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چکیده
 گوارشپذیری مواد مغذی و سایر پارامترهای موردمطالعه در شرایط،اثر فلفل قرمز در مقایسه با مکملهای رشد تجاری بیواسترانگ و الئوبیوتک بر عملکرد رشد
 پنج تکرار و، قطعه جوجه گوشتی یکروزه مخلوط هر دو جنس سویه آربور آکرز در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار200 تنش گرمایی با استفاده از از
 گرم در0/1 ، گرم در کیلوگرم فلفل قرمز10  تیمارها شامل جیره پایه فاقد مواد افزودنی و جیره پایه بهترتیب حاوی.ده قطعه جوجه در هر تکرار بررسی شد
 در طول. در شروع سه هفتگی پرندهها بهمدت شش ساعت در شرایط تنش گرمایی قرار گرفتند. گرم در کیلوگرم الئوبیوتیک بودند0/15 کیلوگرم بیواسترانگ و
 وزن، ضریب تبدیل خوراک، افزایش وزن، میزان مصرف خوراک. درجه سانتیگراد بود33  و25  میانگین حداقل و حداکثر دما بهترتیب، روز آزمایش42
 استفاده از فلفل قرمز سبب. فلور میکروبی روده کور و گوارشپذیری پیشسکومی مواد مغذی برای دوره تنش گرمایی اندازهگیری شد،اندامهای داخلی بدن
، وزن نسبی بورس فابرسیوس، چربی و ماده خشک،بهبود ضریب تبدیل و افزایش وزن روزانه در دورههای رشد و پایانی و افزایش گوارشپذیری پروتئین

 گوارشپذیری موادمغذی و، بیواسترانگ و الئوبیوتک اثری بر عملکرد.)P≥0/05( طحال و سنگدان و کاهش جمعیت ای کوالی در مقایسه با تیمار شاهد شد
 اثرات منفی تنش گرمایی بر، بهطورکلی استفاده از فلفل قرمز در جیره جوجههای گوشتی در مقایسه با محرکهای رشد تجاری.جمعیت میکروبی سکوم نداشت
. گوارشپذیری مواد مغذی و میکروفلورای سکوم را کاهش داد،عملکرد رشد
. فلفل قرمز، دستگاه گوارش، جوجه گوشتی، تنش گرمایی، بیواسترانگ، الئوبیوتک، اشریشیاکالی:کلیدواژهها
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Abstract

Effect of red pepper in comparison to commercial growth promoters, Biostrong and Oleobiotec, on growth performance, nutrient
digestibility, and other traits of broilers under heat stress conditions using 200 day-old broiler chickens mixed male and female of Arbor
Acers strain in a completely randomized design with four treatments, five replications and ten chickens per replicate were evaluated.
Treatments included a basal diet without additives and a basal diet containing 10, 0.1, 0.15 g/kg red pepper, Biostrong, and Oleobiotec,
respectively. At the beginning of third week, the birds were exposed to heat stress for six hours per day. During the 42 days of the
experiment, the mean minimum and maximum temperatures were 25 °C and 33°C. Feed intake, weight gain, feed conversion ratio, the weight
of internal organs, caecal microflora, and precaecal nutrient digestibility were measured for the heat stress period. The use of red pepper
improved the feed conversion ratio and daily weight gain in grower and finisher periods and increased protein, lipid, and dry matter precaecal
digestibility, the relative weight of bursa of Fabricius, spleen, and gizzard, and decreased the Ecoli population in caecum compared to the
control treatment (P≤0.05). Biostrong and Oleobiotec did not affect growth performance, prececal nutrient digestibility, and the E.coli
population. Overall, using the red pepper in the diet of broilers compared to commercial growth promoters reduced the adverse effects of
heat stress on growth performance, nutrient digestibility, and caecal microflora.
Keywords: Biostrong , Broilers, E. coli, Gastrointestinal tract, Heat stress, Oleobiotec, Red pepper
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مقدمه

افزایش ترشحات روده و صفرا ،افزایش فعالیت آنزیمهای

از زمان ممنوعیت مصرف آنتی بیوتیک های محرک رشد

پانکراس و کاهش سرعت عبور مواد در روده شده و

در بسیاری از کشورها ،استفاده از محرک های رشد با

افزایش جذب مواد مغذی میشود [ .]6کپسایسین فلفل

منشأ گیاهی (فیتوبیوتیک ها) افزایش یافته است .زیرا در

قرمز باعث تحریک نورونهای حسی حساس به حرارت،

مقایسه با آنتی بیوتیک ها و مواد شیمیایی غیر آلی ،این

نورونهای مکانیکی و شیمیایی میشود ،بهطوریکه در

افزودنی ها طبیعی بوده ،سمیت بسیار کمی برای حیوان

غلظتهای کمتر ،احساس گرما و در غلظتهای باالتر،

داشته و باقی مانده ای از خود برجای نمی گذارند.

