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  چکیده
قطعه  822های خونی با استفاده از کور و فراسنجه، خصوصيات دستگاه گوارش، جمعيت ميکروبی روده عملکرداثر اسانس، پروبيوتيک و فالوومایسين بر 

روزگی  28قطعه جوجه در هر تکرار از سن یک تا  82در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تيمار، چهار تکرار و  802ی یک روزه سویه راس جوجه گوشت
 800( جيره پایه + 8گرم در کيلوگرم اسانس، ميلی 850( جيره پایه + 8(، عنوان گروه شاهد )فاقد افزودنی ( جيره پایه به8بررسی شد. تيمارهای آزمایشی شامل: 

نشان داد که مصرف خوراک در تيمار شاهد  گرم در کيلوگرم فالوومایسين بودند. نتایج  ميلی 850( جيره پایه + 2و  ®گرم در کيلوگرم پروبيوتيک گاليپرو ميلی
تر از سایر پرندگان بود و  شده با جيره حاوی فالوومایسين، بيش های تغذیه ره آزمایش، افزایش وزن جوجه(.  در کل دوP<05/0)تر از سایر تيمارها بود  کم

 pH های داخلی،(. اثر تيمارها بر وزن نسبی اندامP<05/0)شده با جيره حاوی پروبيوتيک داشتند  ضریب تبدیل بهتری نسبت به پرندگان شاهد و یا تغذیه
تر از  بيش فالوومایسين با شده تغذیه های جوجه در سينه نسبی دار نبود. وزن جمعيت الکتوباسيلوس و اشریشياکلی روده کور معنیمحتویات دستگاه گوارش و 

گليسرید پالسما مشاهده نشد ولی  یتر (. تفاوتی بين تيمارها از نظر غلظت کلسترول، گلوکز وP<05/0)گروه شاهد و یا پرندگانی که اسانس دریافت کردند بود 
استفاده از  تحقيق، ینحاصل از ا یجنتا. بر اساس (P<05/0)تر از سایر تيمارها بود  در پالسمای پرندگانی که فالوومایسين دریافت کردند کم HDLغلظت 

 استفاده شود. های گوشتیدر جيره جوجه یسينفالووما عنوان یک ترکيب محرک رشد به جایتواند بهبخشد و می اسانس، عملکرد را بهبود می
 

 گوشتی، عملکرد، فالوومایسين.ميکروبی، جوجه اسانس، پروبيوتيک، جمعيت ها:کلیدواژه
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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. 
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 مقدمه 

