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Abstract

The current study aimed to investigate the effects of adding probiotic and encapsulated thyme essential oil (TEO) on growth performance and immune
responses of broiler chicks by multi attribute decision making (MADM). In the current study, 420 broiler chicks were allocated into 7 experimental
groups with 6 replication and 10 broiler chicks per replication for 42 days. The experimental treatments were included 1) diet lack of TEO and
probiotic (control), 2) diet containing 100 mg probiotic, 3) diet containing 100 mg TEO, 4) diet containing 200 mg probiotic, 5) diet containing 200
mg TEO, 6) diet containing 100 mg probiotic+100 mg TEO, and 7) diet containing 200 mg TEO+ 200 mg probiotic. Growth performance and
humoral immune responses were investigated. Index weights for weight gain, feed conversion ratio, production index were 0.2, 0.15 and 0.25,
respectively and index weight of 0.1 was considered for other parameters. Coefficients for control, probiotic 100, TEO 100, probiotic 200, TEO 200,
probiotic 100 + TEO 100 and probiotic 200 + TEO 200 were 0.0476, 0.126, 0.198, 0.315, 0.427, 0.727 and 0.956, respectively. Thus, adding 100 mg
probiotic and 100 mg TEO into diet increased immune response and growth performance. Based on obtained results, it is suggested that dietary
inclusion of 100 mg TEO + 100 mg probiotic in diet of broiler chicks has a potential to improve immune response and growth performance.
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مقدمه

خوراک و در دستگاه گوارش جلوگیری میکند [ .]23در

اگرچه استفاده گسترده از آنتیبیوتیکها باعث بهبود عملکرد

این مطالعه ،از اسانس آویشن ()Thyme vulgaris L.

رشد در دامها و طیور شده است ،ولی استفاده از

استفاده شد .مطالعات قبلی اثرات مثبت اسانس آویشن را

آنتیبیوتیکها با محدودیتهایی مانند ماندن بقایای

بر عملکرد رشد و پاسخهای ایمنی گزارش کردهاند [.]11

آنتیبیوتیکی در محصوالت دامی و مقاومت آنتیبیوتیکی

بنابراین پروبیوتیک و اسانس آویشن تأثیرات مثبتی روی

مواجه میباشد [ .]12جوجههای گوشتی بهدلیل رشد سریع

ایمنی و عملکرد رشد دارند.

با چالشهای بهداشتی ،رشد و سالمتی روبهرو میباشند

با توجه به اینکه در پژوهشهای علوم دامی معموالً از

[ ،]14که یافتن ترکیبات جایگزین برای آنتیبیوتیکها در

مقایسه میانگینها برای مقایسه اثر گروههای آزمایشی

مورد آنها را اجتنابناپذیر نموده است .مطالعات نشان داده-

مختلف استفاده میشود و تنها یک صفت مورد بررسی

اند که افزودن عصارههای گیاهی و اسانسهای گیاهی []17

قرار میگیرد ،سنجش پتانسیل روشهای مقایسه

و پروبیوتیکها [ ]20به جیره آنها میتوانند گزینههای

چندصفتی از اهمیت باالیی در تصمیمگیری برخوردار

مناسبی برای جایگزینی آنتیبیوتیکها باشند.

میباشد .روشهای تصمیمگیری چند شاخصی

(Multi

پروبیوتیکها ،اثرات خود را روی سیستم ایمنی از

) attribute decision makingراهحل مناسبی برای

طریق تأثیر گذاشتن روی اندامهای لنفاوی ،سیستم

تصمیمگیری براساس تمام صفات میباشد ،که در علوم

رودهای و پاسخ ایمنی ذاتی و اکتسابی نشان میدهند [22

دامی نیز موردتوجه قرار گرفته است [ .]1یکی از بهترین

و  .]14مطالعات همچنین نشان دادهاند که باکتریهای

مدلهای تصمیمگیری در این خصوص ،مدل تاپسیس

پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس باعث افزایش تولید

(

Technique for order of preference by similarity to

آنزیمهای هضمی همانند پروتئاز ،آمیالز و لیپاز میشوند و

 )ideal solutionاست [ .]18اساس این مدل بر این مفهوم

بر ریختشناسی روده نیز تأثیر میگذارند که در نهایت

استوار است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با

میتواند موجب بهبود هضم و جذب مواد غذایی و

راهحل مطلوب مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین

عملکرد رشد گردند [.]12

فاصله را با راهحل مطلوب منفی (بدترین حالت ممکن)

