/0022
>0/0008
0/0862
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اثرات مثبت فالوومایسين بر عملکرد در این آزمایش

را افزایش و عمق کریپت را کاهش دهند که این امر منجر

با گزارشهای قبلی در این خصوص همخوانی دارد

به رشد سریعتر حيوان میشود .در تحقيق حاضر ،افزودن

نحویکه گزارش شده است افزودن فالوومایسين به


به

پروبيوتيک به جيره ،مصرف خوراک و وزن بدن را نسبت

جيره جوجههای گوشتی ،وزن بدن را ب هطور معنیداری از

به تيمار شاهد بهبود داد .پروبيوتيکها میتوانند از طریق

سن یک تا  28روزگی بهبود میدهد [.]82

تعدیل جمعيت ميکروبی و کاهش اسيدیته مجرای

بيوتيکهای محرک رشد باعث بهبود رشد و بازده


آنتی

گوارش ،افزایش فعاليت آنزیمهای باکتریایی و در نتيجه

خوراک در جوجههای گوشتی میشوند و هضم رودهای و

افزایش فعاليت آنزیمهای گوارشی ،بهبود سالمت مخاط

جذب کربوهيدراتها و چربیها را افزایش میدهند.

روده و تقویت سيستم ایمنی موجب افزایش قابليت هضم

همچنين ،رشد ميکروبهای بيماریزا از جمله

و جذب مواد مغذی و در نهایت بهبود عملکرد پرندگان

کلستریدیوم پرفرنژنس را محدود میکنند [ .]8مطالعات

شوند [.]1

قبلی نشان داده است که افزودن ویرجينيامایسين به جيره

اثر تيمارها بر وزن کل دستگاه گوارش ،پيشمعده،

جوجههای گوشتی ،غلظت پروپيونات روده کور را


سنگدان ،کبد ،قلب ،لوزالمعده ،چربی محوطه بطنی،

افزایش میدهد .افزایش غلظت اسيدهای چرب فرّار

طحال و بورس فابریسيوس تفاوت معنیداری نبود .وزن

رودهای در طيور میتوانند ایمنی غيراختصاصی را از


تغذیهشده با فالوومایسين

نسبی سينه در جوجههای

طریق تحریک بيان گليکوپروتئين موسين در سلولهای

بيشتر از پرندگان شاهد و یا پرندگانی که اسانس دریافت

اپیتليال رودهای تحریک کنند که منجر به کاهش پاتوژن


کردند بود (P>0/05؛ جدول .)8

ها میشود و میتواند بر عملکرد رشد طيور اثر داشته

همراستا با نتایج تحقيق حاضر ،گزارش شده است که


باشد [ .]85در آزمایش حاضر ،افزایش مصرف خوراک در

مکملسازی جيره جوجههای گوشتی با سطوح اسانس


تيمار حاوی فالوومایسين نسبت به تيمار شاهد ممکن

زیره تأثيری بر وزن الشه ،ران ،کبد ،سنگدان ،روده و

است منجر به افزایش وزن بدن و نيز بهبود ضریب تبدیل

چربی محوطه بطنی ندارد [ .]80در تحقيق دیگری ترکيب

خوراک در کل دوره آزمایش شده باشد [.]8

اسانسها تأثيری بر بازده الشه و قسمتهای مختلف الشه

اثرات مثبت اسانس بر عملکرد در این آزمایش با

نداشته است ،ولی مکمل آنتیبيوتيک بازده الشه را افزایش

گزارشهای قبلی در این خصوص همخوانی دارد

داده است [ .]85در مقایسه اثر پریبيوتيک ،پروبيوتيک و

نحویکه گزارش شده است ترکيب سوربيک اسيد،


به

آنتیبيوتيک ،تفاوت معنیداری از نظر وزن الشه ،بال ،ران

فوماریک اسيد و تيمول ،عملکرد رشد جوجههای گوشتی

و چربی محوطه بطنی در تيمارهای مختلف مشاهده نشد

را از طریق بهبود ریختشناسی روده باریک و فعاليت

[ ،]88اما وزن سينه در تيمار حاوی آنتیبيوتيک بهطور

آنزیمهای رودهای (ليپاز ،تریپسين و کيموتریپسين


معنیداری بيشتر از سایر تيمارها بود که با نتایج تحقيق

اسانسهای گياهی از طریق

دوازدهه) بهبود میدهد [.]88

حاضر مطابقت دارد و میتواند ناشی از افزایش وزن بدن

افزایش توليد و ترشح آنزیمهایی نظير تریپسين ،آميالز و

در پایان دوره آزمایش باشد .مغایر با نتایج آزمایش حاضر،

ليپاز باعث افزایش ظرفيت هضم و جذب دستگاه گوارش

بهبود وزن نسبی ماهيچه سينه در جوجههای گوشتی که از

میشوند .آنها همچنين میتوانند اندازه ریز پرزهای روده

جيره حاوی تيمول ،سينامالدئيد و کارواکرول استفاده کرده
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تيمارها بر 