 متنوع بوده بسيار ترکيب فلور ميکروبی دستگاه گوارش طيور

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

 ترکيبات از گروهی شامل غيرمغذی خوراکی هایافزودنی

 و بخشند بهبود را توليد راندمان توانندمی که هستند مختلف

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

 برای طيور با تراکم باال استفاده از ترکيبات ضدميکروبی

 به رو گوارش دستگاه مضر هایباکتری جمعيت کاهش

عملکرد  توانندمیمحرک رشد  های بيوتيک ی. آنتاست افزایش

هرچند  ها را در طيور بهبود دهند.رشد و مقاومت به بيماری

در  بيوتيکی یمقاومت آنت یجاددر مورد ا هایی ینگران يراًاخ

 يجهنت تواند یاست که م یافته یشافزا زايماریب های یباکتر

موضوع  ینباشد. ا بيوتيک یمقاوم به آنت های یباکتر يرتکث

مورد  های بيوتيک یآنت یمنجر به کاهش اثرات درمان تواند یم

. بنابراین الزم است سالمت طيور و استفاده در انسان شود

. [6]ليدی مدنظر قرار گيرد چنين سالمت محصوالت تو هم

 های بيوتيک آنتیمنع استفاده از  یامحدودکردن  يلدلبه

منظور ارتقا و حفظ  به یدیجد های به دنبال راه یدبا یخوراک

 يوانبود که عملکرد ح یا مزرعه يواناتدر ح یمنیا يتوضع

 دهد.   یشافزا نيز را یبه مواد مغذ یو دسترس کند  ينرا تضم

 ویژههای گياهی بهاخير، کاربرد عصاره هایدر سال

دهندگان طيور قرار گرفته است. مورد توجه پرورش اسانس

 يلهوس به ياهیمتنوع مواد گ يباتترک يراز تقط هااسانس

ها بسته به شوند. ترکيبات فعال اسانس یبخارآب استخراج م

یشن، آو عنوان مثال تيمول درگونه گياهی متفاوت است. به

ر ميخک و دارچين، کورکومين در زردچوبه و اوژنول د

باشند. ترین ترکيبات فعال می پيپرین در فلفل سياه از مهم

نظير بی ها حاوی ترکيبات متنوعی با فعاليت ضدميکرواسانس

باشند ها نيز میها، استرها و الکلها، کتونها، فنلهيدروکربن

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

داخلی و تنظيم  منشأهای با  حيوانات شامل تحریک آنزیم

ی آنها به حفظ دو هرجمعيت ميکروبی روده است که 

ها عالوه کنند. اسانس سالمت و عملکرد حيوانات کمک می

 یگوشت یهاجوجهبر تأثير بر سرعت رشد و بهبود توليد 

د که نشو يکروبی رودهم يتدر جمع يريتغ باعث توانندمی

  ازيک الکت يداس هاییرشد باکتر یشافزامنجر به 

 pHکاهش  يجهو در نت بيفيدوباکتریومو  الکتوباسيلوس جمله

افزایش را  مواد مغذی و جذب هضم يجهنت درو  روده شوند

  .[81]دهند 

جای  ها به طی چند دهه اخير استفاده از پروبيوتيک

 برابر در دفاع و ایمنی سيستم بهبود منظور ها بهبيوتيک آنتی

 شده توصيه حيوانات و انسانخوراک  در زابيماری عوامل

اکسيدانی را  توانند سطح آنتیها میاست. بعضی از پروبيوتيک

های گوشتی را تأمين کنند بهبود بخشيده و سالمت جوجه

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

دستگاه  اتيخصوص عملکرد، بر و فالوومایسين پروبيوتيک

های خونی  گوارش، جمعيت ميکروبی روده کور و فراسنجه

 باشد.می یروزگ 28تا  یکاز سن  یگوشت یها جوجه

 

 هامواد و روش

قطعه جوجه گوشتی یک  822در این تحقيق از تعداد 

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

قطعه  82تکرار و  کامالً تصادفی با چهار تيمار، چهار

تکرار استفاده شدند. تيمارهای  جوجه گوشتی در هر

عنوان گروه شاهد )بدون آزمایشی شامل: جيره پایه به

کيلوگرم مخلوط در گرم  ميلی 850افزودنی(، جيره پایه + 

CRINAها با نام تجاری اسانس
 ام، سوئيس(،اس)دی ®

 ®گرم در کيلوگرم پروبيوتيک گاليپروميلی 800جيره پایه+ 

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

 (یرانگستر، اينه)آمبيوتيک محرک رشد فالوومایسين  آنتی

بودند. مخلوط اسانس مورد استفاده حاوی حاوی تيمول 

رین ، پيپ(درصد 5/0بيش از )، اوژنول (بيش از یک درصد)
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بيش )دهنده درصد( و سایر ترکيبات طعم 05/0بيش از )

های صورت پودر به جيرهبود که به( درصد 06/0از 

های افزودنی از روز اول آزمایشی اضافه شد. مکمل

های  های آزمایشی اضافه شد. جيرهپرورش به جيره

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

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

شده در راهنمای احتياجات مواد مغذی توصيه ينمأت یبرا

[ و 86] 802گوشتی سویه راس   مدیریت پرورش جوجه

 ،بر اساس اسيدآمينه قابل هضم ایلئومی استانداردشده

 (.8)جدول  شد يمتنظ

 
 آزمایشی و آنالیز شیمیایی آنهاهای  . اجزای جیره2جدول 

 روزگی( 28تا  85دوره پایانی ) روزگی( 82تا  88دوره رشد ) روزگی( 80تا  8دوره آغازین ) 
 55/68 86/60 66/56 ذرت

 22/80 21/88 88/82 درصد پروتئين( 06/26کنجاله سویا )
 -- 00/8 00/8 گلوتن ذرت
 06/8 22/8 81/8 روغن سویا

