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)پژوهش و سازندگی(

چكيد ه
       در ایــن تحقيق تعداد 200 قطعه جوجه ی یک روزه )راس 308( در قالب طرح کامال تصادفی با 5 تيمار، 4 
تكرار و 10 جوجه در هر تكرار مورد آزمایش قرار گرفت. تيمارهای آزمایشی شامل شاهد )جيره پایه(، سطوح 
مختلف اسانس ميخک )mg/kg 100، 300 و 500 + جيره پایه( و mg/kg 600 آنتی  بيوتيک فالووفسفوليپول + 
جيره پایه بودند. نتایج نشان داد که با افزایش سطح اسانس ميخک، مصرف خوراک کاهش یافت، به طوریكه 
کمترین و بيشــترین مصرف خوراک به ترتيب در ســطح mg/kg  500 اسانس ميخک و تيمار آنتی بيوتيک 
مشاهده شد )P>0/05(. همچنين، بيشترین افزایش وزن در تيمار آنتی بيوتيک و سطح mg/kg  300 اسانس 
 .)P>0/01( 500اسانس ميخک مشاهده شد  mg/kg ميخک و کمترین افزایش وزن در تيمار شــاهد و سطح
بهترین و بدترین ضریب تبدیل خوراک به ترتيب در سطحmg/kg  300 اسانس ميخک و تيمار شاهد مشاهده 
شــد)P>0/001(. وزن نسبی الشــه و ران جوجه ها در تيمارهای اسانس ميخک و آنتی بيوتيک در مقایسه با 
 گروه شــاهد افزایش یافت )P>0/01(. وزن نسبی دستگاه گوارش و بورس فابریسيوس جوجه ها در تيمارهای 
اســانس ميخک و آنتی بيوتيک نسبت به تيمار شاهد کاهش معنی داری را نشان داد )P>0/05(. هيچ کدام از 
فراسنجه های سلول های سفيد، سلول های قرمز، هتروفيل، لنفوسيت، هماتوکریت، هموگلوبين و تيتر آنتی 
 300  mg/kg بادی تحت تاثير تيمارهای آزمایشــی قرار نگرفت. در این آزمایش بهترین عملكرد در ســطح

اسانس ميخک مشاهده شد.

کلمات کليد ی: اسانس ميخک، جوجه گوشتی، عملكرد رشد، سيستم ایمنی، خصوصيات الشه
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مقد مه
استفاده از آنتی بيوتيک ها به منظور افزاينده رشد در تغذيه دام و طيور 
در چند دهه اخير به طور چشــم گيری افزايش پيدا كرده اســت. افزايش 
نگرانــی ها در خصوص بروز مقاومت آنتــی بيوتيکی در باكتري هاي مولد 
بيماري در انســان و دام و منع مصرف آنتی بيوتيک هاي محرك رشد در 
اغلب كشورهاي جهان، افزايش تقاضا براي جايگزين هاي ايمن تر را 
جهت كنترل بيماري هاي شايع و نيز افزايش بازده توليد در صنعت 
طيور در پی داشت. تركيبات مختلفی مانند پروبيوتيک، پری بيوتيک، 
 اســيدهای آلی، عصاره ها و اسانس های گياهی به طور گسترده ای 
مورد مطالعه قــرار گرفته انــد )Hashemi و همکاران، 2012(. 
افزودنی هاي گياهی يا فايتوژنيک ها تركيباتی هستند كه از گياهان 
مشتق شــده و به منظور افزايش بازده و كيفيت توليد به خوراك 
دام افزوده می شــوند. افزودنی های گياهی باعث باال بردن اشتها، 
افزايش ترشحات معده، تحريک گردش خون و آنزيم های دستگاه 
گوارش و بهبود قابليت هضم و عملکرد پرنده می شــوند )Lee و 
همکاران، 2003(. بزرگترين عمل گياهان دارويی اثر ضد باكتريايی 
آنها می باشــد، اگر چه تغييرات هيستولوژيکی دستگاه گوارش و 
 تنظيم سيســتم ايمنی و اثرات آنتی اكســيدانی و تحريک ترشح 

آنزيم های گوارشــی از ديگر مکانيســم های عملکردی گياهان 
 .)2012  ،Oriol-Sola و   Agostini( باشــد  مــی  دارويــی 
 تركيبــات فنولی ماننــد كارواكرول، تيمــول و اوژنول موجود در 
اســانس های گياهی، به دليل دارا بودن خواص ضد باكتری قوی 
عنوان افزودنی در تغذيه دام و طيور استفاده می شوند. ميخک با نام 
علمی Caryophillium aromaticus و از خانواده ی ميرتاسيه 
)Myrtaceae( می باشد كه ماده فعال آن اوژنول است، كه حدود 
90 درصد از روغن ميخک را تشــکيل مــی دهد )Anderson و 
همــکاران، 1997(. ميخک و تركيبــات آن دارای اثرات مثبت بر 
 .)2010 ،Torki و Najafi( بهبود عملکرد رشد در طيور می باشند
بنابراين استفاده از اســانس ميخک با توجه به تاثير مثبت آن در 
 قابليــت هضم، فلور ميکروبی و ريخت شناســی روده باعث بهبود 
 )2012 ،Oriol-Sola و Agostini( مکانيســم های عملکــردی
 ممکــن اســت از لحاظ اثر بــر عملکــرد اقتصادی پرنــده قابل 
توجه باشــد. لذا اين آزمايش به منظور بررســی اثر اسانس گياه 
ميخــک به جای آنتــی بيوتيــک در جيره بر عملکرد رشــدی، 
خصوصيات الشه و سيســتم ايمنی در جوجه های گوشتی انجام 

