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 چکیده
 طیدر شراو سایر پارامترهای موردمطالعه  پذیری مواد مغذی گوارش رشد، و الئوبیوتک بر عملکرد واسترانگیب یرشد تجار یها با مکمل سهیمقااثر فلفل قرمز در 

تکرار و  پنج ،ماریچهار ت در قالب طرح کامالً تصادفی باکرز آ آربور هیسومخلوط هر دو جنس روزه  کی یقطعه جوجه گوشت 200یی با استفاده از از تنش گرما
گرم در  1/0، فلفل قرمز لوگرمیگرم در ک 10 ترتیب حاوی تیمارها شامل جیره پایه فاقد مواد افزودنی و جیره پایه به. بررسی شدده قطعه جوجه در هر تکرار 

در طول  گرفتند. قرار ییتنش گرماشرایط ر مدت شش ساعت د به ها  بودند. در شروع سه هفتگی پرندهالئوبیوتیک  لوگرمیگرم در ک 15/0 و واسترانگیب لوگرمیک
، وزن خوراک لیتبد بیضر، وزن شیمصرف خوراک، افزا زانیبود. م گراد یدرجه سانت 33و  25ترتیب  حداقل و حداکثر دما به نیانگیم ش،یروز آزما 42

سبب  استفاده از فلفل قرمز .گیری شد اندازه ییه تنش گرمادور یبراسکومی مواد مغذی  پذیری پیش و گوارش های داخلی بدن، فلور میکروبی روده کور اندام
، وزن نسبی بورس فابرسیوس، و ماده خشک یچرب ،پروتئین پذیری  گوارشرشد و پایانی و افزایش  یها در دوره وزن روزانه شیافزا و لیتبد بیضر بهبود

مغذی و  پذیری مواد گوارش ،عملکردبر  اثری و الئوبیوتک واسترانگیب (.P≤05/0و سنگدان و کاهش جمعیت ای کوالی در مقایسه با تیمار شاهد شد ) طحال
بر  گرمایی اثرات منفی تنشتجاری،  رشد های با محرک سهیدر مقا های گوشتی در جیره جوجهاستفاده از فلفل قرمز  طورکلی به نداشت.جمعیت میکروبی سکوم 

  کاهش داد.را وم و میکروفلورای سک پذیری مواد مغذی گوارش رشد،عملکرد 
 

 .، تنش گرمایی، جوجه گوشتی، دستگاه گوارش، فلفل قرمزواسترانگیب، الئوبیوتک، شیاکالییاشر ها: کلیدواژه
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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. 
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 مقدمه 
 محرک رشد یها کیوتیب یمصرف آنت تیمان ممنوعاز ز

های رشد با  محرکاستفاده از  ،از کشورها یاریدر بس

در زیرا  ه است.افتی شیافزا (ها کیوتیتوبیفمنشأ گیاهی )