 28/8 68/8 26/8 دی کلسيم فسفات
 16/0 02/8 85/8 پودر صدف

 82/0 85/0 86/0 نمک
 88/0 88/0 88/0 جوش شيرین
 85/0 85/0 85/0 8مکمل معدنی

 85/0 85/0 85/0 8مکمل ویتامينی
 80/0 88/0 80/0 متيونين

 80/0 88/0 82/0 ليزین
 08/0 02/0 02/0 ترئونين

    شدهآناليز شيميایی محاسبه
 8800 8000 8150 متابوليسم )کيلوکالری بر کيلوگرم( انرژی قابل

 21/82 82/80 68/88 پروتئين خام )درصد(
 66/0 22/0 12/0 کلسيم )درصد(

 82/0 28/0 26/0 فسفر قابل دسترس )درصد(
 85/0 86/0 86/0 سدیم )درصد( 

 11/0 06/8 86/8 ليزین قابل هضم )درصد(
 22/0 50/0 68/0 متيونين قابل هضم )درصد(

 66/0 62/0 18/0 متيونين+ سيستين قابل هضم )درصد(
 66/0 62/0 61/0 ترئونين قابل هضم )درصد(

 85/0 86/0 88/0 تریپتوفان قابل هضم )درصد(
    شده )درصد(گيری آناليز شيميایی اندازه

 62/18 58/18 22/18 ماده خشک
 28/5 62/5 80/6 خاکستر

 88/82 61/81 01/88 پروتئين خام
 66/8 65/8 20/8 الياف خام

 .گرم سلنيومميلی 8/0گرم ید و ميلی 8گرم مس، ميلی 80گرم آهن، ميلی 50گرم روی، ميلی 25گرم منگنز، ميلی 800 جيره: در هر کيلوگرمشده تأمين مواد معدنی .8
 ،K3 گرم ویتامين ميلی E، 8 گرم ویتامين ميلی D3، 82المللی ویتامين  واحد بين A ، 8000ویتامينالمللی  واحد بين 1000: جيره در هر کيلوگرم شده های تأمينویتامين. 8
گرم  ميلی B9، 085/0 گرم ویتامين ميلی B6، 8 گرم ویتامين ميلی 8گرم نياسين،  ميلی 80گرم پانتوتنات کلسيم،  ميلی B2،80 گرم ویتامين ميلی B1، 6/6 گرم ویتامين ميلی 2/8

 .کولين گرم کلریدميلی 500گرم بيوتين، ميلی B12، 8/0 ویتامين
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ها به جوجه ی بود وصورت آردهب یشیآزما یهايرهج

درجه حرارت سالن  داشتند. یآب و دان آزادانه دسترس

گراد بود و پس درجه سانتی 88-88پرورش در هفته اول 

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

درجه  80-88که در هفته ششم دمای سالن حدود 

ساعت  88صورت هنوردهی ب گراد رسيد. برنامهسانتی

روشنایی و یک ساعت تاریکی در نظر گرفته شد. ميزان 

 درصد حفظ شد. 50-60رطوبت نسبی در محدوده 

و  یصورت هفتگهوزن بدن ب و خوراک مصرفی 

خوراک محاسبه  یلتبد یبو ضر گيری شدازهی اندادوره

آوری و صفات صورت روزانه جمعهتلفات ب شد.

جهت عملکردی بر اساس روز مرغ تصحيح شدند. 

 ی،روزگ 28در سن  گوارشدستگاه  ياتخصوص یبررس

از هر  پن نزدیک به ميانگين وزنبا وزن دو قطعه جوجه 

تزریق با استفاده از  کشیتکرار انتخاب و بعد از وزن

وزن  يلوگرمهر ک یازاگرم بهيلیم 88 -82تيوپنتال سدیم )

شدند. وزن کل دستگاه يهوش ب ستدوز، استراليا( ،بدن

 یقلب، لوزالمعده، چرب د،معده، سنگدان، کبگوارش، پيش

 یتوسط ترازو یسيوسطحال و بورس فابر ی،محوطه بطن

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

ران  و سينه الشه، وزن ،چنين هماز وزن زنده بيان شدند. 

 بدن و از وزن یبر اساس درصدترتيب بهو  يریگاندازه

بالفاصله محتویات  ،pHجهت بررسی  الشه محاسبه شدند.

