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 چکیده

 عملکرد، بر سیر پودر مختلف سطوح و بیوتیک سین تأثیر بررسی منظور به آزمایش این

 طرح البق در آزمایش شد. انجام گوشتی های جوجه در روده میکروبی جمعیت و شناسی ریخت

 آزمایشی تیمارهای شد. انجام تکرار هر در جوجه ده و تکرار چهار تیمار، پنج با تصادفی کامل

 پادزی کیلوگرم در گرم میلی 222 + شاهد ةجیر (2 افزودنی، بدون شاهد ةجیر  (1 شامل:

 (0و1 بیوتیک، سین کیلوگرم در گرم میلی 022 + شاهد ةجیر (3 ویرجینامایسین، بیوتیک( )آنتی

 خوراک مصرف و بدن وزن سیر. پودر درصد 1/2 و 2/2 +شاهد ةجیر ترتیب به 0 و 1 تیمارهای

 داد نشان نتایج شدند. استفاده عملکرد های فراسنجه ةمحاسب برای و گیری اندازه هفتگی صورت به

 سیر پودر درصد 2/2 و پادزی کنندة دریافت تیمارهای پرورش ةدور کل و روزگی 21-13 سن در

 پرزها عرض و طول (.>20/2P) داشتند بهتری غذایی تبدیل ضریب و بیشتر روزانه وزن ایشافز

 پادزی تیمار در (.>20/2P) بود بیشتر شاهد گروه به نسبت سیر پودر کنندة یافتدر تیمارهای در

 شمار کمترین و ها الکتوباسیل شمار بیشترین. یافت افزایش هم کریپت عمق پرزها طول بر افزون

  (.>20/2P) شد مشاهده پادزی و بیوتیک سین تیمار در ترتیب به ها فرم کلی

 

 عملکرد. روده، شناسی یختر بیوتیک، سین سیر، پودر ،پادزی :کلیدی های واژه

 

 مقدمه

 در رشد محرک هایبیوتیک( )آنتی  پادزی از استفاده

 ضریب خوراک، مصرف رشد، بهبود باعث طیور ةتغذی

 سده  یمن از بیش ها پادزی این شوند. می غذایی تبدیل

 افزایش و زیانبار تأثیر دلیل به ولی ندشد می استفاده

 طریق از مقاوم های یباکتر افزایش و دارویی مقاومت

 ها آن از استفاده اروپا ةاتحادی انسان، به غذایی ةزنجیر

 و تحقیقات (.Griggs & Jacob, 2005) کرد منع را

 های جایگزین تنیاف زمینة در زیادی های آزمایش

 این ةجمل از است. شده انجام ها پادزی برای مناسب

 سین بیوتیک، پری پروبیوتیک، به توان می ها جایگزین

 کرد. اشاره دارویی گیاهان و بیوتیک

 آسان  به توان می دارویی گیاهان های برتری از

 عملکرد بر جانبی تأثیرگذاری نداشتن استفاده، بودن

 های فرآورده در مضر قایایب نماندن باقی و رشد

 بهبود با گیاهی فعال ترکیبات کرد. اشاره ها آن تولیدی

 میکروبی (اکوسیستم) سازگان بوم تعادل هضم، قابلیت

 عملکرد اندوژنوس هضمی های آنزیم ترشح تحریک و

 ; Williams & Losa, 2001) دهند می بهبود را طیور

Cross et al ., 2007.) اثرگذاری مختلف گیاهی زایاج 

 آن میکروفلور و گوارش دستگاه محیط بر سودمندی

 (.Besra et al., 2002; Rao & Nigam, 1970) دارند

 گوشتی های جوجه در دارویی گیاهان شده  داده نشان

 آمیالز و لیپاز تریپسین، ای روده فعالیت افزایش باعث
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 (.Lee et al., 2003; Jamroz et al., 2005) شدند