این  ی،آل ریغ ییایمیو مواد ش ها کیوتیب یبا آنت سهیمقا

 وانیح یبرا یکم اریبس تیبوده، سم یعیطبها  افزودنی

. گذارند ینم یاز خود برجا یا مانده یداشته و باق

دو  (Oleobiotec)و الئوبیوتک  (Biostrong) واسترانگیب

صورت  که به تندپرندگان هس یبرا نوع محرک رشد

از مواد مؤثر  یقیتلف واسترانگیب .شوند یم دیتول یتجار

 یبرا یپرندگان صنعت ازین یبر مبناکه  است کیتوژنیف

این  ست.ا  شده  در نظر گرفته اتیرشد و ادامه ح

فرّار،  چرب یدهایاسدلیل دارابودن  ترکیب به

ضد  دارای خاصیت ،و تلختند  باتیترک و ها نیساپون

 یها رابهیترشح ش کیتحری است و سبب کروبیم

 یها میآنز و ترشح موکوس کیتحری، گوارش

بهبود و در نهایت سطح جذب روده  شیافزا ،کیپانکرات

 [.2] شود یم یگوشت یها جوجهدر  عملکرد رشد

مواد محرک  یحاو یاهیگ بیترک کی زیالئوبیوتک ن

است که با  یروغن یها دستگاه گوارش و اسانس

دستگاه گوارش  ملکرد، بهبود عخوراکمصرف  شیافزا

در  رشدها، سبب بهبود عملکرد  ودهو حفظ سالمت ر

 یهواو آب طیدر شراد. ترکیب اخیر، شو یپرندگان م

  [.11ی شد ]ژاپن یها نیگرم باعث بهبود عملکرد بلدرچ

داشتن مواد  دلیل بهوروغن آن  (Chilliقرمز )فلفل 

، است فلفل قرمز تندیعامل  که نیسیمانند کپسا یمؤثر

 یمواد معدن ،B های گروه ویتامینه و A ،C ،Eی ها نیتامیو

 م،یگوگرد، سد، کبالت، فسفر م،یآهن، کلس ،یرومانند 

 کیعنوان  به دیو کاروتنوئ نیکاپزانت یها دانه و رنگ ومیسلن

کاهش باعث فلفل قرمز شده است.  شناخته کیوتیتوبیف

[، 21های مضر در دستگاه گوارش ] جمعیت میکروب

 یها میآنز تیلفعا شیافزا، ترشحات روده و صفرا شیافزا

 و شدهپانکراس و کاهش سرعت عبور مواد در روده 

فلفل  نیسیکپسا[. 6د ]شو میجذب مواد مغذی  شیافزا

 ،حرارتحساس به ی حس یها نورون کیقرمز باعث تحر

در که  یطور بهشود،  می ییایمیشی و کیمکانهای  نورون

 ،باالتر یها در غلظت احساس گرما و ،تر کم یها غلظت

 یحاو یمصرف غذاها کند. می دیدرد و سوزش تول

اتساع عروق  ی،گرفتگ گر ،کردن باعث عرق نیسیکپسا

 یرفتارها شیزدن، ترشح بزاق و افزا له له ،یپوست

دادن حرارت  واکنش ازدست یکه نوع شود یکننده م   خنک

[. 7] کند کمک میبه کاهش درجه حرارت بدن و  است

بهبود کیفیت گوشت تولیدی با استفاده از فلفل قرمز در 

بر عملکرد   همراه اثر مثبت آن ی گوشتی بهها جوجهجیره 

بهبود فعالیت سیستم ایمنی  چنین هم[ و 16رشد پرنده ]

ی حاوی فلفل قرمز ها جیرهی گوشتی با تغذیه ها جوجه

 [. 1گزارش شده است ]

تجاری های رشد  در مورد جایگزینی محرک

با فلفل قرمز و تأثیر آن بر  و الئوبیوتک واسترانگیب

سکومی مواد مغذی،  پذیری پیش عملکرد رشد، گوارش

های فلورمیکروبی دستگاه گوارش و سایر فراسنجه

های گوشتی تحت تنش گرمایی مربوطه در جوجه

رسد نظر می طورکلی، به پژوهشی انجام نشده است و به

بر  یو مشتقات آنها زمان ها کیوتیتوبیفکه استفاده از 

 طیپرندگان مؤثر خواهند بود که در شرا عملکرد

مورد استفاده وجود تنش در گله  رینامطلوب پرورش نظ

 اثر فلفل قرمز یبررس ،پژوهش نیااز  . هدفرندیقرار گ

و  واسترانگیب یرشد تجار یها مکملدر مقایسه با 

سکومی  پیشپذیری  رشد، گوارشالئوبیوتک بر عملکرد 

های  وزن اندام مواد مغذی، فلور میکروبی روده کور و

یی تنش گرما طیدر شرا یگوشت یها جوجهداخلی بدن 

 بود.



 ییگرما تنش  طیشرا در یگوشت یها جوجه عملکرد بر یتجار رشد یها محرک با قرمز فلفل یا سهیمقا یبررس
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 هامواد و روش