به یک  دان، سنگدان، دوازدهه، ژژنوم، ایلئوم و روده کور چينه

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

 pH مدت پنج دقيقه بخوبی ورتکس شد واضافه شد و به

، تایوان( SD 230 مدل)متر pH با استفاده ازمحلول 

  .[82]شد  گيریاندازه

 روده کورمحتویات ، گيری جمعيت ميکروبیبرای اندازه 

ای هتخليه شد. نمونه ميکروتيوبجهت کشت ميکروبی در 

اه گآوری شده بالفاصله در ظروف حاوی یخ به آزمایشجمع

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

ليتر سرم فيزیولوژی استریل حل شد؛ ها در نه ميلی نمونه

اول در لولة دوم که حاوی  سی از مخلوط لولةسییک سپس 

و این مرحلة ليتر آب مقطر استریل شده بود وارد، ميلینه 

ت از محيط کش شد.بار تکرار  80الی  ششسازی رقيق

و از الکتيک اسيد هایجهت کشت باکتریام.آر.اس آگار 

جهت کشت اشریشياکلی کانکی آگارمحيط کشت مک

اسيد  هایباکتریهای کشت حاوی محيط .ستفاده شدا

شرایط  تحتگراد تیدرجه سان 86الکتيک در دمای 

 در انکوباسيون قرار گرفت. ساعت 22 مدتبه هوازیبی

گراد تحت درجه سانتی 86های اشریشياکلی در دمای باکتری

ساعت در انکوباسيون  82شرایط هوازی در مدت زمان 

ها در هر نگهداری شد. در پایان، تعداد کلنی باکتری

نمونه  اساس واحد لگاریتم در هر گرم و بردیش پتری

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

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

های ها داخل ميکروتيوبنمونه .ليتر خون گرفته شد ميلی

با  دقيقه 85مدت ضد انعقاد، ریخته شد و به حاوی ماده

 هایپالسما. شدسانتریفيوژ  در دقيقه دور 8000 سرعت

 ،کلسترولغلظت . ندجداشده به ميکروتيوب جدید منتقل شد

های پالسما  موجود در نمونه HDLرید و يگليس گلوکز، تری

 تجاری های با استفاده از کيتروش اسپکتروفتومتری و به

  .ندشد گيریاندازه )شرکت پارس آزمون، ایران، تهران(

 8/1 ویرایش SASافزار آماری  ها با استفاده از نرمداده

کمک ها بهتجزیه و ميانگين 8برای مدل  GLMرویه  [86]

داری  معنی 05/0ای دانکن و فرض خطای  آزمون چنددامنه

های های مربوط به صفات وزن انداممقایسه شدند. داده

، جمعيت pHداخلی دستگاه گوارش، خصوصيات الشه، 

 8های خونی برای مدل ميکروبی روده کور و فراسنجه

 تجزیه شدند.

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

های فوقکه در رابطه ،Yij وYijk  مقدار مشاهده برای

اثر خطای ، eij ؛ماريتاثر  Ti؛ جامعه نيانگيم، µ؛ هر صفت

ام jام در تکرار i ماريتی بردارخطای نمونه، seijkو  شیآزما

 است. امkو نمونه 

 

 نتایج و بحث  

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

بين تيمارهای مختلف  خوراکضریب تبدیل  و خوراک

شده با جيره های تغذیهافزایش وزن جوجه. مشاهده نشد

های تر از جوجه بيش اسانس و فالوومایسينحاوی 

 بود ®پروبيوتيک گاليپروشده با جيره شاهد و تغذیه

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

 تر از بيش یسينفالووما یحاو يمارتدر  افزایش وزن بدن

از  تفاوتی یول (P<05/0) بود شاهد و اسانس يمارهایت

 28ا ت 85. از سن مشاهده نشد خوراکنظر ضریب تبدیل 

روزگی، تفاوتی بين تيمارها از نظر مصرف خوراک و 

ضریب تبدیل خوراک مشاهده نشد ولی افزایش وزن بدن 

(. در P<05/0)تر از سایر تيمارها بود  در تيمار شاهد کم

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

تر از سایر تيمارها بود  خوراک در تيمار شاهد کم

(05/0>P .)شده با های تغذیهافزایش وزن بدن جوجه

تر از سایر پرندگان بود  جيره حاوی فالوومایسين بيش

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

شده با جيره حاوی پروبيوتيک پرندگان شاهد و یا تغذیه

 (.8؛ جدول P<05/0)داشتند 

 