در سالهای اخیر از گیاهان دارویی و مشتقات حاصله

داشته باشد .نقطه مطلوب بهعنوان مناسبترین ،وزینترین

از آنها مانند اسانسهای گیاهی برای بهبود عملکرد رشد

و قابلتصورترین نقطه ،تعریف میشود .بهترین گزینه،

و سالمتی حیوانات استفاده میشود [ .]17اسانسهای

نزدیکترین گزینه به نقطه مطلوب خواهد بود [ .]1در این

گیاهی عملکرد رشد را توسط مداخله در میکروفلورای

روش فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص ،بهطور

روده و بهبود عملکرد جذبی روده ،بهبود میدهند [.]6-8

یکنواخت ،افزایشی یا کاهشی است .در این روش که

استفاده از گیاهان دارویی با محدودیتهای زیادی بهعلت

برای تجزیه و تحلیل چند گزینه (تیمار) استفاده میشود،

ناپایداری و فرّاربودن اجزای آنها در زمان فرآوری

چند شاخص وجود دارد که مدیر و تصمیمگیرنده آن

خوراک و در دستگاه گوارش همراه است [.]6

صفات را مشخص و وزندهی میکند.

پوششدارکردن اسانسهای گیاهی ،آنها را از نور

براساس بررسیهای انجامگرفته ،تاکنون مطالعهای برای

محافظت میکند و از تجزیه آنها در زمان فرآوری

بررسی اثرات افزودن پروبیوتیک و اسانس آویشن پوشش-
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دارشده بر عملکرد رشد و پاسخهای ایمنی جوجههای

جیره پایه براساس کاتالوگ احتیاجات غذایی سویه راس

گوشتی با استفاده از این روش گزارش نشده است .بنابراین

 ]3[ 308تنظیم و شرایط نگهداری و پرورش جوجهها در

در این آزمایش توانایی روش مدیریت تصمیمگیری چند

طول دوره آزمایشی براساس توصیههای این نژاد صورت

شاخصی برای سنجش آثار افزودن پروبیوتیک و اسانس

گرفت شد .اجزای جیره نیز براساس روشهای استاندارد،

آویشن پوششدارشده بر عملکرد رشد و پاسخهای ایمنی

آنالیز شیمیایی شدند (جدول  .)1آب و خوراک بهصورت

جوجههای گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

آزاد در اختیار جوجهها قرار گرفت .برنامه نوری بهصورت
 23ساعت روشنایی و یک ساعت خاموشی بود .دمای سالن

مواد و روشها

با استفاده از دماسنجهای جیوهای نصبشده در نقاط مختلف

این آزمایش در یک سالن پرورش جوجه گوشتی در

سالن تنظیم شد.

شهرستان سرپلذهاب استان کرمانشاه به شیوه پرورش در

در این مطالعه از محصول پروبیوتیکی دانپرو (شرکت
فناوری نوین آرین یکتا–ایران) استفاده شد که حاوی

بستر انجام شد.
در این مطالعه  420جوجه گوشتی یک روزه نر نژاد

 4×107باکتری باسیلوس سوبتیلیس بود .اسانس آویشن

راس  308در قالب هفت گروه آزمایشی با شش تکرار و

نیز از شرکت باریج اسانس کاشان تهیه شد و مطابق روش

 10جوجه در هر تکرار یا پنهایی با ابعاد  1×1مترمربع،

مطالعات قبلی [ ]11در پارک علم و فناوری شهرستان

بهصورت تصادفی موردبررسی قرار گرفتند .گروههای

سرپل ذهاب پوششدار شد .کیتوزان در  10میلیگرم/

آزمایشی بهصورت زیر بودند:

میلیلیتر از محلول یک درصد استیک اسید حل شد.

جیره فاقد پروبیوتیک و اسانس گیاهی (گروه شاهد)

محلول در دمای اتاق برای مدت یک شب هم زده شد،

جیره حاوی  100میلیگرم در هر کیلوگرم از پروبیوتیک

تا کیتوزان بهصورت یکنواخت در آن پراکنده شود.