 یبخش علوم دام یپژوهش -یآموزش ستگاهیپژوهش در ا نیا

 -رازیجاده ش 15 لومتریواقع در ک راز،یش یدانشکده کشاورز

منظور  بهمحل پرورش،  یساز پس از آمادهانجام شد.  اصفهان

ی مخلوط گوشت  قطعه جوجه 200انجام آزمایش حاضر، از 

گرم  5/39±3وزن  نیانگیآربورآکرز با م نر و ماده

در  فارس وریمجتمع ط یکش از کارخانه جوجهشده  خریداری

پنج تکرار  ی،شیآزما ماریچهار ت قالب طرح کامالً تصادفی با

 نیآغاز رهیج استفاده شد. کرارقطعه جوجه در هر ت 10و 

دوره از کارخانه  یمابق یبرا هیروز اول و مواد اول 11 یبرا

شد و با  هیته رازیراد آرد پارس ششرکت  وریخوراک دام و ط

 WUFFDAافزار  آربورآکرز و نرم اجاتیاستفاده از جداول احت

 هیدر طول دوره پرورش بر پا ازین مورد یها رهیج ،0/1نسخه

  (.1جدول ) شدند میتنظ ایذرت و کنجاله سو

 
 یانیرشد و پا ن،یآغاز ن،یآغاز شیهای پترکیب مواد مغذی جیره مواد خوراکی و .1جدول 

 اجزای جیره 
 )درصد(

 نیآغاز شیپ
 روزگی( 10)یک تا 

 نیآغاز
 (یروزگ 21-11)

 رشد
 روزگی( 33-22)

 پایانی
 (یروزگ 42-34)

 68/54 68/54 26/45 26/45 دانه ذرت
 74/31 72/31 73/39 73/39 پروتئین( دررصد 44کنجاله سویا )

 26/5 26/5 00/5 00/5 کنجاله آفتابگردان
 00/5 00/5 50/5 50/5 روغن سویا

 54/1 54/1 93/1 93/1 کلسیم فسفات دی
 12/0 12/0 23/0 23/0 کربنات کلسیم

 17/0 17/0 33/0 33/0 متیونین-دی ال
 01/0 01/0 19/0 19/0 الیزین-ال
 00/0 00/0 07/0 07/0 ترئونین-ال

 29/0 29/0 24/0 24/0 نمک
 10/0 10/0 10/0 10/0 1مکمل معدنی و ویتامین

 94/0 94/0 32/1 32/1 پودر صدف
 05/0 05/0 05/0 05/0 ضد کوکسیدیوز

 10/0 10/0 05/0 05/0 پوسته برنج
 100 100 100 100 مجموع

 شده( ترکیب مواد مغذی )محاسبه
 3100 3100 3000 3000 وساز )کیلوکالری بر کیلوگرم( انرژی قابل سوخت

 34/20 34/20 23 23 پروتئین )درصد(
 82/0 88/0 04/1 04/1 کلسیم )درصد(

 40/0 44/0 49/0 49/0 فسفر قابل دسترس )درصد(
 18/0 18/0 18/0 18/0 کلر )درصد(

 17/0 17/0 17/0 17/0 )درصد( سدیم
 09/1 24/1 43/1 43/1 آرژنین )درصد(
 05/1 22/1 41/1 41/1 الیزین )درصد(
 39/0 44/0 50/0 50/0 متیونین )درصد(

 83/0 93/0 06/1 06/1 سیستئین )درصد( -متیونین
 گرم؛میلی 8 پانتوتنیک گرم؛میلی 5/0اسید،  فولیک ؛ E، 10IUویتامین ؛ D3، 000/3IUویتامین ؛ A، 500/7IU شامل ویتامین معدنی و ویتامینی گرم مکمل . هر1

 1  ید، گرم؛میلی  15/0 بیوتین، میکروگرم؛B12 ، 5/12ویتامین گرم؛میلی 2 تیامین، گرم؛میلی K ،2ویتامین گرم؛ میلی 3/5 گرم؛ ریبوفالوین،میلی 8/1 پیریدوکسین،

 .گرممیلی 80 منگنز، گرم؛میلی 50 روی، گرم؛میلی 30 آهن، گرم؛میلی 6 مس، گرم؛میلی 350 کولین، گرم؛میلی 24 نیاسین، گرم؛میلی  15/0 سلنیوم، گرم؛میلی
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 انه دسترسی داشتند.آب و خوراک آزادپرندگان به 

 یفاقد مواد افزودن هیپا جیرهشامل  یشیآزما یمارهایت

 فلفل قرمز لوگرمیگرم در ک 10دارای جیره ،)شاهد(

 لوگرمیگرم در ک 1/0، [(10های قبلی ] توصیه براساس)

گرم  15/0و ( شرکت سازنده هیتوص براساس) واسترانگیب

( شرکت سازنده هیتوص براساس)ک یوتیالئوب لوگرمیدر ک

( Phodeانگلستان ) دساخت شرکت فو کیوتیبودند. اولئوب

( Delacon) ایکون استرالساخت شرکت دال واسترانگیو ب

ها تحت  جوجه ی،دوره پرورش انیتا پا 11از روز  .بود

این آزمایش در فصل بهار انجام  تند.قرار گرف ییتنش گرما

شد و شرایط سالن در ساعات غیر تنش در شرایط نرمال 

های سویه آربور  از نظر دما و رطوبت مطابق با توصیه

 صورت بهدر سه مرحله و  ییتنش گرماآکرز قرار داشت. 