 71 مدت برای خوراک به گیاهی های عصاره افزودن

 70 تا 93 لیپازرا فعالیت گوشتی های جوجه در روز

 همچنین (.Jamroz et al., 2005) داد افزایش درصد

 و معده در را آن غلظت و مخاط تولید دارویی گیاهان

 تأثیر دهد می نشان امر این که دادند افزایش ژوژنوم

 زای بیماری های عامل شدن ساکن برابر در محافظتی

 بالقوة تأثیر (.Jamroz et al., 2006) دارند ای روده

 نیز روده شناسی ریخت های ویژگی روی دارویی گیاهان

 غنی سیر .(Jamroz et al., 2006) است شده گزارش

 آلیل دی )آلیسین، شامل سولفیدی آلی ترکیبات از

 که آلیناز آنزیم .است سولفید( تری آلیل دی و سولفید

 و است غیرفعال بوده، آلیسین به آلین بدیلت مسئول

 آلیناز آنزیم شود می خرد یا داده برش سیر که هنگامی

 آن و کرده عمل آلین روی و شده فعال سیر در موجود

 & Fenwick) کند می تبدیل آلیسین به را

Hanley,1985; Fenelli et al., 1998). ها بررسی نتایج 

 های پولت و شتیگو های جوجه که هنگامی داده نشان

 حاوی ةجیر با هفته چهار مدت به هفته( 14) لگهورن

 های جوجه در سرم کلسترول شدند تغذیه سیر اسانس

 لگهورن های پولت در و درصد 13 میزان به گوشتی

 در (.Qureshi et al., 1983) یافت کاهش درصد 49

 های جوجه در سیر پودر درصد 9 تغذیة دیگر، تحقیقی

 و سینه ةعضل پالسما، کلسترول هشکا باعث گوشتی

 در سیر اسانس (.Konjufca et al., 1977) شد ران

 و موریم تیفی سالمونال رشد از آزمایشگاهی شرایط

 ,Griggs & Jacob) کند می جلوگیری کلی اشریشیا

 هستند میکروبی ةزند های مکمل ها پروبیوتیک (.2005

 گذاریاثر میکروبی، جمعیت تعادل بهبود با که

 ,.Gram et al) کنند می اعمال میزبان بر را سودمندی

 غیرقابل های کربوهیدرات ها بیوتیک پری (.1999

 با میزبان بر را سودمندی اثرگذاری که هستند هضمی 

 در ها باکتری از محدودی شمار فعالیت یا رشد تحریک

 سالمت و شوند می موجب انتخابی طور به کولون

 ,Gibson & Robberfroid) دهند می بهبود را میزبان

 پری و پروبیوتیک از مخلوطی بیوتیک سین (.1995

 ةزند میکروبی القاء و ابقا بهبود با که است بیوتیک

 بر سودمندی اثرگذاری گوارش دستگاه در خوراکی

 و رشد انتخابی تحریک توسط که دارد، میزبان

 شمار یا یک (متابولیسم) وساز سوخت سازی فعال

 سبب سالمتی بهبوددهندة های ریباکت از محدودی

 & Gibson) شود می میزبان عملکرد افزایش

Robberfroid, 1995.) سین تأثیر تحقیق این در 

 ،عملکرد بر یرس پودر مختلف سطوح و بیوتیک

 .شد یبررس روده میکروبی جمعیت و شناسی یختر

 

 ها روش و مواد

 روزه یک گوشتی ةجوج قطعه 499 از آزمایش این در

 شده کشی وزن هاجوجه شد. استفاده 993 راس ةسوی

 در آزمایش .شدند توزیع تیمارها بین تصادفی طور به و

 که بود تکرار چهار و تیمار پنج با تصادفی طرح قالب

 آزمایشی های یرهج یافت. اختصاص پرنده ده تکرار هر به

 جیرة (4 خوراکی، افزودنی بدون شاهد جیرة (1 شامل:

 پادزی کیلوگرم در گرم میلی 499 با شاهد

 در گرم میلی 199با شاهد ةجیر (9 ویرجینامایسین،

 جیرة (7 (،Biomin IMBO) بیوتیک سین کیلوگرم

 7/9 با شاهد جیرة (1 یر،س پودر درصد 4/9 با شاهد

 طرح در شده استفاده بیوتیک )سین سیر. پودر درصد

 از ترکیبی که بود (Biomin IMBO) ایمبو بیومین

 فروکتو شامل هایی یدراتکربوه و فاسیوم انتروکوکوس

 اجزای ترکیب (.است فیکوفایتیک و ها الگوساکارید

 ابربر ها یرهج است. شده داده نشان 1 جدول در جیره

 41-9) آغازین ةدور سه در NRC شده یهتوص نیازهای

 73-74) پایانی و روزگی( 74-41) رشد روزگی(،

 ترکیب در تاس یادآوری به الزم شدند. تهیه روزگی(

 استفاده آنزیم حضور بدون گندم از غذایی های یرهج

 های کولونی رشد برای مناسب محیط ایجاد با تا شد

 واقعی تأثیر بروز و یرگذاریتأث میزان میکروبی،

 ةدور کل در سازد. تر یاننما را آزمایشی تیمارهای

 و آب شد. استفاده ساعته 47 روشنایی از پرورش

 شد. داده قرار ها جوجه اختیار در دآزا صورت به خوراک

 هر و بود یوسسلس ةدرج 99 سالن در اولیه دمای

 ةدرج 44 به تا یافت کاهش درجه 9 تا 4 هفته

 دوره انتهای تا و رسید روزگی 41 سن در یوسسلس

 پایان در ها داده برداری یادداشت شد. داشته نگه ثابت

 ،خوراک مصرف بدن، وزن میانگین و انجام هفته هر
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 تکرار هر برای تبدیل ضریب و روزانه وزن افزایش

 تازه سیر آغاز در یرس پودر ةتهی برای شد. محاسبه

 های هقطع به آن ةپوست یجداساز از پس و تهیه

 دمای در روز یک مدت به و شد داده برش کوچک

 شد خشک آفتاب نور زیر یوسسلس ةدرج 99-91

(Chowdhury et al., 2002; Lim et al., 2006.) 

 آون در یوسسلس درجة 19 دمای در دیگر بار سپس

 تبدیل پودر به و شده آسیاب یتدرنها و گرفت قرار

 یوسسلس درجة 7 دمای در استفاده زمان تا و شد

 منظور به (.Chowdhury et al., 2002) شد یدار نگه

 روزگی 73 سن در روده، پرزهای شناسی یختر بررسی

 کشتار از پس و انتخاب تکرار هر از پرنده یک

 رودة بخش )آخرین ایلئوم میانی قسمت از ییها نمونه

 19 فرمالین در محتویات ةتخلی از پس و تهیه کوچک(

 روش از یدهااسال ةتهی برای شد. نگهداری درصد

 همچنین (.Mc, 1984) شد استفاده پارافین واکس

 روزگی 73 سن در روده میکروبی جمعیت تعیین برای

 دفعی مواد از گرم 1 و انتخاب کرارت هر از پرنده یک

 های یباکتر یکلن شمار و برداشته ایلئوم از ها آن

 (.Li, 1991) شد شمارش ها فرم کلی و الکتوباسیل

 GLM ةروی از استفاده با آزمایش از ناشی یها داده

 ها یانگینم و آماری وتحلیل یهتجز SAS آماری افزار نرم

 شدند ایسهمق دانکن یا دامنه چند آزمون توسط

(91/9P<.) 

 
 گوشتی های جوجه در پایانی( رشد، )آغازین، دوره سه در مورداستفاده پایة جیرة شیمیایی ترکیب و اجزا .1 جدول

Table 1. Ingredients and chemical composition of the basal diet used in 3 periods (Starter, grower, finisher) in broiler chicks 
Finisher diet (42-49 d) Grower diet (21-42 d) Starter diet (0-21 d) Ingredient 

48.34 43.73 45.85 Corn 
20.25 19.09 8.25 Wheat 
23.73 29.06 37.40 Soy bean meal 
4.34 4.5 4.64 Soy bean oil 
1.59 1.74 1.7 Carbonate calcium 
0.9 1 1.2 Di calcium phosphate 

0.29 0.29 0.29 Salt 
0.06 0.09 0.17 DL- methionine 
0.25 0.25 0.25 Vitamin premix 
0.25 0.25 0.25 Mineral premix 

   Chemical composition 
3181 3141 3096 Metabolisable energy (Kcal/kg) 
18.18 20.21 23.03 Crude protein 
0.96 1.11 1.33 Lysine 
0.64 0.73 0.9 Methionine + cysteine 
0.86 0.94 1 Calcium 
0.37 0.40 0.45 Available phosphorus 
0.14 0.14 0.13 Sodium 

 E، 1999ویتامین گرم میلی D،90999 ویتامین المللی بین واحد A ،139999ویتامین المللی بین واحد 11999999 حاوی ویتامینه مکمل کیلوگرم 1/4 هر .1

 گرم میلی 99799 اسید، پانتوتنیک گرم میلی 14479 ریبوفالوین، گرم میلی 4199 تیامین، گرم میلی 1199 کوباالمین، گرم میلی K، 1099 ویتامین گرم میلی