 های مختلف پرورش های گوشتی در دورهس، پروبیوتیک و فالوومایسین بر عملکرد جوجه. اثر اسان1جدول 

 SEM P-value فالوومایسين پروبيوتيک اسانس شاهد 

       روزگی 80یک تا 

 5520/0 866/1 62/828 80/886 62/886 52/888 مصرف خوراک )گرم(

62/881 افزایش وزن بدن )گرم( b 58/868 a 88/826 b 68/868 a 808/8 0005/0 

 0608/0 0288/0 261/8 688/8 268/8 516/8 ضریب تبدیل خوراک 

       روزگی 82تا  88

20/158 مصرف خوراک )گرم( c 58/8006 bc 60/8061 ab 68/8888 a 208/82 0088/0 

10/551 )گرم(افزایش وزن بدن  c 62/602 bc 52/626 ab 88/612 a 222/86 00010/0 

 8882/0 0812/0 688/8 662/8 666/8 608/8 ضریب تبدیل خوراک 

       روزگی 28تا  85

 0606/0 105/55 81/8082 21/8166 58/8082 88/8288 مصرف خوراک )گرم(

52/8882 )گرم(افزایش وزن بدن  b 52/8265 a 85/8288 a 68/8582 a 862/88 0052/0 

 8280/0 0866/0 110/8 061/8 056/8 888/8 ضریب تبدیل خوراک 

       روزگی 28تا  یک

20/8110 مصرف خوراک )گرم( b 28/2852 a 60/2812 a 20/2202 a 220/65 0022/0 

88/8082 )گرم(افزایش وزن بدن  c 62/8888 b 18/8886 b 28/8826 a 028/88 0008/0> 

161/8 ضریب تبدیل خوراک a 102/8 ab 186/8 a 222/8 b 0822/0 0862/0 

a-c دار است  در هر ردیف، معنی: تفاوت ارقام با حروف نامشابه(05/0>P  .) 

SEM: ها.خطای استاندارد ميانگين 
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اثرات مثبت فالوومایسين بر عملکرد در این آزمایش 