درد و سوزش تولید میکند .مصرف غذاهای حاوی

بیواسترانگ ( )Biostrongو الئوبیوتک ( )Oleobiotecدو

کپسایسین باعث عرقکردن ،گرگرفتگی ،اتساع عروق

نوع محرک رشد برای پرندگان هستند که به صورت

پوستی ،لهلهزدن ،ترشح بزاق و افزایش رفتارهای

تجاری تولید می شوند .بیواسترانگ تلفیقی از مواد مؤثر

خنککننده میشود که نوعی واکنش ازدستدادن حرارت

فیتوژنیک است که بر مبنای نیاز پرندگان صنعتی برای

است و به کاهش درجه حرارت بدن کمک میکند [.]7

رشد و ادامه حیات در نظر گرفته شده است .این

بهبود کیفیت گوشت تولیدی با استفاده از فلفل قرمز در

ترکیب به دلیل دارابودن اسیدهای چرب فرّار،

جیره جوجههای گوشتی بههمراه اثر مثبت آن بر عملکرد

ساپونین ها و ترکیبات تند و تلخ ،دارای خاصیت ضد

رشد پرنده [ ]16و همچنین بهبود فعالیت سیستم ایمنی

میکروب ی است و سبب تحریک ترشح شیرابه های

جوجههای گوشتی با تغذیه جیرههای حاوی فلفل قرمز

گوارشی ،تحریک ترشح موکوس و آنزیم های

گزارش شده است [.]1

پانکراتیک ،افزایش سطح جذب روده و در نهایت بهبود

در مورد جایگزینی محرک های رشد تجاری

عملکرد رشد در جوجه های گوشتی می شود [.]2

بیواسترانگ و الئوبیوتک با فلفل قرمز و تأثیر آن بر

الئوبیوتک نیز یک ترکیب گیاهی حاوی مواد محرک

عملکرد رشد ،گوارش پذیری پیش سکومی مواد مغذی،

دستگاه گوارش و اسانس های روغنی است که با

فلورمیکروبی دستگاه گوارش و سایر فراسنجههای

افزایش مصرف خوراک ،بهبود عملکرد دستگاه گوارش

مربوطه در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

و حفظ سالمت روده ها ،سبب بهبود عملکرد رشد در

پژوهشی انجام نشده است و به طورکلی ،بهنظر میرسد

پرندگان می شو د .ترکیب اخیر ،در شرایط آبوهوای

که استفاده از فیتوبیوتیک ها و مشتقات آنها زمانی بر

گرم باعث بهبود عملکرد بلدرچین های ژاپنی شد [.]11

عملکرد پرندگان مؤثر خواهند بود که در شرایط

فلفل قرمز ( )Chilliوروغن آن بهدلیل داشتن مواد

نامطلوب پرورش نظیر وجود تنش در گله مورد استفاده

مؤثری مانند کپسایسین که عامل تندی فلفل قرمز است،

قرار گیرند .هدف از این پژوهش ،بررسی اثر فلفل قرمز

و ویتامینههای گروه  ،Bمواد معدنی

در مقایسه با مکمل های رشد تجاری بیواسترانگ و

مانند روی ،آهن ،کلسیم ،کبالت ،فسفر ،گوگرد ،سدیم،

الئوبیوتک بر عملکرد رشد ،گوارش پذیری پیش سکومی

سلنیوم و رنگدانههای کاپزانتین و کاروتنوئید بهعنوان یک

مواد مغذی ،فلور میکروبی روده کور و وزن اندام های

فیتوبیوتیک شناخته شده است .فلفل قرمز باعث کاهش

داخلی بدن جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی

جمعیت میکروبهای مضر در دستگاه گوارش [،]21

بود.