(پروبیوتیک )100

محلول حاصل با استفاده از کاغذ صافی فیلتر شد و در

جیره حاوی  100میلیگرم در هر کیلوگرم از اسانس

 121درجه سانتیگراد برای  15دقیقه استریلیزه شد .ده

آویشن (آویشن )100

میلیلیتر از سدیم تریپلیفسفات به  25میلیلیتر از

جیره حاوی  200میلیگرم در هر کیلوگرم از پروبیوتیک

محلول کیتوزان اضافه شد ( )pH=5و در دمای اتاق هم

(پروبیوتیک )200

زده شد .محلول حاوی  0/5درصد اسانس آویشن و 0/5

جیره حاوی  200میلیگرم در هر کیلوگرم از اسانس

درصد توئین  20به محلول کیتوزان اضافه شد تا اسانس

آویشن (آویشن )200

کپسوله آویشن تهیه شود .برای اطمینان از کارایی

جیره حاوی  100میلیگرم در هر کیلوگرم از پروبیوتیک+

کپسولهشدن از نانوفوتومتر استفاده شد و کارایی آن

 100میلیگرم در هر کیلوگرم از اسانس آویشن

بهکمک رابطه ( )1محاسبه شد .کارایی کپسولهشدن در این

(پروبیوتیک +100آویشن)100

مطالعه  93درصد بود ،لذا مناسب تشخیص داده شد.

جیرههای حاوی  200میلیگرم در هر کیلوگرم از

رابطه )1

پروبیوتیک 200 +میلیگرم در هر کیلوگرم از اسانس

= کارایی کپسولهشدن
×100

آویشن (پروبیوتیک +200آویشن)200
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اسانس کپسولهشده
کل اسانس

ابراهیم باباخانی ،رضا رستمیان

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای پایه مورداستفاده در سنین مختلف پرورش جوجههای گوشتی
یک تا 10روزگی

 11-24روزگی

25-42روزگی

اجزای جیره
دانه ذرت

52/91

58/24

60/05

روغن گیاهی

4/01

4/18

4/17

کنجاله سویا ( 44درصد پروتئین)

37/36

29/12

32/18

دی-ال متیونین

0/45

0/35

0/25

ال -لیزین

0/28

0/16

0/15

ال -تره اونین

0/12

0/05

0/18

سنگ آهک

1/75

0/99

1/28

پودر ماهی

2/25

5/00

0/00

0/25

0/25

0/25

نمک طعام
1

مکمل معدنی

2

مکمل ویتامینی

دی کلسیم فسفات

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/12

1/16

0/99

مواد مغذی ( محاسبه شده)
3015/18

3184/15

3203/55

انرژی (کیلوکالری/کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)

23/21

21/15

19/32

لیزین (درصد)

1/48

1/27

1/10

متیونین+سیستئین (درصد)

1/17

0/99

0/89

کلسیم (درصد)

1/15

0/91

0/89

فسفر در دسترس (درصد)

0/49

0/43

0/39

آرژنین (درصد)

1/37

1/22

1/14

سدیم (درصد)

0/15

0/18

0/18

کلر (درصد)

0/21

0/21

0/22

پتاسیم (درصد)

0/71

0/70

0/68

 0/25درصد از مکمل معدنی مورداستفاده مقادیر زیر را تأمین کرد :منگنز  6600میلیگرم ،آهن 3300میلیگرم ، ،روی  6600میلیگرم ،مس  880میلیگرم ،ید 90
میلیگرم ،سلنیم  30میلیگرم 0/25 .درصد از مکمل ویتامینه مورداستفاده مقادیر زیر را تأمین کرد :ویتامین

A

 770000واحد بینالمللی ،ویتامین

B1

150

میلیگرم ،ویتامین  440 B2میلیگرم ،ویتامین  550 B3میلیگرم ،ویتامین  300 B6میلیگرم ،ویتامین  8/8 B12میلیگرم ،ویتامین  330000 D3میلیگرم ،ویتامین
 660میلیگرم ،ویتامین

K3

 55میلیگرم ،ویتامین

B9

 11میلیگرم ،ویتامین

B5

 2200میلیگرم ،ویتامین

H2

E

 5/5میلیگرم ،کولین کلراید  27500میلیگرم و

آنتیاکسیدان  10میلیگرم.