قبلی در این خصوص همخوانی دارد  های گزارشبا 

که گزارش شده است افزودن فالوومایسين به نحویبه

داری از  طور معنیههای گوشتی، وزن بدن را بجيره جوجه

. [82]دهد روزگی بهبود می 28سن یک تا 

های محرک رشد باعث بهبود رشد و بازده بيوتيکآنتی

ای و شوند و هضم رودههای گوشتی می خوراک در جوجه

دهند. ها را افزایش میها و چربیجذب کربوهيدرات

زا از جمله های بيماری ، رشد ميکروبچنين هم

. مطالعات [8]کنند را محدود می پرفرنژنس کلستریدیوم

قبلی نشان داده است که افزودن ویرجينيامایسين به جيره 

های گوشتی، غلظت پروپيونات روده کور را جوجه

ار دهد. افزایش غلظت اسيدهای چرب فرّافزایش می

توانند ایمنی غيراختصاصی را از ای در طيور میروده

های حریک بيان گليکوپروتئين موسين در سلولطریق ت

 ای تحریک کنند که منجر به کاهش پاتوژنتليال رودهاپی

تواند بر عملکرد رشد طيور اثر داشته شود و میها می

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

تيمار حاوی فالوومایسين نسبت به تيمار شاهد ممکن 

وزن بدن و نيز بهبود ضریب تبدیل  است منجر به افزایش

 . [8]خوراک در کل دوره آزمایش شده باشد 

اثرات مثبت اسانس بر عملکرد در این آزمایش با 

قبلی در این خصوص همخوانی دارد  های گزارش

که گزارش شده است ترکيب سوربيک اسيد، نحویبه

های گوشتی فوماریک اسيد و تيمول، عملکرد رشد جوجه

شناسی روده باریک و فعاليت طریق بهبود ریخترا از 

ای )ليپاز، تریپسين و کيموتریپسين های رودهآنزیم

های گياهی از طریق اسانس. [88]دهد دوازدهه( بهبود می

هایی نظير تریپسين، آميالز و افزایش توليد و ترشح آنزیم

ليپاز باعث افزایش ظرفيت هضم و جذب دستگاه گوارش 

پرزهای روده  توانند اندازه ریزمی چنين هم شوند. آنهامی

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

در تحقيق حاضر، افزودن شود.تر حيوان می یعسربه رشد 

پروبيوتيک به جيره، مصرف خوراک و وزن بدن را نسبت 

توانند از طریق ها میبه تيمار شاهد بهبود داد. پروبيوتيک

عيت ميکروبی و کاهش اسيدیته مجرای تعدیل جم

های باکتریایی و در نتيجه گوارش، افزایش فعاليت آنزیم

های گوارشی، بهبود سالمت مخاط افزایش فعاليت آنزیم

روده و تقویت سيستم ایمنی موجب افزایش قابليت هضم 

و جذب مواد مغذی و در نهایت بهبود عملکرد پرندگان 

 . [1]شوند 

معده، يشپ وزن کل دستگاه گوارش،اثر تيمارها بر 

، قلب، لوزالمعده، چربی محوطه بطنی، کبدسنگدان، 

 داری نبود. وزن طحال و بورس فابریسيوس تفاوت معنی

 فالوومایسين با شدهتغذیه های جوجه در سينه نسبی

از پرندگان شاهد و یا پرندگانی که اسانس دریافت  تر بيش

 (.8جدول ؛ P<05/0)کردند بود 

راستا با نتایج تحقيق حاضر، گزارش شده است که هم

های گوشتی با سطوح اسانس  سازی جيره جوجهمکمل

ی بر وزن الشه، ران، کبد، سنگدان، روده و تأثيرزیره 

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

های مختلف الشه  يری بر بازده الشه و قسمتتأثها اسانس

بيوتيک بازده الشه را افزایش  کمل آنتینداشته است، ولی م

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

وزن الشه، بال، ران  نظر ازداری  بيوتيک، تفاوت معنیآنتی

و چربی محوطه بطنی در تيمارهای مختلف مشاهده نشد 

طور  بهبيوتيک اما وزن سينه در تيمار حاوی آنتی ،[88]

از سایر تيمارها بود که با نتایج تحقيق  تر شبيداری  یمعن

تواند ناشی از افزایش وزن بدن  حاضر مطابقت دارد و می

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

های گوشتی که از  بهبود وزن نسبی ماهيچه سينه در جوجه

جيره حاوی تيمول، سينامالدئيد و کارواکرول استفاده کرده 
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. اثرات سودمند سينامآلدئيد و [88]دند، مشاهده شد بو

اکسيدانی مانند تيمول و کارواکرول در دیگر ترکيبات آنتی

ای، از طریق فعاليت رابطه با حفاظت از پرزهای روده

 بر گيرد. اثر تيمارها یماکسيدانی بين سلولی صورت آنتی

pH های مختلف دستگاه گوارش محتویات قسمت

 (.2نبود )جدول دار معنی

 

ازای وزن زنده( و خصوصیات الشه )درصد های داخلی )درصد به . اثر اسانس، پروبیوتیک و فالوومایسین بر وزن اندام3جدول 

 روزگی 31های گوشتی در سن ازای وزن الشه( جوجهبه

 SEM P-value فالوومایسين پروبيوتيک اسانس شاهد 

       های داخلیوزن اندام

 8822/0 860/0 62/5 82/6 28/6 52/2 8وزن کل دستگاه گوارش

 2688/0 860/0 82/0 82/0 88/0 86/0 معدهپيش

 6668/0 808/0 21/8 51/8 28/8 21/8 8سنگدان

 8562/0 828/0 86/8 58/8 06/8 88/8 کبد

 6068/0 088/0 22/0 21/0 22/0 25/0 قلب

 8261/0 085/0 81/0 80/0 85/0 82/0 لوزالمعده

 8011/0 088/0 12/0 80/8 18/0 88/8 چربی محوطه بطنی

 6881/0 088/0 88/0 80/0 01/0 80/0 طحال 

 8618/0 005/0 028/0 022/0 088/0 028/0 بورس فابریسيوس

       خصوصيات الشه

 2688/0 816/8 56/61 28/61 62/28 86/61 الشه

26/82 سينه b 86/81 b 56/80 ab 66/88 a 581/0 0886/0 

 8828/0 262/0 28/88 82/88 66/88 11/88 ران

a-b: دار است  تفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ردیف، معنی(05/0>P  .) 