 .کلراید کولین گرم میلی 019 و بیوتین گرم میلی 1999 پیرودوکسین، گرم میلی 1199 نیاسین،

 49 و کبالت گرم میلی 741 ید، گرم میلی1099 مس، گرم 49 آهن، گرم 419 روی، گرم 1/37 منگنز، گرم 41/101 حاوی معدنی مکمل کیلوگرم 1/4 هر .4

 بود. سلنیوم گرم

1, 2. Supplied per 2.5 kg diet: Vitamin A,11000000 IU; vitamin D3,180000 IU; vitamin E,36000 mg; vitamin K, 5000 mg; cobalamin, 1600 mg; 

vitamin B1 (thiamine), 1530 mg; vitamin B2 (riboflavin), 7500 mg; pantothenic acid, 12240 mg; niacin, 30400 mg; vitamin B6 (pyridoxine), 1530 mg; 

biotin, 5000 mg; choline chloride, 650 mg; Mn, 161.25 g; Zn, 84.5 g; Fe, 250 g; Cu, 20 g; I, 1600 mg; Co, 475 mg; Se, 20 g. 

 

 بحث و نتایج
 رشد عملکرد

 های فراسنجه بر آزمایشی تیمارهای تأثیر به مربوط نتایج

 است. شده آورده 4 جدول در گوشتی های جوجه عملکرد

 تأثیر تحت روزانه وزن افزایش روزگی 9-41 سن در

 کل و روزگی 41-73 در نگرفت. قرار آزمایشی تیمارهای

 4/9 و پادزی حاوی تیمارهای (9-73) پرورش دورة

 به نسبت بیشتری روزانة وزن افزایش سیر درپو درصد

 آزمایش، این همسان (.>91/9P) داشتند تیمارها دیگر

 سبب ویرجینامایسین پادزی از استفاده تحقیقی در

 شد شاهد گروه به نسبت گوشتی های جوجه وزن افزایش

(Miles et al., 2006.) دیگر های بررسی در چنین هم 

(Singh et al., 2000; Bafundo et al., 2003) نتایجی به 

 یافتند. دست ویرجیناماسین پادزی از استفاده در همسان
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 جمعیت اصالح با ای روده های بیماری کنترل با ها پادزی

 افزایش باعث باکتریایی تخمیر کاهش و روده میکروبی

 نتیجه در و حیوان برای مغذی مواد دسترسی قابلیت

 ,.Hernandez et al) شوند می رشد عملکرد افزایش

 کردند بیان (Lewis et al., 2003) آزمایشی در (.2006

 روزگی 4-44 زمانی مقاطع در سیر عصارة مصرف که

 که بخشید بهبود گوشتی های جوجه در را وزن افزایش

 دادند نسبت آلیسین باکتریایی ضد ویژگی به را آن دلیل

 دستگاه میکروبی تعادل روی مثبتی تأثیر است ممکن که

 ،9) سطوح تأثیر دیگر آزمایشی در باشد. داشته شگوار

 خونی های فراسنجه و عملکرد بر سیر پودر درصد( 1 ،9

 که داد نشان نتایج و شد بررسی گوشتی های جوجه در

 روزانة وزن افزایش سیر پودر درصد 9 با شده تغذیه گروه

 غذایی تبدیل ضریب و باالتر خوراک مصرف و بیشتر

 ,.Elagib et al) داشتند شاهد گروه به نسبت بهتری

 متغیر طیور عملکرد بر دارویی گیاهان اثرگذاری (.2013

 ترکیب در تفاوت خاطر به تواند می آن دلیل که است

 فعالیت و فعال مواد غلظت مختلف، گیاهی های افزودنی

 متفاوت پاسخ این بر افزون باشد. ها آن بیولوژیکی

 های عامل دلیل هب است ممکن ترکیبات این به پرندگان

 های عامل بهداشت، حیوان، سن جیره، نوع مانند دیگری

 (.Ocak et al., 2008) باشد محصول کیفیت و محیطی

 
 مختلف سنین در گوشتی های جوجه عملکرد های مشخصه  بر آزمایشی تیمارهای تأثیر .4 جدول

Table 2. Effect of experimental treatment on performance parameters broiler chicks in different ages 
  Experimental treatments  

P-Value SEM 
Garlic powder 

(0.4%) 
Garlic powder 

(0.2%) 
Synbiotic 

(500mg/kg) 
Antibiotic 

(200mg/kg) 
Control 

Trail 
period 

  Daily weight gain (g/b/d)  