پروبیوتیک و اسانس آویشن بهصورت جداگانه و

موردنیاز برای آویشن و پروبیوتیک با حجمی کمی از

ترکیب با جیره پایه (جدول  )1مخلوط شدند .برای

جیره مخلوط شد و سپس آن مقدار کم با مقدار کلی

مخلوط کردن اسانس آویشن و پروبیوتیک ،ابتدا مقادیر

موردنظر مخلوط شد.
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جوجههای گوشتی با استفاده از روش

پاسخهای ایمنی

بررسی آثار افزودن پروبیوتیک و اسانس روغنی آویشن پوششدارشده بر عملکرد رشد و
مدیریت تصمیمگیری چند شاخصی

صفات عملکردی ،شامل میانگین وزن نهایی ،میانگین

استفاده شد [ ،]18که در روابط ( )4تا ( )7نشان داده شده

خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک مصرفی در سن

است:

 42روزگی با استفاده از روابط موجود محاسبه شد.

رابطه  )4محاسبه توزیع

احتمال )(Pij
a ij

همچنین تمامی تلفات بههمراه وزن الشه و روز تلفشدن

m

پرنده ثبت شد و بر این اساس تصحیحات الزم در تعیین
میانگین اضافه وزن و خوراک مصرفی پرندگان و در

ij

رابطه  )5محاسبه مقدار

a

Pij 

i 1

انتروپی )(Ej
m

] E j  k  [ pij ln pij

نهایت ضریب تبدیل خوراک آنها انجام گرفت .شاخص

i 1

تولید با استفاده رابطه ( )2محاسبه شد [.]19
= شاخص تولید

رابطه )2

رابطه  )6محاسبه مقدار عدم اطمینان

)(di

di  1  E j

(درصد ماندگاری× میانگین افزایش وزن روزانه)
(ضریب تبدیل خوراک مصرفی×)10
برای ارزیابی ایمنی خونی ،در سن  35روزگی به سه

رابطه )7

محاسبه اوزان )(Wj

dj

قطعه پرنده از هر واحد آزمایشی ،مقدار یک میلیلیتر

n

j

سوسپانسیون پنج درصد گلبول قرمز خون گوسفند

d

Wj 

j 1

) (SRBCتزریق و هفت روز بعد ،مقدار دو میلیلیتر خون

در این آزمایش ،از مدل تصمیمگیری تاپسیس که مدل

SRBC

تصمیمگیری چندشاخصی است ،استفاده شد .در این مدل،

جهت اندازهگیری عیار پادتن در پاسخ به تزریق
گرفته شد [.]9

معیار مثبت برای صفاتی که عدد باالتر آن مطلوب بوده و

برای استفاده از مدل مدیریتی چند شاخصی ،ابتدا

معیار منفی برای صفاتی که مقدار کمتر آن مطلوب است

شاخصهای کیفی به کمی تبدیل شدند ،سپس با استفاده

بهکار برده شده است .همچنین برای تعیین تیمار مطلوب به

از رابطه ( ،)3عمل بی مقیاسسازی آنها انجام شد .این

برخی صفات مهمتر ،ضریب باالتری داده شد .وزن شاخص

عمل بهمنظور حذف بُعد منفی و مثبت شاخصهای کمّی

برای افزایش وزن  ،0/2برای ضریب تبدیل  ،0/15برای

موردنظر جهت جمعپذیری صفات انجام شد .البته با

شاخص تولید  0/25و برای دیگر صفات  0/10در نظر

توجه به کمّیبودن تمامی صفات مورد اندازهگیری در این

گرفته شد .این ضرایب با توجه به اهمیت صفات مد نظر

آزمایش ،تبدیل شاخصها مورداستفاده قرار نگرفت.