SEMها.: خطای استاندارد ميانگين 

 وزن خالی .8 ،وزن پر .8

 

 ی مختلف دستگاه گوارشها قسمتمحتویات  pH. اثر اسانس، پروبیوتیک و فالوومایسین بر 3جدول 

 SEM P-value فالوومایسين پروبيوتيک اسانس شاهد 

 8820/0 810/0 26/8 22/2 28/2 12/2 دان چينه

 8688/0 826/0 88/8 06/8 82/8 58/8 سنگدان

 6051/0 052/0 28/5 65/5 25/5 28/5 دوازدهه

 0128/0 068/0 58/5 52/5 56/5 68/5 ژژنوم

 8282/0 888/0 86/5 22/5 28/5 08/5 ایلئوم

 6016/0 018/0 28/6 81/6 82/6 26/6 روده کور

SEM: ها.خطای استاندارد ميانگين 
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های گوشتی با گزارش شده است تغذیه جوجه

 pHبيوتيک، بيوتيک، اسيدهای آلی، پروبيوتيک و پریآنتی

. [8]دهد  های مختلف دستگاه گوارش را کاهش میقسمت

عاملی است که جمعيت ميکروبی مخصوص  pHسطح 

بر قابليت هضم و  چنين همدهد و روده را تشکيل می

های گذارد. اغلب باکتری مقدار جذب مواد مغذی تأثير می

کنند  نزدیک هفت و کمی باالتر رشد می pHمضر در 

اسيدی رشد  pHفيد در های مکه ميکروارگانيسمدرحالی

راستا با کنند. همهای مضر مقابله میکنند و با باکتریمی

داری  نتایج تحقيق حاضر، گزارش شده است تفاوت معنی

دستگاه گوارش در  pHنظر  ازبين تيمارهای مختلف 

کننده اسانس پونه کوهی مشاهده نشد تيمارهای دریافت

کتوباسيلوس و های اليت باکتریجمع . اثر تيمارها بر[5]

 (.5دار نبود )جدول اشریشياکلی روده کور معنی

های محققين دیگر در مقایسه اسانس و این امر با یافته

. گزارش شده [6]بيوتيک ویرجينيامایسين مشابه بود آنتی

بيوتيک  های گوشتی با آنتیاست تغذیه جوجه

گرم ميلی 800و  800فالووفسفوليپول و اسانس گشنيز )

های الکتوباسيل کيلوگرم(، اثری بر جمعيت باکتریدر 

های اشریشياکلی را روده کور ندارد ولی جمعيت باکتری

معده را  pHها، . استفاده از اسانس[2]دهد کاهش می

های عنوان سدی در مقابل باکتریهدهد که بکاهش می

هایی که تحمل  کند و در مقابل رشد باکتریمضر عمل می

دارند مانند اسيدالکتيک را افزایش  محيط اسيدی را

دهد که اثرات این پدیده در روده باریک مشهود است. می

تأثيری بر جمعيت  سابتيليس باسيلوسگزارش شده است 

. [88]الکتوباسيلوس و اشریشياکلی در ایلئوم نداشت 

عنوان محصول ازآنجاکه اسيدهای چرب کوتاه زنجير، به

توانند شوند، میها توليد مینهایی تخمير توسط الکتوباسيل

pH های گرم روده را کاهش دهند و محيط را برای باکتری

 منفی نامطلوب سازند. 