0.43 0.63 22.92 24.36 23.14 23.85 22.92 0-21 d 

<0.0001 0.90 75.41 b 81.42 a 71.51 c 82.01 a 72.10 c 21-42 d 
0.0001 0.77 42.48 b 46.52 a 41.14 b 46.41 a 41.17 b 0-49 d 

  Feed intake (g/b/d)  

0.05 0.93 31.88 b 33.73 ab 33.83ab 32.14 b 35.86 a 0-21 d 

0.50 3.97 112.58 118.66 111.03 119.42 116.78 21-42 d 
0.52 2.55 76.41 81.55 77.95 80.93 81.40 0-49 d 

  Feed conversion ratio  

0.006 0.03 1.39 b 1.38 b 1.46 ab 1.34 b 1.56 a 0-21 d 

0.18 0.05 1.49 1.45 1.55 1.45 1.62 21-42 d 

0.05 0.05 1.80 ab 1.75 b 1.89 ab 1.74 b 1.97 a 0-49 d 

a-bیمعنهر ردیف که حرف مشترک ندارند، اختالف های  : میانگین ( 91/9دار دارندP<.) 

a-b: Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P < 0.05). 

 

 ةدور کل و روزگی 9-41در تبدیل ضریب بهترین

 سیر پودر درصد 4/9 و پادزی تیمار در روزگی پرورش

 طور به شاهد تیمار  به نسبت که شد مشاهده

 که شده مشخص (.>91/9P) بود کمتر داری معنی

 گوشتی های جوجه عملکرد بهبود بر ها پادزی تأثیر

 افزایش واحد هر ازای به خوراک تر پایین نیاز واسطة به

 خواهد آن ةنتیج در تبدیل ضریب بهبود که است وزن

 تحقیقات نتایج در (.Jamroz et al., 1995) بود

(Ashayerizadeh et al., 2009) ضریب بهبود نیز 

 در شد. مشاهده ها پادزی از استفاده هنگام در تبدیل

 و بیوتیک سین تیمار در خوراک مصرف روزگی 41-9

 شاهد تیمار با داری معنی اختالف سیر پودر درصد 4/9

 مصرف پرورش های دوره دیگر در (.>91/9P) نداشت

 نگرفت. قرار یشیآزما  تیمارهای تأثیر تحت خوراک

 های فراسنجه بر تأثیری بیوتیک سین مکمل از استفاده

 ,.Javandel et al) آزمایشی در نکرد. ایجاد عملکرد

 در روزانه خوراک مصرف که کردند گزارش (2008

 ،141/9 )سطوح سیر پودر با شده تغذیه های جوجه

 سن در شاهد گروه با مقایسه در درصد( 4 ،1/9 ،41/9

 که طوری به گرفت. قرار تأثیر تحت گی(،روز 1-41)

 و 141/9 ةجیر با شده تغذیه پرندگان خوراک مصرف

 پودر درصد 1/9 با مقایسه در سیر پودر درصد 41/9

 ةدور کل و (73-44) روزهای در اما بود بیشتر سیر

 قرار سیر پودر شدة استفاده سطوح تأثیر تحت پرورش

 گزارش (Choi et al ., 2010) تحقیق نتایج در نگرفت.

 1 و 9 ،1) سیر پودر مختلف سطوح از استفاده که شده
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 ایجاد گوشتی های جوجه عملکرد بر تأثیری درصد(

 کردند گزارش Yalcin et al. (2007) همچنین نکرد.

 ةجیر با تبدیل ضریب و خوراک مصرف بدن، وزن

 نتایج با که نگرفت. قرار تأثیر تحت سیر پودر حاوی

 آزمایش، این نتایج با برابر بود. مغایر تحقیق این

Raeesi et al. (2010)، (Afsharmanesh et al. 

(2008)، Kumar et al. (2005) سیر مثبت اثرگذاری 

 سیر پودر مثبت تأثیر کردند. مشاهده عملکرد روی را

 خواص به توان می را گوشتی های جوجه عملکرد بر

 حرکم ترکیبات برخی و میکروبیپاد ،اکسیدانی آنتی

 Adib) دانست مرتبط دارویی گیاه این در رشد

moradi et al., 2006 ) تأثیر با سیر که کردند مشاهده 

 افزایش باعث گوارش دستگاه پوششی بافت بر مطلوب

 سطح تواند می که شد روده پرزهای طول و شمار

 دهد افزایش کوچک ةرود در را مغذی مواد جذب

(Amagas et al., 2001 ،) پاد و اکسیدانی یآنت خواص 

 سولفوردار ترکیبات برخی با مرتبط را سیر میکروبی

 معرفی سولفیدها آلیل دی و آلیسین آلین، شامل

 این آلیسین که داده نشان زیادی های بررسی کردند.