مؤثر بر تصمیمگیری ،و براساس منابع علمی [ ]18تعیین شد.

a ij

رابطه )3

2
ij

m

a

nij 

نتایج

i 1

که در این رابطه ،nij ،مقدار بیمقیاسشده گزینه  iاز

نتایج برای ماتریس تصمیمگیری در جدول ( )2آورده
شده است .تیمارها براساس شمارهگذاری در بخش مواد

نظر شاخص  jاست.
در ادامه به هر شاخص ،وزن داده شد ،بهطوریکه

و روش ارائه شدهاند .در این بخش ،میانگین دادهها برای

جمع اوزان هر شاخص ،معادل عدد یک بود .در این

صفات موردبررسی داده شده است .اثر شاخص تنها برای

آزمایش ،از روش آنتروپی جهت ارزیابی اوزان شاخصها

ضریب تبدیل خوراک مصرفی منفی بود.
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جدول  .2ماتریس تصمیمگیری برای تعیین آثار افزودن پروبیوتیک و اسانس روغنی آویشن پوششدارشده بر عملکرد رشد و پاسخ-
های ایمنی در سن  42روزگی
خوراک مصرفی

افزایش وزن

ضریب

ماندگاری

شاخص

ایمونوگلوبین G

ایمونوگلوبین M

(گرم)

(گرم)

تبدیل

()%

تولید

()log2

()log2

شاهد

3925

2140

1/85

98

269/89

2/52

1/99

پروبیوتیک 100

3910

2160

1/82

97

274/05

2/56

2/10

آویشن 100

3905

2150

1/81

99

280/04

2/55

2/08

پروبیوتیک 200

3890

2190

1/79

95

276/72

2/84

2/21

آویشن 200

3850

2210

1/76

97

289/95

2/91

2/15

پروبیوتیک +100آویشن 100

3800

2280

1/66

100

326/98

3/10

2/35

پروبیوتیک +200آویشن 200

3820

2250

1/70

99

311/96

2/98

2/14

اثر شاخص

مثبت

مثبت

منفی

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

وزن شاخص

0/10

0/20

0/15

0/10

0/25

0/10

0/10

تیمارها

جدول  .3نرمالسازی یا بیمقیاسسازی ماتریس تصمیمگیری برای تعیین آثار افزودن پروبیوتیک و اسانس روغنی آویشن
پوششدارپوششدارشده بر عملکرد رشد و پاسخهای ایمنی
تیمارها

خوراک مصرفی

افزایش وزن

ضریب تبدیل

ماندگاری

شاخص تولید

ایمونوگلوبین

G

ایمونوگلوبین

شاهد

0/383

0/368

0/395

0/378

0/350

0/341

0/350

پروبیوتیک 100

0/381

0/371

0/388

0/374

0/356

0/347

0/369

آویشن 100

0/381

0/369

0/386

0/382

0/364

0/345

0/366

پروبیوتیک 200

0/379

0/376

0/382

0/366

0/359

0/385

0/389

آویشن 200

0/375

0/380

0/376

0/374

0/377

0/394

0/378

پروبیوتیک  +100آویشن 100

0/370

0/392

0/354

0/386

0/425

0/420

0/413

پروبیوتیک  +200آویشن 200

0/372

0/386

0/363

0/382

0/405

0/404

0/376

M

جدول  .4وزندهی به ماتریس نرمالشده برای تعیین اثرات آثار افزودن پروبیوتیک و اسانس روغنی آویشن پوششدارشده بر
عملکرد رشد و پاسخهای ایمنی
خوراک مصرفی

افزایش وزن

ضریب تبدیل

ماندگاری

شاخص تولید

ایمونوگلوبین G

ایمونوگلوبین M

شاهد

0/0383

0/0736

0/05925

0/0378

0/0875

0/0341

0/0350

پروبیوتیک 100

0/0381

0/0742

0/0582

0/0374

0/0890

0/0347

0/0369

آویشن 100

0/0381

0/0738

0/0579

0/0382

0/0910

0/0345

0/0366

پروبیوتیک 200

0/0379

0/0752

0/0573

0/0366

0/0897

0/0385

0/0389

آویشن 200

0/0375

0/0760

0/0564

0/0374

0/0942

0/0394

0/0378

پروبیوتیک  +100آویشن100

0/0370

0/0784

0/0531

0/0386

0/1062

0/0420

0/0413

پروبیوتیک  +200آویشن 200

0/0372

0/0772

0/0544

0/0382

0/1012

0/0404

0/0376

تیمارها
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بررسی آثار افزودن پروبیوتیک و اسانس روغنی آویشن پوششدارشده بر عملکرد رشد و
مدیریت تصمیمگیری چند شاخصی