 :[4] اعمال شد ریز

درجه  32سالن به  یدما 12تا  11از ساعت  (1

 .افتی شیافزا گراد یسانت

درجه  32دمای سالن   19تا  12از ساعت  (2

 ثابت نگه داشته شد.  گراد یسانت

کاهش  جیتدر سالن به یدما 20تا  19از ساعت  (3

 .رسید سببه درجه حرارت منا 20تا در ساعت  افتی

پرندگان در هر واحد  یمحاسبه خوراک مصرف یبرا

هر هفته، از  انیدر پا مانده یمقدار خوراک باق ،یشیآزما

ها  پرنده اریهر هفته در اخت یکه در ابتدا یخوراک زانیم

مجموع وزن از تفاضل  ،چنین همشد.  کسر گرفت، یقرار م

همان  زنمجموع و ودوره  یابتدادر  یشیهر واحد آزما

وزن پرندگان هر  شیافزا ،دوره یدر انتها یشیواحد آزما

برای این کار، . محاسبه شد در طول دوره یشیواحد آزما

 یها گرسنگ سه تا چهار ساعت به جوجه ،یکش قبل از وزن

 نیانگیماز تقسیم  نیز خوراک لیتبد بیداده شد. ضر

 نیانگیدوره بر م ایدر طول هفته روزانه  یخوراک مصرف

 محاسبه شد.  ی،شیوزن روزانه واحد آزما شیافزا

 هپوست پذیری مواد مغذی، گوارش یریگ اندازه یبرا

 یک ماده غنی از خاکستر نامحلو ل در اسید، عنوان به برنج

 دورهچهار روز آخر و در  پودر شد یبرق ابیآس لهیوس به

 ها رهیکل ج  به لوگرمیگرم در هر ک 20 زانیپرورش به م

 ی،روزگ 42ها در سن  بعد از کشتار جوجه .افزوده شد

از ) یسکوم شیپ صورت به یمواد گوارش یبردار نمونه

انجام شد و ( قبل از روده کور متر یزائده مکل تا دو سانت

سکومی مواد مغذی با استفاده از  پذیری پیش گوارش

محاسبه  (1)و رابطه  دیخاکستر نامحلول در اس گر نشان

 یخام، چرب نیپروتئ زانیابتدا م ،منظور نیبد [.20]شد 

عنوان  به و خاکستر نامحلول در اسیدماده خشک  ،خام

خوراک و مواد  یها نمونه مارکر غیرقابل هضم در

 یگیر اندازه یبیتقر هیبا روش تجز یسکوم شیپ یگوارش

 [.23شدند ]

 سکومی ماده مغذی ی پیشپذیر گوارشدرصد =   (1رابطه 

100 × ( 

 درصد ماده مغذی 

 موجود در مواد هضمی
× 

 درصد مارکر موجود 

 در خوراک
)) - 100 

 درصد ماده مغذی 

 موجود در خوراک

 درصد مارکر موجود 

 در مواد هضمی

 

نر جوجه  کی یشیواحد آزماهر از  ،شیآزما انیدر پا

وزن کبد، سنگدان، و وزن شد و پس از کشتار، طول روده 

 ، صفرا وروده، بورس، پانکراس لئومیمعده، طحال، ا شیپ

 ،از وزن زنده یواحشا براساس درصد امعا ونالشه بد

برداری از مواد هضمی سکوم برای  نمونه شد. یریگ اندازه

گیری جمعیت میکروبی نیز از این پرنده انجام شد.  اندازه

گیری جمعیت میکروبی از محتویات روده کور  منظور اندازه به

وزگی( بعد از کشتار پرندگان ر 42در انتهای دوره )

 5برداری صورت گرفت. در آزمایشگاه به لوله اول  نمونه

( اضافه شد. پس از Nutrient Broth) لیتر محلول کشت میلی

شده از هر واحد آزمایشی،  آوری های جمع شدن نمونه همگن

خوبی  زن به نیم گرم از نمونه وزن شد و سپس با دستگاه هم
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لیتر  میلی 5/4آزمایش بعدی هر کدام  لوله 5مخلوط شد. به 