 محدود را زا بیماری های باکتری رشد تا دارد را قابلیت

 شده انجام آزمایش در (.Samanta & Dey, 1991) کند

 اضافه که شده گزارش Awad et al. (2009) طتوس

 گوشتی های جوجه ةجیر به بیوتیک سین مکمل کردن

 و غذایی تبدیل ضریب وزن، افزایش بهبود سبب

 برابر چنین هم .شد شاهد گروه به نسبت الشه راندمان

 نشان (Akinleye et al., 2008) آزمایش این نتایج با

 سین یک عنوان به ایمبو بایومین افزودن که دادند

 بر داری معنی اثر گوشتی های جوجه ةجیر در بیوتیک

 ضریب و نهایی وزن وزن، افزایش خوراک، مصرف

 Sharifi et) تحقیقات نتایج در است. نداشته غذایی تبدیل

al., 2011) مختلف سطوح از استفاده که شده گزارش 

 عملکردی، صفات بر داری معنی تأثیر بیوتیک سین

 نداشت بلدرچین در تبدیل ضریب و روزانه وزن میانگین

 دارد. خوانی هم تحقیق نتایج این با که

 

 روده میکروبی جمعیت و شناسی ریخت

 بر آزمایشی تیمارهای تأثیر به مربوط نتایج

 است. شده داده نشان 9 جدول در روده شناسی ریخت

 تیمارها دیگر به نسبت پادزی تیمار در پرزها طول

 پودر کنندة دریافت تیمارهای در همچنین بود بیشتر

 شاهد گروه با مقایسه در پرزها طول درصد 4/9 سیر

 تیمار در نیز پرز عرض بیشترین (.>91/9P) بود بیشتر

 با که هرچند (>91/9P) داشت وجود پادزی یامحتو

 نداشت. داری معنی تفاوت سیر پودر درصد 4/9تیمار

 در ترتیب به هم کریپت عمق کمترین و بیشترین

 (.>91/9P) شد مشاهده بیوتیک سین و پادزی تیمار

 پودر حاوی تیمار در کریپت عمق به پرز طول نسبت

 به نسبت بیوتیک سین و درصد 4/9 میزان به سیر

 یافت. افزایش داری معنی طور به پادزی و شاهد گروه

 که شده گزارش Awad et al. (2009) بررسی در

 ارتفاع یوتیکپروب و بیوتیک سین مکمل از استفاده

 با مقایسه در را کریپت عمق به ارتفاع نسبت و پرزها

 بیوتیک سین مکمل چنین هم داد. افزایش شاهد گروه

 با که شد ایلئوم ةناحی در کریپت عمق کاهش باعث

 هم تحقیق این در دارد. خوانی هم تحقیق این نتایج

 گروه در کریپت عمق هم و پرزها عرض و طول

 محرک های پادزی یافت. افزایش یپادز کنندة دریافت

 همراه به را سودمند های باکتری جمعیت رشد،

 ,.Baurhoo et al) دهند می کاهش زیانبار های باکتری

 نظر در پرزها ساخت ةکارخان عنوان به کریپت (.2007

 جایگزینی میزان به کریپت عمق شود می گرفته

 هب نیاز افزایش این .است وابسته ای روده های یاخته

 افزایش اثر در تواند می ای روده های یاخته جایگزینی

 تخریب ازدیاد نتیجه در پرزها ابعاد حفظ و پرزها ابعاد

 سودمند میکروفلور افزایش دیگر سوی از و باشد ها آن

 های یاخته عمر افزایش برای را بهتری شرایط روده

 فراهم ای یاخته جایگزینی به کمتر نیاز و ای روده

 کاهش یا نیافته تغییر ها کریپت عمق نتیجهدر کند، می

 کریپت عمق افزایش آزمایش این در بنابراین یابد. می

 جایگزینی به نیاز افزایش به توجه با پادزی تیمار با

 میکرو کاهش با دیگر سوی از و ای روده های یاخته

 قابل ها پادزی از استفاده اثر در روده سودمند فلور

 Oliveira et al., 2008; Markovic et) است توجیه

al., 2009.) تواند می روده شناسی ریخت تغییرات 

 جذب سطح میزان در رشد های محرک تأثیر بیانگر

 باشد ها جوجه رشد عملکرد نتیجه در و روده
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(Oliveira et al.,2008.) تحقیق نتایج Garcia et al. 