ویتامینهای

E ،C ،A
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مواد و روشها

قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار آزمایشی ،پنج تکرار

این پژوهش در ایستگاه آموزشی -پژوهشی بخش علوم دامی

و  10قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد .جیره آغازین

دانشکده کشاورزی شیراز ،واقع در کیلومتر  15جاده شیراز-

برای  11روز اول و مواد اولیه برای مابقی دوره از کارخانه

اصفهان انجام شد .پس از آمادهسازی محل پرورش ،بهمنظور

خوراک دام و طیور شرکت راد آرد پارس شیراز تهیه شد و با

انجام آزمایش حاضر ،از  200قطعه جوجه گوشتی مخلوط

استفاده از جداول احتیاجات آربورآکرز و نرمافزار

WUFFDA

نر و ماده آربورآکرز با میانگین وزن  39/5±3گرم

نسخه ،1/0جیرههای موردنیاز در طول دوره پرورش بر پایه

خریداریشده از کارخانه جوجهکشی مجتمع طیور فارس در

ذرت و کنجاله سویا تنظیم شدند (جدول .)1

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب مواد مغذی جیرههای پیش آغازین ،آغازین ،رشد و پایانی
اجزای جیره
(درصد)
دانه ذرت
کنجاله سویا ( 44دررصد پروتئین)
کنجاله آفتابگردان
روغن سویا
دیکلسیم فسفات
کربنات کلسیم
دی ال-متیونین
ال-الیزین
ال-ترئونین
نمک
1
مکمل معدنی و ویتامین
پودر صدف
ضد کوکسیدیوز
پوسته برنج
مجموع
ترکیب مواد مغذی (محاسبهشده)
انرژی قابل سوختوساز (کیلوکالری بر کیلوگرم)
پروتئین (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر قابل دسترس (درصد)
کلر (درصد)
سدیم (درصد)
آرژنین (درصد)
الیزین (درصد)
متیونین (درصد)
متیونین -سیستئین (درصد)

پیش آغازین
(یک تا  10روزگی)
45/26
39/73
5/00
5/50
1/93
0/23
0/33
0/19
0/07
0/24
0/10
1/32
0/05
0/05
100

آغازین
( 11-21روزگی)
45/26
39/73
5/00
5/50
1/93
0/23
0/33
0/19
0/07
0/24
0/10
1/32
0/05
0/05
100

رشد
( 22-33روزگی)
54/68
31/72
5/26
5/00
1/54
0/12
0/17
0/01
0/00
0/29
0/10
0/94
0/05
0/10
100

پایانی
( 34-42روزگی)
54/68
31/74
5/26
5/00
1/54
0/12
0/17
0/01
0/00
0/29
0/10
0/94
0/05
0/10
100

3000
23
1/04
0/49
0/18
0/17
1/43
1/41
0/50
1/06

3000
23
1/04
0/49
0/18
0/17
1/43
1/41
0/50
1/06

3100
20/34
0/88
0/44
0/18
0/17
1/24
1/22
0/44
0/93

3100
20/34
0/82
0/40
0/18
0/17
1/09
1/05
0/39
0/83

 .1هر گرم مکمل ویتامینی و معدنی شامل ویتامین IU 7/500 ،A؛ ویتامینIU 3/000 ،D3؛ ویتامینIU10 ،E؛ فولیک اسید 0/5 ،میلیگرم؛ پانتوتنیک  8میلیگرم؛
پیریدوکسین 1/8 ،میلیگرم؛ ریبوفالوین 5/3 ،میلیگرم؛ ویتامین  2 ،Kمیلیگرم؛ تیامین 2 ،میلیگرم؛ ویتامین 12/5 ،B12میکروگرم؛ بیوتین0/15 ،

میلیگرم؛ ید1 ،

میلیگرم؛ سلنیوم 0/15 ،میلیگرم؛ نیاسین 24 ،میلیگرم؛ کولین 350 ،میلیگرم؛ مس 6 ،میلیگرم؛ آهن 30 ،میلیگرم؛ روی 50 ،میلیگرم؛ منگنز 80 ،میلیگرم.
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پرندگان به آب و خوراک آزادانه دسترسی داشتند.