لیتر  کردن، نیم میلی محلول کشت اضافه شد. پس از مخلوط

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

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

های  میکرولیتر برداشته و به پلیت 100ها  از هرکدام از لوله

کانکی( و  دارای محیط کشت اشریشیاکالی )مک

( انتقال داده شد. پس از این مرحله، MRSها ) الکتوباسیلوس

گراد  درجه سانتی 37ساعت در دمای  24مدت  ها به پلیت

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

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

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

 تعداد باکتری =                                         (2رابطه 

حجمی از محلول که روی پلیت ریخته شد × عکس رقت 

 تعداد باکتری در هر کلنی× تعداد کلنی × 

 

ویلک  آزمون شاپیرو با ی حاصلها دادهبودن  نرمال 

 (4/9)نسخه  SAS یافزار آمار با نرمها  داده .شدبررسی 

ها با  تجزیه و میانگین (3)برای مدل  GLM[ با رویه 22]

در ( LSM) استفاده از آزمون حداقل میانگین مربعات

 .مقایسه شدندپنج درصد  یدار یسطح معن

 yij = μ + Ti +α(wij-ѿ)+ eij                          (3رابطه 

میانگین صفت  ، μمقدار هر مشاهده؛ ،yiدر این رابطه 

ضریب رگرسیون صفات ، α اثر تیمار؛، Ti مطالعه؛ مورد

میانگین وزن ، Wijروزگی؛  11بررسی بر وزن  مورد

 ѿ روزگی و 11های هر تکرار در هر تیمار در سن  ه پرند

 است.روزگی  11در سن  ها میانگین وزن پرنده

 

 نتایج و بحث

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

 تر بیشجیره خود فلفل قرمز دریافت کردند افزایش وزن 

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

(. تیمارهای آزمایشی اثری بر 2جدول ) تیمارها داشتند

 میزان تلفات نداشتند.

 یگوشتهای  بود عملکرد جوجههای قبلی به در پژوهش

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

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

از  یناشمثل فلفل، احتماالً  گیاهی یها یافزودن رشد بودن

دستگاه گوارش  یکروبیم جمعیت یها رو آثار سودمند آن

مواد مغذی  زا، یماریب یها یباکترکه با کاهش  طوری به ،است

[. 25] دنده یم شیرا افزا دیمف یها یباکتر یبرادسترس  قابل

زای  در آزمایش حاضر نیز کاهش میکروب بیماری

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

عامل یک عنوان  فلفل قرمز را به یمتعدد یها پژوهش

[، 24در پژوهش دیگری ] .معرفی کردندوزن  دهنده شیافزا

بر  نیسیاثر استفاده از کپسا نییمنظور تع بهگران  پژوهش

با استفاده از خود را   شیآزما ،یگوشت یها عملکرد جوجه

ها  و مخلوط آن اهیفلفل س ،درصد فلفل قرمز 02/0 سطح

در را ها  وزن جوجه شیبهبود افزا طراحی کردند و در نهایت

 ییدارو اهانیاثر گچنین، بررسی  همکل دوره گزارش کردند. 

و  5/0 ریو فلفل قرمز در مقاد اهی، فلفل سریمختلف مانند س

با فلفل قرمز وزن  شده هیپرندگان تغذ ، نشان داددرصد یک

پژوهش در ها،  برخالف این یافته. [18تند ]داش یبدن باالتر

وزن  بر نیسیمحصول عصاره کپسادیگری گزارش شد 

 زانیمتأثیری ندارد و تنها  کل دوره در یگوشت یها جوجه

 [. 14]را کاهش داد  ریوم مرگ

تحت  مختلف پرورش یها مصرف خوراک در دوره

این نتایج با  که ،هیچ یک از تیمارها قرار نگرفت تأثیر

خوانی داشت.  [ هم6های منتشرشده ] برخی از پژوهش

های دیگر نشان ها، نتایج پژوهش برخالف این یافته

 کی( با تحرنیسیموجود در فلفل )کپسا مؤثرماده دهد  می

های  جوجهخوراک مصرف  شیافزاسبب  ،پرنده یاشتها

 [.24د ]شو میرشد در دوره گوشتی 
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 های پرورش های گوشتی در دوره جوجه های آزمایشی بر عملکرد رشد اثر جیره. 2جدول 