 های عصاره مخلوط از استفاده که داد نشان (2007)

 ژوژنوم ةناحی در پرزها طول افزایش بسب گیاهی

 در سیر ةعصار از استفاده دیگر تحقیقی در .شود می

 عمق و پرز طول افزایش باعث درصد 1 و 1/9 سطوح

 که این به توجه با (Zhu et al., 2000) شد کریپت

 سیر ةعصار ویژه به گیاهی های عصاره اثر ترین مهم

 لذا است، ریکبا ةرود میکروبی فلور در بهبود و تغییر

 شناسی ریخت تغییر بر مؤثر های عامل از یکی توان می

 افزایش (.Langhout, 2000) داد نسبت آن به را روده

 به منجر که داده افزایش را جذب سطح پرزها ارتفاع

 شود می دسترس در مغذی مواد بیشتر جذب

(Caspary,1992.) های کریپت و پرزها بودن کوتاه 

 مغذی مواد جذب که شود باعث است ممکن عمیق

 منجر که شود زیاد گوارش دستگاه در ترشحات و کند

 (.Xu et al., 2003) شود می عملکرد کاهش به
 

 گوشتی های جوجه در روده شناسی یختر بر آزمایشی تیمارهای تأثیر .9جدول

Table 3. Effect of experimental treatment on the intestinal morphology in broiler chicks  

P-value SEM 
Experimental treatments 

Intestinal 

morphology Garlic powder 
(0.4%) 

Garlic powder 
(0.2%) 

Synbiotic 
(500mg/kg) 

Antibiotic 
(200mg/kg) 

Control 

<0.0001 1.67 1647 c 1679 b 1634 d 1684 a 1633 d Length villus (µm) 
<0.0001 0.99 175.0 b 178.0 a 158.0 c 179.0 a 156.8 c width villus (µm) 
<0.0001 1.00 176.5 b 174.5 b 160.5 c 186.0 b 176.5 a Crypt depth (µm) 

<0.0001 0.05 9.33 c 9.62 b 10.18 a 9.05 d 9.25 c 

Length villus 

Crypt depth 

a-bیمعنالف های هر ردیف که حرف مشترک ندارند، اخت : میانگین ( 91/9دار دارندP<.) 
a-b: Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

 بر آزمایشی تیمارهای تأثیر به مربوط نتایج

 شده داده نشان 7 جدول در روده میکروبی جمعیت

 در اسیدالکتیک های باکتری های کلنی شمار است.

 بود بیشتر تیمارها دیگر به نسبت یوتیکب سین تیمار

(91/9P<.) پودر کنندة دریافت تیمارهای در همچنین 

 های کلنی شمار در داری معنی افزایش سیر

 شد مشاهده شاهد گروه به نسبت اسیدالکتیک

(91/9P<.) در فرم کلی های باکتری شمار کمترین 

 تیمارها دیگر به نسبت که شد دیده پادزی تیمار

 از استفاده تحقیقی در (.>91/9P) بود ردا معنی

 موجب داری معنی طور به B. subtilis پروبیوتیک

 کور رودة ایلئوم، در الکتوباسیل های کلنی افزایش

 رودة در E. coli های باکتری کاهش و مدفوع ،(سکوم)