برای اندازهگیری گوارشپذیری مواد مغذی ،پوسته

تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه فاقد مواد افزودنی

برنج بهعنوان یک ماده غنی از خاکستر نامحلو ل در اسید،

(شاهد) ،جیره دارای 10گرم در کیلوگرم فلفل قرمز

بهوسیله آسیاب برقی پودر شد و در چهار روز آخر دوره

(براساس توصیههای قبلی [ 0/1 ،)]10گرم در کیلوگرم

پرورش به میزان  20گرم در هر کیلوگرم به کل جیرهها

بیواسترانگ (براساس توصیه شرکت سازنده) و  0/15گرم

افزوده شد .بعد از کشتار جوجهها در سن  42روزگی،

در کیلوگرم الئوبیوتیک (براساس توصیه شرکت سازنده)

نمونهبرداری مواد گوارشی بهصورت پیشسکومی (از

بودند .اولئوبیوتیک ساخت شرکت فود انگلستان ()Phode

زائده مکل تا دو سانتیمتر قبل از روده کور) انجام شد و

و بیواسترانگ ساخت شرکت دالکون استرالیا ()Delacon

گوارشپذیری پیشسکومی مواد مغذی با استفاده از

بود .از روز  11تا پایان دوره پرورشی ،جوجهها تحت

نشانگر خاکستر نامحلول در اسید و رابطه ( )1محاسبه

تنش گرمایی قرار گرفتند .این آزمایش در فصل بهار انجام

شد [ .]20بدین منظور ،ابتدا میزان پروتئین خام ،چربی

شد و شرایط سالن در ساعات غیر تنش در شرایط نرمال

خام ،ماده خشک و خاکستر نامحلول در اسید بهعنوان

از نظر دما و رطوبت مطابق با توصیههای سویه آربور

مارکر غیرقابل هضم در نمونههای خوراک و مواد

آکرز قرار داشت .تنش گرمایی در سه مرحله و بهصورت

گوارشی پیشسکومی با روش تجزیه تقریبی اندازهگیری

زیر اعمال شد [:]4

شدند [.]23

 )1از ساعت  11تا  12دمای سالن به  32درجه

رابطه  = )1درصد گوارشپذیری پیشسکومی ماده مغذی

سانتیگراد افزایش یافت.
 )2از ساعت  12تا 19

دمای سالن  32درجه

( × 100

سانتیگراد ثابت نگه داشته شد.

درصد ماده مغذی

درصد مارکر موجود

موجود در مواد هضمی

در خوراک

درصد ماده مغذی
موجود در خوراک

 )3از ساعت  19تا  20دمای سالن بهتدریج کاهش
یافت تا در ساعت  20به درجه حرارت مناسب رسید.
برای محاسبه خوراک مصرفی پرندگان در هر واحد
آزمایشی ،مقدار خوراک باقیمانده در پایان هر هفته ،از
میزان خوراکی که در ابتدای هر هفته در اختیار پرندهها
قرار میگرفت ،کسر شد .همچنین ،از تفاضل مجموع وزن
هر واحد آزمایشی در ابتدای دوره و مجموع وزن همان
واحد آزمایشی در انتهای دوره ،افزایش وزن پرندگان هر
واحد آزمایشی در طول دوره محاسبه شد .برای این کار،
قبل از وزنکشی ،سه تا چهار ساعت به جوجهها گرسنگی
داده شد .ضریب تبدیل خوراک نیز از تقسیم میانگین
خوراک مصرفی روزانه در طول هفته یا دوره بر میانگین
افزایش وزن روزانه واحد آزمایشی ،محاسبه شد.

×

درصد مارکر موجود

)) 100 -

در مواد هضمی

در پایان آزمایش ،از هر واحد آزمایشی یک جوجه نر
وزن شد و پس از کشتار ،طول روده و وزن کبد ،سنگدان،
پیشمعده ،طحال ،ایلئوم روده ،بورس ،پانکراس ،صفرا و
الشه بدون امعا واحشا براساس درصدی از وزن زنده،
اندازهگیری شد .نمونهبرداری از مواد هضمی سکوم برای
اندازهگیری جمعیت میکروبی نیز از این پرنده انجام شد.
بهمنظور اندازهگیری جمعیت میکروبی از محتویات روده کور
در انتهای دوره ( 42روزگی) بعد از کشتار پرندگان
نمونهبرداری صورت گرفت .در آزمایشگاه به لوله اول 5
میلیلیتر محلول کشت ( )Nutrient Brothاضافه شد .پس از
همگنشدن نمونههای جمعآوریشده از هر واحد آزمایشی،
نیم گرم از نمونه وزن شد و سپس با دستگاه همزن بهخوبی
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مخلوط شد .به  5لوله آزمایش بعدی هر کدام  4/5میلیلیتر

تیمارها داشتند (جدول  .)2تیمارهای آزمایشی اثری بر

محلول کشت اضافه شد .پس از مخلوطکردن ،نیم میلیلیتر

میزان تلفات نداشتند.