 تیمار
 دوره آغازین

 (یروزگ 11-21)
 دوره رشد

 (یروزگ 22-33)

 دوره پایانی
 (یروزگ 34-42)

 کل دوره
 (یروزگ 11-42)

 افزایش وزن روزانه )گرم( 

 b 98/47 b 23/61 b 29/47 18/35 شاهد
 a 68/54 a 94/66 a 52/52 95/37 فلفل قرمز

 b 34/50 b 35/57 b 01/47 07/34 بیواسترانگ
 b 03/49 b 01/63 b 16/48 07/35 الئوبیوتک

SEM 16/3 3/3 33/1 38/1 

P-value 09/0 05/0 02/0 04/0 
 مصرف خوراک روزانه )گرم( 

 04/81 20/101 22/90 06/52 شاهد
 70/77 01/100 84/85 46/48 فلفل قرمز

 94/77 77/89 64/93 88/52 بیواسترانگ
 26/80 62/95 22/90 04/54 الئوبیوتک

SEM 88/2 13/2 8/3 53/1 

P-value 06/0 3/0 07/0 7/0 
 خوراک لیتبد بیضر 

 a 88/1 a 65/1 a 71/1 48/1 شاهد
 b 57/1 b 49/1 b 48/1 28/1 فلفل قرمز

 a 86/1 a 56/1 a 70/1 55/1 بیواسترانگ
 a 81/1 a 51/1 a 67/1 54/1 الئوبیوتک

SEM 92/0 06/0 03/0 04/0 

P-value 07/0 01/0 01/0 03/0 
a-bمیانگین ها در هر ستون با حروف نامشابه معنی :  تفاوت ( 05/0دار است≥ P.) 

SEM :.میانگین خطای استاندارد 

 

، ممکن فلفل قرمز بر مصرف خوراک بودنتأثیر بی

، زیرا باشددر این آزمایش  یخاطر دوز مصرف به است

 ها نیبهبود ترشح کاتکوالم راهاز  نیسیکپسا ادیمصرف ز

 یدستگاه عصب تیفعال شیافزا ی وویاز غده فوق کل

کاهش و در نتیجه کاهش اشتها  تواند سبب میخودکار 

 [.8] شود مصرف خوراک 

بر  فلفل اثر خاطر  ممکن است بهبهبود ضریب تبدیل 

 یها میآنز تیفعال شیواسطه افزا به پذیری مواد مغذی گوارش

در نتیجه بهبود کاهش سرعت عبور خوراک و  می،هض

. در آزمایش حاضر نیز بهبود جذب مواد مغذی باشد

پذیری مواد مغذی در تیمار فلفل قرمز مشاهده شد  گوارش

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

 بیضرها بهبود  طول و عمق پرزهای روده نشان داد. آن

پذیری مواد  گوارش بای گوشتی را ها خوراک جوجه لیتبد

بهبود طول و عمق پرزهای روده مرتبط ناشی از  مغذی

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

دادن حرارت به کاهش درجه  ازدست های واکنشراه تحریک 

و در نتیجه اثر منفی تنش  [7] کمک نمودهحرارت بدن 

گرمایی را بر ضریب تبدیل خوراک و عملکرد رشد کاهش 

پودر فلفل  گزارش شده است مصرف ،چنین همداده است. 
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را خوراک  لیتبد بیضر ،کیوتیب یبدون آنت ایبا  یلیقرمز برز

برخی از دیگر در [. 5بخشد ] بهبود می یروزگ 43در 

خوراک  لیتبد بیضربر  یاثر ها استفاده از فلفل پژوهش

پژوهش  نیاهای  یافتهکه با [ 6] نداشت یگوشت یها جوجه

 دارد.  رتیمغا

مواد مغذی  یریپذ مربوط به گوارش جیتوجه به نتا اب

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

فلفل ماده خشک و چربی در پرندگانی که  پذیری گوارش

دریافت کردند مشاهده شد و از این نظر با سایر قرمز 

پروتئین  پذیری (. گوارشP ≤05/0)تیماره تفاوت داشتند 

در پرندگانی که فلفل قرمز دریافت کردند از پرندگان 

 وتکیاولئوبشاهد و پرندگان دریافت کننده جیره حاوی 

  (.P ≤05/0)بود  تر بیش

 