بودند ،مشاهده شد [ .]88اثرات سودمند سينامآلدئيد و

آنتیاکسيدانی بين سلولی صورت میگيرد .اثر

دیگر ترکيبات آنتیاکسيدانی مانند تيمول و کارواکرول در

 pHمحتویات قسمتهای مختلف دستگاه گوارش

رابطه با حفاظت از پرزهای رودهای ،از طریق فعاليت

معنیدار نبود (جدول .)2


جدول  .3اثر اسانس ،پروبیوتیک و فالوومایسین بر وزن اندامهای داخلی (درصد بهازای وزن زنده) و خصوصیات الشه (درصد
بهازای وزن الشه) جوجههای گوشتی در سن  31روزگی

شاهد

اسانس

فالوومایسين

پروبيوتيک

SEM

P-value

وزن اندامهای داخلی
وزن کل دستگاه گوارش

8

2/52

6/28

6/82

5/62

0/860

0/8822

پيشمعده

0/86

0/88

0/82

0/82

0/860

0/2688

8

8/21

8/28

8/51

8/21

0/808

0/6668

کبد

8/88

8/06

8/58

8/86

0/828

0/8562

قلب

0/25

0/22

0/21

0/22

0/088

0/6068

لوزالمعده

0/82

0/85

0/80

0/81

0/085

0/8261

چربی محوطه بطنی

8/88

0/18

8/80

0/12

0/088

0/8011

طحال

0/80

0/01

0/80

0/88

0/088

0/6881

بورس فابریسيوس

0/028

0/088

0/022

0/028

0/005

0/8618

سنگدان

خصوصيات الشه
الشه

61/86

28/62

سينه

b

82/26

b

ران

88/11

88/66

61/28
ab

81/86

80/56

88/82

0/2688

61/56

8/816

a

88/66

0/581

0/0886

88/28

0/262

0/8828

 :a-bتفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ردیف ،معنیدار است (.)P>0/05
 :SEMخطای استاندارد ميانگينها.
 .8وزن پر .8 ،وزن خالی

جدول  .3اثر اسانس ،پروبیوتیک و فالوومایسین بر  pHمحتویات قسمتهای مختلف دستگاه گوارش
شاهد

اسانس

پروبيوتيک

فالوومایسين

SEM

P-value

چينه دان

2/12

2/28

2/22

8/26

0/810

0/8820

سنگدان

8/58

8/82

8/06

8/88

0/826

0/8688

دوازدهه

5/28

5/25

5/65

5/28

0/052

0/6051

ژژنوم

5/68

5/56

5/52

5/58

0/068

0/0128

ایلئوم

5/08

5/28

5/22

5/86

0/888

0/8282

روده کور

6/26

6/82

6/81

6/28

0/018

0/6016

 :SEMخطای استاندارد ميانگينها.
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گزارش شده است تغذیه جوجههای گوشتی با

روده کور ندارد ولی جمعيت باکتریهای اشریشياکلی را

pH

کاهش میدهد [ .]2استفاده از اسانسها pH ،معده را

قسمتهای مختلف دستگاه گوارش را کاهش میدهد [.]8

کاهش میدهد که ب هعنوان سدی در مقابل باکتریهای

سطح  pHعاملی است که جمعيت ميکروبی مخصوص

مضر عمل میکند و در مقابل رشد باکتریهایی که تحمل

روده را تشکيل میدهد و همچنين بر قابليت هضم و

محيط اسيدی را دارند مانند اسيدالکتيک را افزایش

مقدار جذب مواد مغذی تأثير میگذارد .اغلب باکتریهای

میدهد که اثرات این پدیده در روده باریک مشهود است.


مضر در  pHنزدیک هفت و کمی باالتر رشد میکنند

گزارش شده است باسيلوس سابتيليس تأثيری بر جمعيت

درحالیکه ميکروارگانيسمهای مفيد در  pHاسيدی رشد


الکتوباسيلوس و اشریشياکلی در ایلئوم نداشت [.]88

میکنند و با باکتریهای مضر مقابله میکنند .همراستا با

ازآنجاکه اسيدهای چرب کوتاه زنجير ،بهعنوان محصول

نتایج تحقيق حاضر ،گزارش شده است تفاوت معنیداری

نهایی تخمير توسط الکتوباسيلها توليد میشوند ،میتوانند

بين تيمارهای مختلف از نظر  pHدستگاه گوارش در

 pHروده را کاهش دهند و محيط را برای باکتریهای گرم

تيمارهای دریافتکننده اسانس پونه کوهی مشاهده نشد

منفی نامطلوب سازند.