از لوله اول برداشته و به لوله دوم ریخته شد .به همین ترتیب،

در پژوهشهای قبلی بهبود عملکرد جوجههای گوشتی

رقیقسازی تا لوله آخر ادامه داده شد تا به رقت  10-6رسید.

با تغذیه فلفل قرمز (سطوح  0/75 ،0/5 ،0/ 25و یک درصد)

از هرکدام از لولهها  100میکرولیتر برداشته و به پلیتهای

بهویژه در سطح یک درصد گزارش شده است [ .]10محرک

دارای محیط کشت اشریشیاکالی (مککانکی) و

رشد بودن افزودنیهای گیاهی مثل فلفل ،احتماالً ناشی از

الکتوباسیلوسها ( )MRSانتقال داده شد .پس از این مرحله،

آثار سودمند آنها روی جمعیت میکروبی دستگاه گوارش

پلیتها بهمدت  24ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد

است ،بهطوریکه با کاهش باکتریهای بیماریزا ،مواد مغذی

قرار گرفتند .در پایان ،هرکدام از رقتها ( 10-1تا  )10-6که

قابلدسترس برای باکتریهای مفید را افزایش میدهند [.]25

بین  30تا 300کلنی داشت شمارش و تعداد باکتری در هر

در آزمایش حاضر نیز کاهش میکروب بیماریزای

گرم نمونه از رابطه ( )2محاسبه شد [.]15

اشریشیاکالی در تیمار فلفل قرمز مشاهده شد (جدول .)5
= تعداد باکتری

پژوهشهای متعددی فلفل قرمز را بهعنوان یک عامل

رابطه )2

عکس رقت × حجمی از محلول که روی پلیت ریخته شد

افزایشدهنده وزن معرفی کردند .در پژوهش دیگری [،]24

× تعداد کلنی × تعداد باکتری در هر کلنی

پژوهشگران بهمنظور تعیین اثر استفاده از کپسایسین بر
عملکرد جوجههای گوشتی ،آزمایش خود را با استفاده از

نرمالبودن دادههای حاصل با آزمون شاپیرو ویلک

سطح  0/02درصد فلفل قرمز ،فلفل سیاه و مخلوط آنها

بررسی شد .دادهها با نرمافزار آماری ( SASنسخه )9/4

طراحی کردند و در نهایت بهبود افزایش وزن جوجهها را در

[ ]22با رویه  GLMبرای مدل ( )3تجزیه و میانگینها با

کل دوره گزارش کردند .همچنین ،بررسی اثر گیاهان دارویی

استفاده از آزمون حداقل میانگین مربعات ( )LSMدر

مختلف مانند سیر ،فلفل سیاه و فلفل قرمز در مقادیر  0/5و

سطح معنیداری پنج درصد مقایسه شدند.

یک درصد ،نشان داد پرندگان تغذیهشده با فلفل قرمز وزن

yij = μ + Ti +α(wij-ѿ)+ eij

بدن باالتری داشتند [ .]18برخالف این یافتهها ،در پژوهش

در این رابطه  ،yiمقدار هر مشاهده؛  ،μمیانگین صفت

دیگری گزارش شد محصول عصاره کپسایسین بر وزن

موردمطالعه؛  ،Tiاثر تیمار؛  ،αضریب رگرسیون صفات

جوجههای گوشتی در کل دوره تأثیری ندارد و تنها میزان

موردبررسی بر وزن  11روزگی؛  ،Wijمیانگین وزن

مرگومیر را کاهش داد [.]14

رابطه )3

پرندههای هر تکرار در هر تیمار در سن  11روزگی و

ѿ

میانگین وزن پرندهها در سن  11روزگی است.