ذیری پ های آزمایشی بر گوارش اثر جیره. 3جدول 

 های گوشتی سکومی مواد مغذی در جوجه پیش

 تیمار
 ماده خشک

 )درصد(

 پروتئین

 )درصد(

 ی چرب

 )درصد(

 44/68b 60/10b 76/93 b شاهد

 52/63a 66/40a 80/91 a فلفل قرمز

 47/98b 62/95ab 77/44 b بیواسترانگ

 45/34b 59/28 b 77/62 b الئوبیوتک

SEM 48/1  41/1  86/0  

P-value 006/0  01/0  01/0  

a-bدار است  ها در هر ستون با حروف نامشابه معنی : تفاوت میانگین

(05/0≥ P.) 

SEM :.میانگین خطای استاندارد 

 

موجود در فلفل قرمز  یفنل باتیترکدر پژوهشی 

 میکوآنز لیگلوتار لیمت -3-یدروکسیه-3 میآنز تیفعال

A  ردوکتاز(HMG-COA)  تواند میاین اثر  که کردرا مهار 

عمل موجب  نیا شود.منجر به مهار سنتز کلسترول 

 یکبد یها در سطح سلول LDL یها رندهیکه گ شود یم

پذیری و گوارش  LDL سمیکاتابول جهینت و در ابدی شیافزا

 شدگزارش [. در پژوهش دیگری، 3] شود عیتسرچربی 

 بر یا مالحظه تأثیر قابل اهیکه استفاده از فلفل قرمز و س

[، 17و  15] داردخام  یپذیری پیش سکومی چرب شگوار

کاهش هماهنگ است. پژوهش  نیاهای  یافتهکه با 

تواند  نیز، میمضر دستگاه گوارش  های کروبیم تیجمع

[. در 19کمک کرده باشد ] یریپذ بهبود گوارش به

 یها میترشح آنز کیتحرعالوه بر  پژوهشی، فلفل

ویژه در  )به زا عفونت یها یباکتر یبا نابود ی،گوارش

 کرد تیرا تقومواد مغذی  یریپذ ، گوارششرایط تنش(

 یمکمل تجار یجیره دارا [. در این پژوهش،21]

داد  شیرا افزا نیپروتئ یریپذ گوارشنیز،  واسترانگیب

(05/0≥ P). شامل  واسترانگیموجود در ب باتیترک

هستند که تلخ  باتیترک و ها نیچرب فرّار، ساپون یدهایاس

موکوس و ی، گوارش یها رابهیترشح ش کیبا تحروانند ت می

شده سبب بهبود هضم مواد مغذی  ،کیپانکرات یها میآنز

 [.2] باشند

کبد،  یوزن نسب) های داخلی بدن در مورد وزن اندام

 شیالشه، پ وس،یبورس فابرسطحال، پانکراس، صفرا، 

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

بورس، طحال و وزن  فلفل قرمزگزارش شده است، 

تواند شاخصی  که می (P≤05/0)داد  شیافزارا  سنگدان

وسیله این مکمل  از تقویت سیستم ایمنی وگوارشی به

 باشد.

وزن  شیاثر فلفل قرمز بر افزاها  در برخی پژوهش

سنگدان، کبد و قلب های داخلی بدن از جمله  اندام

مطابقت  پژوهشهای این  یافتهکه با  شدگزارش  تأثیر یب

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

وزن بورس  افزایش ،رغ گوشتیمره یفلفل سیاه در ج

نسبت روزگی  39در سن  فابریسیوس، طحال و تیموس

 [.9مشاهده شد ]گروه شاهد  به
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 های گوشتی متر( جوجه )سانتی های داخلی بدن )درصد وزن زنده(، درصد الشه و طول رودههای آزمایشی بر وزن اندام اثر جیره .4جدول 