آنتیبيوتيک ،اسيدهای آلی ،پروبيوتيک و پریبيوتيک،


[ .]5اثر تيمارها بر جمعيت باکتریهای الکتوباسيلوس و

تأثير اسانس ،پروبيوتيک گاليپرو و فالوومایسين بر

اشریشياکلی روده کور معنیدار نبود (جدول .)5

برخی فراسنجههای خونی از قبيل غلظت کلسترول،

این امر با یافتههای محققين دیگر در مقایسه اسانس و

گلوکز ،تریگليسرید و ليپوپروتئين با چگالی باال ()HDL

آنتیبيوتيک ویرجينيامایسين مشابه بود [ .]6گزارش شده


در جدول  6آمده است .تفاوتی بين تيمارها از نظر غلظت

آنتیبيوتيک

کلسترول ،گلوکز و تریگليسرید پالسما مشاهده نشد ولی

فالووفسفوليپول و اسانس گشنيز ( 800و  800ميلیگرم

غلظت  HDLپالسما در پرندگانی که فالوومایسين

در کيلوگرم) ،اثری بر جمعيت باکتریهای الکتوباسيل

دریافت کردند کمتر از سایر تيمارها بود (.)P>0/05

است

تغذیه

جوجههای

گوشتی

با

جدول  .3اثر اسانس ،پروبیوتیک و فالوومایسین بر جمعیت الکتوباسیلوس و اشریشیاکلی در روده کور
(لگاریتم واحد تشکیل کلونی بهازای گرم محتویات)

الکتوباسيلوس
اشریشياکلی

شاهد
80/82
6/82

:SEMخطای استاندارد ميانگينها.

پروبيوتيک
80/28
6/28

اسانس
1/28
5/16

فالوومایسين
80/58
6/61

SEM

P-value

0/882
0/858

0/2882
0/8621

جدول  .3اثر اسانس ،پروبیوتیک و فالوومایسین برفراسنجههای خونی در سن  31روزگی (میلیگرم بر دسیلیتر)
فراسنجه
کلسترول
گلوکز
تریگليسرید
HDL

شاهد
882/00
888/00
20/62
66/86a

اسانس
882/11
886/86
10/88
66/25a

 :a-bتفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ردیف ،معنیدار است (.)P>0/05
 :SEMخطای استاندارد ميانگينها :HDL .ليپوپروتئين با چگالی باال.

پروبيوتيک
888/60
888/88
25/86
68/82a
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فالوومایسين
886/85
822/08
25/22
26/82b

SEM

P-value

5/182
1/056
2/008
8/066

0/6815
0/8228
0/2206
<0/0008

تأثیر اسانس ،پروبیوتیک و فالوومایسین بر عملکرد ،خصوصیات دستگاه گوارش و فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی

همراستا با نتایج تحقيق حاضر ،در مقایسه آنتیبيوتيک


منابع

فالووفسفوليپول و سطوح مختلف مخلوط اسانسها،

 .8شيالیی م و حسينی م ( )8818بررسی خصوصيات

تفاوت معنیداری بين فراسنجههای خونی جوجههای

استخوان درشتنی و  pHدستگاه گوارش جوجههای

گوشتی مشاهده نشده است [ .]2برعکس ،در تحقيقی با

گوشتی تغذیهشده با مکملهای آنتیبيوتيک ،اسيد

مقایسه آنتیبيوتيک آویالمایسين و سطوح مختلف مخلوط

آلی ،پروبيوتيک و پریبيوتيک .مجله تحقيقات دام و

اسانسها ،ميزان  ،HDLتریگليسرید و کلسترول خون


طيور.88-82 :)8(8 .

بهطور معنیداری افزایش یافت
نسبت به تيمار شاهد 

 .8عابدینی سانيجی م ،شریعتمداری ف و کریمی ترشيزی

[ .]82گزارش شده است که افزودن اسانس به جيره باعث

م ا ( )8810مقایسه اثر گياهان دارویی ،اسيد آلی و

کاهش تریگليسرید و افزایش  HDLخون میشود.

آنتیبيوتيک در جيره حاوی جو و آنزیم بر عملکرد،

بخشی از دالیل این امر را میتوان به اثر ترکيب اسانسها

فاکتورهای خونی ،پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده

بر افزایش فعاليت آنزیم  -8هيدروکسی -8-متيلگلوتاریل

جوجههایگوشتی .مجله توليدات دامی.81-86:)8(88 .
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