مصرف خوراک در دورههای مختلف پرورش تحت
تأثیر هیچ یک از تیمارها قرار نگرفت ،که این نتایج با
برخی از پژوهشهای منتشرشده [ ]6همخوانی داشت.

نتایج و بحث

برخالف این یافتهها ،نتایج پژوهشهای دیگر نشان

در دوره رشد ،پایانی و کل دوره پررش ،پرندگانی که در

میدهد ماده مؤثر موجود در فلفل (کپسایسین) با تحریک

جیره خود فلفل قرمز دریافت کردند افزایش وزن بیشتر

اشتهای پرنده ،سبب افزایش مصرف خوراک جوجههای

و ضریب تبدیل بهتری ( )P≥0/05در مقایسه با سایر

گوشتی در دوره رشد میشود [.]24
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جدول  .2اثر جیرههای آزمایشی بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی در دورههای پرورش
تیمار

دوره آغازین

دوره رشد

دوره پایانی

کل دوره

( 21-11روزگی)

( 33-22روزگی)

( 42-34روزگی)

( 42-11روزگی)

افزایش وزن روزانه (گرم)
شاهد

35/18

47/98 b

61/23 b

b

47/29

فلفل قرمز

37/95

a

54/68

a

66/94

a

52/52

b

50/34

b

57/35

b

47/01

بیواسترانگ

34/07

الئوبیوتک

35/07

49/03 b

63/01 b

48/16 b

SEM

3/16

3/3

1/33

1/38

P-value

0/09

0/05

0/02

0/04

مصرف خوراک روزانه (گرم)
شاهد

52/06

90/22

101/20

81/04

فلفل قرمز

48/46

85/84

100/01

77/70

بیواسترانگ

52/88

93/64

89/77

77/94

الئوبیوتک

54/04

90/22

95/62

80/26

SEM

2/88

2/13

3/8

1/53

P-value

0/06

0/3

0/07

0/7

ضریب تبدیل خوراک
شاهد

1/48

1/88 a

1/65 a

1/71 a

فلفل قرمز

1/28

b

1/57

b

1/49

b

1/48

بیواسترانگ

1/55

a

1/86

a

1/56

a

1/70

الئوبیوتک

1/54

a

1/81

a

1/51

a

1/67

SEM

0/92

0/06

0/03

0/04

P-value

0/07

0/01

0/01

0/03

 :a-bتفاوت میانگین ها در هر ستون با حروف نامشابه معنیدار است (.)P ≥0/05
 :SEMمیانگین خطای استاندارد.

بیتأثیربودن فلفل قرمز بر مصرف خوراک ،ممکن

گوارشپذیری مواد مغذی در تیمار فلفل قرمز مشاهده شد

است بهخاطر دوز مصرفی در این آزمایش باشد ،زیرا

(جدول  .)3پژوهش دیگری نقش مفید فلفل قرمز را بر بهبود

مصرف زیاد کپسایسین از راه بهبود ترشح کاتکوالمینها

طول و عمق پرزهای روده نشان داد .آنها بهبود ضریب

از غده فوق کلیوی و افزایش فعالیت دستگاه عصبی

تبدیل خوراک جوجههای گوشتی را با گوارشپذیری مواد

خودکار میتواند سبب کاهش اشتها و در نتیجه کاهش

مغذی ناشی از بهبود طول و عمق پرزهای روده مرتبط

مصرف خوراک شود [.]8

دانستند [ .]13از طرف دیگر ،کپسایسین فلفل قرمز احتماالً از

بهبود ضریب تبدیل ممکن است بهخاطر اثر فلفل بر

راه تحریک واکنشهای ازدستدادن حرارت به کاهش درجه

گوارشپذیری مواد مغذی بهواسطه افزایش فعالیت آنزیمهای

حرارت بدن کمک نموده [ ]7و در نتیجه اثر منفی تنش

هضمی ،کاهش سرعت عبور خوراک و در نتیجه بهبود

گرمایی را بر ضریب تبدیل خوراک و عملکرد رشد کاهش

جذب مواد مغذی باشد .در آزمایش حاضر نیز بهبود

داده است .همچنین ،گزارش شده است مصرف پودر فلفل
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LDL

و گوارشپذیری

قرمز برزیلی با یا بدون آنتیبیوتیک ،ضریب تبدیل خوراک را

افزایش یابد و در نتیجه کاتابولیسم

در  43روزگی بهبود میبخشد [ .]5در برخی از دیگر

چربی تسریع شود [ .]3در پژوهش دیگری ،گزارش شد

پژوهشها استفاده از فلفل اثری بر ضریب تبدیل خوراک

که استفاده از فلفل قرمز و سیاه تأثیر قابلمالحظهای بر

جوجههای گوشتی نداشت [ ]6که با یافتههای این پژوهش

گوارشپذیری پیش سکومی چربی خام دارد [ 15و ،]17

مغایرت دارد.