جدول ( )3ماتریس بی مقیاس را نشان میدهد ،که برای

در ادامه برای به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا

حذف بعد منفی و مثبت شاخصهای کمی موردنظر جهت

ایدهآلهای مثبت و منفی ،از فرمولهای بیان شده در بخش

جمعپذیری صفات بوده و برای این کار از بیمقیاسسازی

مواد و روشها استفاده شد که نتایج آن در (جدول  )6آمده

نرمال استفاده شد .همچنین میزان ارزیابی اوزان شاخصها

است.
نزدیکی نسبی یک گزینه به راهحل ایدهآل در جدول ()7

در جدول ( )4نشان داده شده است.
سپس با توجه به ماتریس تصمیمگیری ،مثبت و

آورده شده است .در این جدول ،هر گزینهای که عدد مربوط

منفیبودن راهحلهای مطلوب مثبت و منفی برای هر

به آن بزرگتر باشد ،از بقیه گزینهها مطلوبتر است .مطابق

شاخص ،تعیین شد (جدول  .)5همانطورکه پیش از این بیان

نتایج این جدول ،تیمار پروبیوتیک  +100آویشن ( 100تیمار

شد ،راهحل ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی بهصورت زیر

 ،)6رتبه اول و سپس تیمارهای پروبیوتیک  +200آویشن

تعریف شد .بهترین مقادیر برای شاخصهای مثبت،

 ،200آویشن  ،200پروبیوتیک  ،200آویشن  ،100پروبیوتیک

بزرگترین و برای شاخصهای منفی ،کوچکترین مقادیر

 100و شاهد در رتبههای بعدی قرار داشتند .بنابراین طبق

بوده و بدترین مقادیر برای شاخصهای مثبت ،کوچکترین

این مدل مدیریتی افزودن  100میلیگرم اسانس آویشن

و برای شاخصهای منفی ،بزرگترین هستند .در این تحقیق

پوششدارشده با  100میلیگرم پروبیوتیک برای بهبود

ایده آلهای مثبت و منفی بهصورت زیر بودند.

عملکرد و ایمنی مطلوبتر است.

جدول  .5تعیین راهحل مطلوب مثبت و منفی برای عملکرد رشدی و پاسخهای ایمنی
راهحل

خوراک مصرفی

افزایش وزن

ضریب تبدیل

ماندگاری

شاخص تولید

ایمونوگلوبین G

ایمونوگلوبین M

مطلوب مثبت

0/0383

0/0784

0/0531

0/0386

0/1062

0/0420

0/0413

مطلوب منفی

0/0370

0/0736

0/05925

0/0378

0/0875

0/0341

0/0350

جدول  .6تعیین اندازه فاصله از مطلوب مثبت و منفی برای

جدول  .7محاسبه نزدیکی به راهحل مطلوب مثبت و منفی و

تعیین اثرات اثرات افزودن پروبیوتیک و اسانس روغنی آویشن

رتبهبندی تیمارها

پوششدارپوششدارشده بر عملکرد رشد و پاسخهای ایمنی
تیمارها

تیمارها

ضریب نزدیکی

ایدهآل مثبت

ایدهآل منفی

پروبیوتیک  +100آویشن 100

0/956

شاهد

0/022

0/0011

پروبیوتیک  +200آویشن 200

0/727

پروبیوتیک 100

0/020

0/0029

آویشن 100

0/017

0/0042

آویشن 200

0/427

پروبیوتیک 200

0/015

0/0069

پروبیوتیک 200

0/315

آویشن 200

0/013

0/0097

آویشن 100

0/198

پروبیوتیک  +100آویشن 100

0/001

0/022

پروبیوتیک 100

0/126

پروبیوتیک  +200آویشن 200

0/006

0/016

شاهد

0/0476
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بحث

پروبیوتیکها را برای بهبود دادن عملکرد رشد جوجههای

در پژوهشهای علوم دامی معموالً از مقایسه میانگین

گوشتی گزارش کرد [ .]12با اینحال ،مطالعات دیگر

استفاده میشود ،که تنها یک صفت را موردبررسی قرار

نشان دادند که پروبیوتیکها اثرات معنیداری روی

داده و توانایی تصمیمگیری براساس تمام صفات وجود

عملکرد رشد جوجههای گوشتی نداشتند [ .]5اختالف

ندارد .در این روش که برای تجزیه و تحلیل چند گزینه

بین نتایج این مطالعه و دیگر مطالعات ممکن است بهعلت

(تیمار) استفاده میشود ،چند شاخص وجود دارد که مدیر

مقدار پروبیوتیک استفاده شده و نوع پروبیوتیک

و تصمیمگیرنده آن صفات را مشخص و وزندهی میکند.