تأثير اسانس، پروبيوتيک گاليپرو و فالوومایسين بر 

های خونی از قبيل غلظت کلسترول، برخی فراسنجه

( HDLگليسرید و ليپوپروتئين با چگالی باال ) گلوکز، تری

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

گليسرید پالسما مشاهده نشد ولی  یتر کلسترول، گلوکز و

پالسما در پرندگانی که فالوومایسين  HDLغلظت 

  . (P<05/0)از سایر تيمارها بود  تر کمدریافت کردند 

 

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

 SEM P-value فالوومایسين پروبيوتيک اسانس شاهد 

 2882/0 882/0 58/80 28/80 28/1 82/80 الکتوباسيلوس
 8621/0 858/0 61/6 28/6 16/5 82/6 اشریشياکلی

SEM:ها.خطای استاندارد ميانگين 
 

 لیتر( گرم بر دسیروزگی )میلی 31های خونی در سن  . اثر اسانس، پروبیوتیک و فالوومایسین برفراسنجه3جدول 
P-value SEM فراسنجه شاهد اسانس پروبيوتيک فالوومایسين 

 کلسترول 00/882 11/882 60/888 85/886 182/5 6815/0

 گلوکز 00/888 86/886 88/888 08/822 056/1 8228/0

 گليسریدتری 62/20 88/10 86/25 22/25 008/2 2206/0

0008/0< 066/8 b82/26 a82/68 a25/66 a86/66 HDL 
a-b :دار است  تفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ردیف، معنی(05/0>P  .) 

SEM :ها.  خطای استاندارد ميانگينHDL.ليپوپروتئين با چگالی باال : 
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بيوتيک راستا با نتایج تحقيق حاضر، در مقایسه آنتیهم

ها، فالووفسفوليپول و سطوح مختلف مخلوط اسانس

های های خونی جوجه داری بين فراسنجهتفاوت معنی

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

بيوتيک آویالمایسين و سطوح مختلف مخلوط مقایسه آنتی

گليسرید و کلسترول خون ، تریHDLها، ميزان اسانس

داری افزایش یافت معنی طور بهنسبت به تيمار شاهد 

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

شود. خون می HDLگليسرید و افزایش کاهش تری

ها يب  اسانسترک توان به اثر مر را میبخشی از دالیل این ا

گلوتاریل متيل -8-هيدروکسی -8بر افزایش فعاليت آنزیم 

ردوکتاز که یک آنزیم محدودکننده سرعت  A کوآنزیم 

. بيان شده است [88]سنتز کلسترول کبد است، نسبت داد 

-8-هيدروکسی-8رابطه مثبتی بين فعاليت آنزیم 

کبد کتاز و ميزان کلسترول ردو A گلوتاریل کوآنزیم متيل

های در حال رشد وجود دارد. گزارش شده جوجه در

است که متابوليسم ليپيدها و کلسترول با تغييرات فلور 

گيرد. فلور ميکروبی قرار می تأثيرميکروبی روده نيز تحت 

روده با اثر گذاشتن بر تبدیل اسيدهای صفراوی و توليد 

حفره روده،  اسيدهای چرب کوتاه زنجير در داخل

دهد. قرار می تأثيرمتابوليسم ليپيدها را در ميزبان تحت 

پيشنهاد شده است که اسيدهای چرب کوتاه زنجير روده از 

طریق کاهش سرعت ساخت کلسترول باعث کاهش 

. مطالعات اخير نشان داد که افزودن [80]شود کلسترول می

اسيدهای های گوشتی بر توليد  فالوومایسين به جيره جوجه

چرب کوتاه زنجير مؤثر است، اما ارتباط آن با متابوليسم ليپيد 

 تر دارد. و کربوهيدرات نياز به تحقيقات بيش

 850استفاده از بر اساس نتایج حاصل از این تحقيق، 

کيلوگرم اسانس، ضمن بهبود عملکرد در گرم  ميلی

 بيوتيکجای آنتیعنوان محرک رشد بهتواند بهمی

 استفاده شود. گوشتی هایجوجهدر جيره یسين فالووما

 منابع 

 خصوصيات ( بررسی8818شيالیی م و حسينی م ) .8

های  دستگاه گوارش جوجه pHو  نی  درشت استخوان

 اسيد بيوتيک، آنتی های مکمل با شده گوشتی تغذیه

بيوتيک. مجله تحقيقات دام و  یپر و پروبيوتيک آلی،

 .88-82(: 8)8 .طيور

سانيجی م، شریعتمداری ف و کریمی ترشيزی عابدینی  .8

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

بيوتيک در جيره حاوی جو و آنزیم بر عملکرد،  آنتی

فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده 
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