 طول روده الشه ایلئوم سنگدان طحال پیش معده پانکراس صفرا کبد بورس تیمار

b 08/0 19/0 41/0 b 10/0 52/1 1/76 03/0 شاهد  b 69/0 45/66 11/3 

a 06/0 17/0 40/0  a 15/0 68/1 2/26 06/0 فلفل قرمز  a 49/0 76/66 08/3 

a 08/0 20/0 41/0  b 08/0 48/1 2/40 06/0 بیواسترانگ  b 1/01 41/65 38/3 

a 06/0 22/0 37/0 b 10/0 71/1 2/18 07/0 الئوبیوتک  a 73/0 39/64 58/3 

SEM 01/0 17/0 01/0 01/0 003/0 01/0 31/0 02/0 2/32 32/0 

P-value 05/0 34/0 69/0 22/0 22/0 004/0 05/0 69/0 69/0 69/0 

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

SEM :.میانگین خطای استاندارد 

 
بررسی جمعیت میکربی دستگاه گوارش نیز نشان داد 

های اشریشیاکالی  دارای فلفل قرمز، شمار باکتری جیرهکه 

های  (. اما بر شمار باکتریP ≤05/0را کاهش داد )

 (.5داری نداشت )جدول  الکتوباسیلوس اثر معنی

 

های  های آزمایشی بر شمار باکتری . اثر جیره5جدول 

های گوشتی  الکتوباسیلوس و اشریشیاکالی روده کور جوجه

 دارد(خطای استان ±)میانگین 

 تیمار
 اشریشیاکالی 

 (10)لگاریتم بر مبنای 

 الکتوباسیلوس

 (10)لگاریتم بر مبنای 

 a65/7 79/6 شاهد

 b05/7 29/7 فلفل قرمز

 ab18/7 20/7 بیواسترانگ

 ab45/7 18/7 الئوبیوتک

SEM 57/0 79/0 

P-value 05/0 15/0 

a-b دار است  معنی: تفاوت میانگین ها در هر ستون با حروف نامشابه

(05/0≥ P.) 

SEM :.میانگین خطای استاندارد 

 

 نیسیمانند کپسا یمؤثرداشتن مواد  دلیل بهفلفل قرمز 

 ،B Complex و A ،Cی ها نیتامیفلفل قرمز(، و تندی)عامل 

گوگرد، ، کبالت، فسفر م،یآهن، کلس ،یرو یمواد معدن

 دیو کاروتنوئ نیکاپزانت یها دانه و رنگ ومیسلن م،یسد

 بیترک نیشده است. ا شناخته کیوتیتوبیف کیعنوان  به

های مضر دستگاه گوارش  کاهش جمعیت میکروبباعث 

[. از طرفی استفاده از 13( شد ]in vitroتنی ) در محیط برون

 شیافزا، ترشحات روده و صفرا شیافزافلفل قرمز سبب 

پانکراس و کاهش سرعت عبور مواد در  یها میآنز تیفعال

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

نظر  شد. بهجذب مواد مغذی  شیبه افزادر نهایت  شد،

رسد با بهبود جذب مواد مغذی احتمال رسیدن مواد  می

تری  مغذی به سکوم کاهش خواهد یافت و مواد مغذی کم

های مضری مانند اشریشیاکالی قرار  در دسترس باکتری

ورکه در پژوهش حاضر نشان داده ط خواهند گرفت و همان

شده است، جمعیت این باکتری مضر در سکوم پرنده در 

  مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت.

فلفل قرمز رسد  نظر می با توجه به نتایج حاصل به

مورداستفاده  یتجار های افزودنی یبرا یجایگزین مناسب

در شرایط تنش  ویژه بهی گوشت یها ره جوجهیدر ج

پرندگان در  جیرهدر استفاده از فلفل قرمز گرمایی باشد. 

ای در کنار  کار تغذیه عنوان یک راه شرایط تنش گرمایی به

د موردتوجه توان میکارها برای بهبود عملکرد بهتر  سایر راه

ی در شرلیط تنش تر بیشقرار گیرد. انجام مطالعات 



 ییگرما تنش  طیشرا در یگوشت یها جوجه عملکرد بر یتجار رشد یها محرک با قرمز فلفل یا سهیمقا یبررس
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فلفل قرمز و اثر  جهت کاهش دوز مصرفی ویژه بهگرمایی 

 د.شو میآن بر کیفیت الشه توصیه 

 

 تشکر و قددانی

کشاورزی   تکمیلی دانشکده از معاونت محترم تحصیالت

نامه  هزینه انجام پایان خاطر پرداخت کمک دانشگاه شیراز به

دلیل  کارشناسی ارشد و شرکت رآد آرد پارس شیراز به

ش، تشکر و آوردن مواد موردنیاز این پژوه کمک در فراهم

 گردد. قدردانی می
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