مورداستفاده باشد .پروبیوتیکها پاسخهای ایمنی را بهبود

براساس رتبهبندی انجامشده ،تیمار  100میلیگرم

میدهند و باعث کاهش باکتریهای مضر میشوند که بر

پروبیوتیک و  100میلیگرم اسانس آویشن ضریب 0/956

سالمت طیور و متعاقبا عملکرد رشد آنها تأثیر میگذارد

را داشتند و سپس تیمار  200میلیگرم پروبیوتیک و 200

[ .]13مطالعات همچنین نشان دادهاند که پروبیوتیکها از

میلیگرم اسانس آویشن رتبه دوم با ضریب  0/727را

طریق تأثیرگذاشتن روی ابقای مواد مغذی همانند انرژی

نشان دادند .این نتایج نشان میدهد که سطح بهینه از

خام ،پروتئین خام ،ماده خشک ،و اسیدهای آلی ،تأثیر

پروبیوتیک و اسانس آویشن برای تأثیرگذاشتن روی

خود را روی عملکرد نشان میدهند [ .]12از طرفی،

عملکرد رشد و پاسخهای ایمنی در سطح  100میلیگرم

باکتریهای پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس باعث افزایش

پروبیوتیک و  100میلیگرم اسانس آویشن است و افزودن

تولید آنزیمهای هضمی ،همانند پروتئاز ،آمیالز و لیپاز

مقادیر بیشتر اثرات منفی روی این فراسنجههای

میشوند و بر ریختشناسی روده نیز تأثیر میگذارند و

میگذارد .براساس نتایج بهدستآمده پایینترین ضریب

بنابراین باعث بهبود هضم و جذب مواد غذایی و عملکرد

( )0/0476مربوط به تیمار شاهد بود و حتی افزودن 100

رشد میشوند [.]12در مجموع نتایج این بخش نشان

میلیگرم پروبیوتیک و  100میلیگرم اسانس آویشن باعث

میدهد که پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس میتواند روی

ضرایب  0/126و  0/198بهترتیب شد ،که نشان میدهد

عملکرد رشد تأثیر بگذارد و میتواند بهعنوان جایگزینی

افزودن پروبیوتیک و اسانس آویشن حتی در مقادیر

برای آنتیبیوتیکها در نظر گرفته شود.

پایینتر میتواند روی عملکرد و ایمنی تأثیر بگذارد.

در ارتباط با تأثیر افزودن اسانس آویشن به جیره روی

همچنین براساس نتایج بهدستآمده ،تیمار آویشن در هر

عملکرد رشد ،یک مطالعه نشان داد که افزودن اسانس

دو سطح اثرات بهتری را در مقایسه با پروبیوتیک نشان

آویشن به جیره باعث بهبود عملکرد رشد از طریق

داد .در ادامه به بحث در مورد کارایی پروبیوتیکها و

خاصیت آنتیاکسیدانی ،کاهش جمعیت باکتریهای مضر

اسانس آویشن روی عملکرد رشد و پاسخ ایمنی پرداخته

رودهای و کمک به جذب اسیدهای آمینه بیشتر میشود و

میشود.

از این طریق روی عملکرد رشد جوجههای گوشتی تأثیر

همسو با نتایج این مطالعه ،دیگر مطالعات نشان دادند

میگذارند [ .]21مطالعات دیگر نشان دادهاند که افزودن

که افزودن یک مخلوطی از پروبیوتیکها به جیره

اسانس آویشن به جیره نه تنها به جذب اسیدهای آمینه

جوجه های گوشتی ،وزن بدن را بهبود بخشید و ضریب

کمک میکند ،بلکه میتواند منجر به افزایش ترشح

تبدیل را پایین آورد [ .]15مطالعهای دیگر اثرات مثبت

آنزیمهای هضمی شود که در نهایت بهبود عملکرد رشدی
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را در پی خواهد داشت [ .]16بنابراین ،پروبیوتیکها و

گوشتی از مسیرهای مختلف تأثیر میگذارند و از این

اسانسها ،هر دو از طریق بهبود آنزیمهای هضمی و کمک

طریق باعث بهبود عملکرد ایمنی میشوند .افزودن

به کاهش باکتریهای مضر روده به بهبوددادن عملکرد

سطوح بیشتر اثرات منفی را به دنبال دارد که در ایمنی و

رشد کمک میکنند .این اثرات همپوشانی در تیمار 100

رشد مشاهده شد.