 های کلنی همچنین شد. گوشتی های جوجه کور

 تمایل مدفوع و بزرگ ةرود در پرفریجنس کلستریدیوم

 های کلنی در خطی کاهش که درحالی داشت کاهش به

 در مدفوع و بزرگ ةرود ایلئوم، ،کور رودة در سالمونال

 ,Jeon & Kim) شد مشاهده شاهد گروه با مقایسه

 انجام گذار تخم های مرغ روی که آزمایشی در .(2014

 الیگوساکاریدهای مانان که شد مشخص گرفت

 جمعیت افزایش با ،ها مرغ ةجیر به شده افزوده

 کلنی کاهش و ها الکتوباسیلوس بیفیدوباکترها،

 روده میکروبی جمعیت روی انتریتیدیس، سالمونال

 (.Fernandes et al., 2002) گذارند می تأثیر

 ضد یک عنوان به اسیدالکتیک تولید با ها الکتوباسیل

 از را منفی گرم های باکتری خارجی غشای که میکروب

 PH کاهش با و (Alakimi et al., 2000) برد می بین

 کند می مهار را زا بیماری های باکتری رشد روده

(Spring et al., 2000.) گیاهان که داده نشان تحقیقات 

 در ضدمیکروبی فعالیت توانند می انتخابی طور به دارویی

 ،باشند داشته ای روده زای بیماری های عامل برابر

 سودمند های اکتریب روی یزیانبار اثر که درحالی

 .Amagas et al (.Si et al., 2006) باشند نداشته

 در موجود فعال ترکیبات که کردند گزارش (2001)

 آزمایشی در همچنین دارند. میکروبی پاد ویژگی سیر

(Griggs & Jacob, 2005) سیر اسانس که کردند بیان 

 و موریم سالمونالتیفی رشد از آزمایشگاهی شرایط در

 های محرک طورکلی به کند. می جلوگیری کلی اشریشیا

 همانند هایی سازوکار با دارویی گیاهان مانند رشد

 و ها( )الکتوباسیل روده سودمند میکروفلور افزایش

 از روده pH کاهش و چرب اسیدهای تولید افزایش

 سالمتی حفظ به و کاسته زا بیماری های باکتری میزان
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 که ازآنجایی و کنند می کمک روده بافت رشد و

 سودمند های باکتری جمعیت رشد محرک های پادزی

 ممکن دهند می کاهش زیانبار های باکتری همراه را

 و حفظ در کمتری تأثیر دارویی گیاهان به نسبت است

 Marcovic et) کنند اعمال روده مخاط بافت سالمتی

al., 2009.) 

 
 گوشتی های جوجه در روده میکروبی ایه جمعیت از برخی بر آزمایشی تیمارهای تأثیر .7جدول

Table 4. Effect of experimental treatment on some of intestine microbial population in broiler chicks 

P-Value SEM 
Experimental treatments 

Mean log10 cfu 

colony/ g sample Garlic powder 
(0.4%) 

Garlic powder 
(0.2%) 

Synbiotic 
(500mg/kg) 

Antibiotic 
(200mg/kg) 

Contr
ol 

<0.0001 0.09 6.93 b 6.87 b 7.32 a 6.19 c 6.45 c Lactobacillus 
0.0002 0.16 3.38 b 3.42 b 3.33 b 2.40 c 4.08 a coliform 

a-bیمعنهای هر ردیف که حرف مشترک ندارند، اختالف  : میانگین ( 91/9دار دارندP<.) 
a-b: Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

 موجب سیر دارویی گیاه از استفاده آزمایش این در

 توجه با و شد روده پرزهای عرض و طول در افزایش

 میکروبی فلور از متأثر روده شناسی ریخت اینکه به

 هشکا در سیر مثبت تأثیر با دیگر سوی از و بوده

 سودمند های ی باکتر افزایش و زیانبار های باکتری

 .است توجیه قابل شده مشاهده عملکرد بهبود

 کلی گیری نتیجه

 از استفاده تحقیق این از آمده دست به نتایج به توجه با

 عملکرد بهبود به منجر سیر پودر درصد 4/9

 پادزی با همسان عملکردی و شده گوشتی های جوجه

 احتمالی جایگزین عنوان به تواند می اینبنابر داد. نشان

 باشد. مطرح پادزی
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ABSTRACT 
This experiment was conducted to investigate the effect of synbiotic and two levels of dried garlic powder 

on performance during 1-49 and ileum morphology and microbial population at 49d of age in broiler 

chicks. The experiment was conducted in a completely randomized design with 5 treatments, 4 replicates 

of 10 chicks per replicate. The dietary treatments consisted of 1) control diet without additives, 2) control 

diet plus 200 mg virginamycin/kg diet, 3) control diets containing 500 mg synbiotic/kg diet, 4, 5) control 

diet containing 0.2 and 0.4 percent garlic powder, respectively. Body weight and feed intake were 

measured weekly and used to calculate of the performance parameters. The results showed that at 21 to 

49d and whole experiment period, birds fed antibiotic and 0.2 percent garlic powder had better daily 

weight gain and feed conversion ratio. The length and width of the villus in the birds fed 0.2% garlic 

powder was higher than the control group. The greatest and least number of lactobacillus and coliform 

was observed in synbiotic and antibiotic treatment, respectively. 
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