که با یافتههای این پژوهش هماهنگ است .کاهش

با توجه به نتایج مربوط به گوارشپذیری مواد مغذی

جمعیت میکروبهای مضر دستگاه گوارش نیز ،میتواند

که در جدول ( )3گزارش شده است ،باالترین میزان

به بهبود گوارشپذیری کمک کرده باشد [ .]19در

گوارشپذیری ماده خشک و چربی در پرندگانی که فلفل

پژوهشی ،فلفل عالوه بر تحریک ترشح آنزیمهای

قرمز دریافت کردند مشاهده شد و از این نظر با سایر

گوارشی ،با نابودی باکتریهای عفونتزا (بهویژه در

تیماره تفاوت داشتند ( .)P ≥0/05گوارشپذیری پروتئین

شرایط تنش) ،گوارشپذیری مواد مغذی را تقویت کرد

در پرندگانی که فلفل قرمز دریافت کردند از پرندگان

[ .]21در این پژوهش ،جیره دارای مکمل تجاری

شاهد و پرندگان دریافت کننده جیره حاوی اولئوبیوتک

بیواسترانگ نیز ،گوارشپذیری پروتئین را افزایش داد

بیشتر بود (.)P ≥0/05

( .)P ≥0/05ترکیبات موجود در بیواسترانگ شامل
اسیدهای چرب فرّار ،ساپونینها و ترکیبات تلخ هستند که

جدول  .3اثر جیرههای آزمایشی بر گوارشپذیری

میتوانند با تحریک ترشح شیرابههای گوارشی ،موکوس و

پیشسکومی مواد مغذی در جوجههای گوشتی

آنزیمهای پانکراتیک ،سبب بهبود هضم مواد مغذی شده

تیمار
شاهد
فلفل قرمز

ماده خشک

پروتئین

چربی

(درصد)

(درصد)

(درصد)

44/68b

60/10b

76/93 b

a

a

a

52/63

66/40

80/91

باشند [.]2
در مورد وزن اندام های داخلی بدن (وزن نسبی کبد،
پانکراس ،صفرا ،طحال ،بورس فابرسیوس ،الشه ،پیش

بیواسترانگ

47/98b

62/95ab

77/44 b

معده ،سنگدان ،ایلئوم و طول روده) که در جدول ()4

الئوبیوتک

45/34b

59/28 b

77/62 b

گزارش شده است ،فلفل قرمز وزن بورس ،طحال و

SEM

1/48

1/41

0/86

سنگدان را افزایش داد ( )P≥0/05که می تواند شاخصی

P-value

0/006

0/01

0/01

از تقویت سیستم ایمنی وگوارشی به وسیله این مکمل

 :a-bتفاوت میانگینها در هر ستون با حروف نامشابه معنیدار است
(.)P ≥0/05

باشد.
در برخی پژوهشها اثر فلفل قرمز بر افزایش وزن

 :SEMمیانگین خطای استاندارد.

اندامهای داخلی بدن از جمله سنگدان ،کبد و قلب
در پژوهشی ترکیبات فنلی موجود در فلفل قرمز

بیتأثیر گزارش شد که با یافتههای این پژوهش مطابقت

فعالیت آنزیم -3هیدروکسی -3-متیل گلوتاریل کوآنزیم

دارد [ .]10در مقابل در پژوهش دیگری ،با بررسی اثر دانه

را مهار کرد که این اثر میتواند

فلفل سیاه در جیره مرغ گوشتی ،افزایش وزن بورس

منجر به مهار سنتز کلسترول شود .این عمل موجب

فابریسیوس ،طحال و تیموس در سن  39روزگی نسبت

 Aردوکتاز

()HMG-COA

میشود که گیرندههای

LDL

در سطح سلولهای کبدی

به گروه شاهد مشاهده شد [.]9
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جدول  .4اثر جیرههای آزمایشی بر وزن اندامهای داخلی بدن (درصد وزن زنده) ،درصد الشه و طول روده (سانتیمتر) جوجههای گوشتی
تیمار