میلیگرم از پروبیوتیک و اسانس دیده میشود که در

در این مطالعه از روش ،مدیریت چندشاخصی استفاده

مقابل با فرم جداگانه کارایی بیشتری داشتند ،ولی در دوز

شد و براساس آن چندین معیار با هم سنجیده شدند و

باالتر از هردو اثرات معکوس شد که احتماالً بهدلیل

بهترین تیمارها انتخاب شدند .برای مثال ،مصرف خوراک

اثرات منفی اسانس آویشن روی پروبیوتیکها بوده باشد

بیشتر در جوجهها مطلوبتر بود ولی در تیمار 100

[ .]16در مجموع اسانس آویشن کارایی بیشتری نسبت

میلیگرم پروبیوتیک و  100میلیگرم آویشن ،مصرف

به پروبیوتیک نشان داد.

خوراک پایینتر بود ،ولی براساس این سیستم مدیریتی

نتایج همچنین حاکی از اثرات مثبت پروبیوتیکها و

دیگر شاخصها نیز سنجیده شدند و بهترین گزینهها

اسانس آویشن بر پاسخهای ایمنی بود .نتایج بهدستآمده

انتخاب شدند .در بیشتر شاخصها تفاوتی بین

برای تأثیر پروبیوتیکها بر پاسخهای ایمنی همسو با سایر

پروبیوتیک  100و یا اسانس آویشن  100با گروه شاهد

مطالعات است [ .]5 ،12مطالعات نشان دادهاند که

مشاهده نشد ،ولی نتایج نشان داد که اینها در مجموع

پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس پاسخهای ایمنی هومورال

نسبت به شاهد کارایی بهتری دارند .این روش میتواند

را افزایش میدهد و سیستم ایمنی موکوسی را از طریق

برای مدیران فارمهای دامپروری کارا باشد که براساس

سلولهای پوششی رودهای تحریک میکند [.]7

چندین شاخص تصمیمگیری کنند و تنها روی یک

سازوکارهای احتمالی دیگر برای اثرگذاری پروبیوتیکها

فراسنجه خاص تأکید ننمایند .براساس نتایج این آزمایش،

روی پاسخهای ایمنی گزارش شده است ،همانند

افزودن ترکیبی از  100میلیگرم پروبیوتیک100 +

محافظتکردن حیوانات از کلونیزاسیون عوامل بیماریزا،

میلیگرم اسانس آویشن پوششدارشده به جیره ،عملکرد

رقابت با عوامل بیماریزا برای اتصال به نقاط پوششی

رشد و پاسخهای ایمنی در جوجههای گوشتی را بهبود

روده ،تقویت پاسخ ایمنی روده و تولید باکتریوسینهای

میبخشد.

آنتی میکروبی میباشد [.]4
در ارتباط با افزودن اسانس آویشن ،مطالعات نشان

تشکر و قدردانی

دادند که افزودن اجزای فعال اسانس آویشن همانند

این طرح حاصل یک طرح تحقیقاتی در دانشگاه آزاد قائم

تیمول و کارواکرول پاسخ ایمنی هومورال را در

شهر میباشد و هزینه آن بهعهده نویسندگان بوده است.

جوجه های گوشتی بهبود بخشید [ ،]10که همسو با نتایج

بدینوسیله از زحمات تمامی کسانیکه در اجرای این طرح

این مطالعه است .پژوهش گران بر این باور هستند که

کمک نمودند ،تشکر و قدردانی میگردد.

فالونوئ یدها و دیگر اجزای فنولی به بهبود سیستم ایمنی
از طریق فعالیت آنتی اکسیدانی کمک میکنند [.]2

تعارض منافع

بنابراین ،این دو افزودنی روی سیستم ایمنی جوجههای

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.
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