بورس

کبد

شاهد

0/03

b

61/7

0/08

26/2

پانکراس

صفرا

طحال

پیش معده

0/19

0/41

b

0/10

سنگدان
b

ایلئوم

الشه

طول روده

1/52

0/69

66/45

3/11

فلفل قرمز

0/06

a

0/06

0/17

0/40

a

0/15

1/68 a

0/49

66/76

3/08

بیواسترانگ

0/06

a

0/08

0/20

0/41

b

0/08

1/48 b

01/1

65/41

3/38

b

0/10

a

40/2

الئوبیوتک

0/07

a

18/2

0/06

0/22

0/37

SEM

0/01

0/17

0/01

0/01

0/003

0/01

P-value

0/05

0/34

0/69

0/22

0/22

0/004

1/71

0/73

64/39

3/58

0/31

0/02

32/2

0/32

0/05

0/69

0/69

0/69

 :a-bتفاوت میانگین ها در هر ستون با حروف نامشابه معنیدار است (.)P ≥0/05
 :SEMمیانگین خطای استاندارد.

بررسی جمعیت میکربی دستگاه گوارش نیز نشان داد

سدیم ،سلنیوم و رنگدانههای کاپزانتین و کاروتنوئید

که جیره دارای فلفل قرمز ،شمار باکتریهای اشریشیاکالی

بهعنوان یک فیتوبیوتیک شناخته شده است .این ترکیب

را کاهش داد ( .)P ≥0/05اما بر شمار باکتریهای

باعث کاهش جمعیت میکروبهای مضر دستگاه گوارش

الکتوباسیلوس اثر معنیداری نداشت (جدول .)5

در محیط برونتنی ( )in vitroشد [ .]13از طرفی استفاده از
فلفل قرمز سبب افزایش ترشحات روده و صفرا ،افزایش

جدول  .5اثر جیرههای آزمایشی بر شمار باکتریهای

فعالیت آنزیمهای پانکراس و کاهش سرعت عبور مواد در

الکتوباسیلوس و اشریشیاکالی روده کور جوجههای گوشتی

روده شد [ ]6و همانگونه که در آزمایش حاضر نشان داده

(میانگین  ±خطای استاندارد)

شد ،در نهایت به افزایش جذب مواد مغذی شد .بهنظر

اشریشیاکالی

الکتوباسیلوس

(لگاریتم بر مبنای )10

(لگاریتم بر مبنای )10

شاهد

7/65a

6/79

فلفل قرمز

b

7/29

بیواسترانگ

ab

7/18

7/20

الئوبیوتک

7/45ab

7/18

شده است ،جمعیت این باکتری مضر در سکوم پرنده در

SEM

0/57

0/79

مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت.

P-value

0/05

0/15

تیمار

7/05

 : a-bتفاوت میانگین ها در هر ستون با حروف نامشابه معنیدار است
(.)P ≥0/05

میرسد با بهبود جذب مواد مغذی احتمال رسیدن مواد
مغذی به سکوم کاهش خواهد یافت و مواد مغذی کمتری
در دسترس باکتریهای مضری مانند اشریشیاکالی قرار
خواهند گرفت و همانطورکه در پژوهش حاضر نشان داده

با توجه به نتایج حاصل بهنظر میرسد فلفل قرمز
جایگزین مناسبی برای افزودنیهای تجاری مورداستفاده
در جیره جوجههای گوشتی بهویژه در شرایط تنش

 :SEMمیانگین خطای استاندارد.

گرمایی باشد .استفاده از فلفل قرمز در جیره پرندگان در
فلفل قرمز بهدلیل داشتن مواد مؤثری مانند کپسایسین

شرایط تنش گرمایی بهعنوان یک راهکار تغذیهای در کنار

(عامل تندی فلفل قرمز) ،ویتامینهای  C ،Aو ،B Complex

سایر راهکارها برای بهبود عملکرد بهتر میتواند موردتوجه

مواد معدنی روی ،آهن ،کلسیم ،کبالت ،فسفر ،گوگرد،

قرار گیرد .انجام مطالعات بیشتری در شرلیط تنش
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