گرفت. 
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In this experiment two hundreds one day old broiler chicks (Ross 308) in 5 treatments and 4 replicates were 
used based a completely randomized design. Experimental treatments were: control treatment (basal diet), 
clove essential oil (CEO) at different levels (100, 300 and 500 mg/kg + basal diet) and 600 mg/kg flavophos-
pholipol antibiotics (FPA) + basal diet. Results showed that feed intake was negatively affected by increasing 
CEO as the lowest and the highest feed intake was observed when the broilers received 500 mg/kg CEO and 
antibiotic (P<0.05) respectively. Also, the highest weight gain at antibiotic treatment and at the level of 300 mg/
kg CEO and the lowest of weight gain was observed at control treatment and at the level of 500 mg/kg CEO 
(P<0.01). The best and the worst feed conversion rate was observed at the level of 300 mg/kg CEO and control 
treatment (P<0.001) respectively. Carcass and thigh proportional weights of broilers were increased at CEO 
oil and antibiotic treatments compared with control treatment (P<0.01). Gastrointestinal and bursa of fabricius 
proportional weights of broilers were significantly decreased at CEO and antibiotic treatments compared with 
control treatment (P<0.05). None of white blood cell, red blood cell, heterophil, lymphocyte, hematocrit, he-
moglobin and antibody titers was affected by dietary treatments. In this experiment, the best performance was 
observed at the level of 300 mg/kg CEO. 
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مواد و روش ها
اين آزمايش در خــرداد مــاه 1391، در مزرعه تحقيقات 
طيور پرديس ابوريحان دانشــگاه تهران انجام شد. تعداد 200 
قطعه جوجه ي گوشــتی ســويه ي راس 308 در قالب طرح 
كامــاًل تصادفی با 5 تيمــار و 4 تکرار و هر تکــرار 10 قطعه 
جوجــه )از ســن 42-1 روزگی( مورد آزمايش قــرار گرفتند. 
 گــروه های آزمايشــی شــامل: 1( شــاهد )جيره پايــه(، 2( 
 آنتــی بيوتيــک )جيره پايــه + 600 ميلی گــرم در كيلوگرم 
آنتی بيوتيک فالووفســفوليپول(، 3(، 4( و 5( به ترتيب شامل 
سطوح 100، 300 و 500 ميلی گرم در كيلوگرم اسانس ميخک 
+ جيره غذايی شــاهد بودند. اسانس ميخک با تركيب مشخص 
)جدول 1( از شركت باريج اســانس )كاشان، ايران( تهيه شد. 
جيره هاي آزمايشی بر اســاس ذرت-كنجاله  سويا با توجه به 
نيازمندي هاي توصيه شده توسط كاتالوگ راس 308 برای دوره 
های مختلف آغازين)10-1 روزگی(، رشــد )24-11 روزگی( و 
پايانی )42-25 روزگی( با اســتفاده از نرم افزار جيره نويســی 
UFFDA تنظيم گرديد. شرايط محيطی براي همه ي گروه هاي 
آزمايشــی يکسان بود. اندازه گيري وزن گروهی و مصرف خوراك 
گروهی پرندگان جهت تعيين افزايش وزن روزانه، مصرف خوراك 
 روزانه و ضريب تبديل خوراك به صورت تصحيح شــده با در نظر 
گرفتــن تلفات روزانه و با اســتفاده از روز مــرغ، براي هفته های 
 مختلــف پــرورش و در نهايــت كل دوره ي پرورش محاســبه 

شد.
به منظور تعيين خصوصيات الشه، در پايان دوره آزمايشی 
)42 روزگی(، از هر تکرار يک پرنده با وزن نزديک به ميانگين 
انتخاب، توزين و برای اندازه گيری وزن نسبی اندام های داخلی 
كشــتار شدند. وزن نسبی الشــه و اندام های درونی بر حسب 
وزن زنده بدن محاســبه گرديد )وزن اندام ها تقســيم بر وزن 

زنده بدن ضرب در 100(.
بــرای تعيين عيار آنتــی بادی عليه نيوكاســل در 42 روزگی از 
هر واحد آزمايشــی يــک پرنده به تصادف انتخــاب و از وريد گردن 
2/5 ميلــی  ليتر خون گرفته شــد و ســرم آن جدا شــد و از روش 
 هماگلوتيناســيون HI(1( جهــت تعيين آنتی بادی اســتفاده شــد. 
هــم چنين، دو ميلی ليتر خون در لوله های حاوی مواد ضد انعقادی 
EDTA(2( جمــع آوری گرديد. ســپس اين نمونه ها آزمايشــگاه 

منتقل شدند و ميزان گلبول های ســفيد، گلبول های قرمز، غلظت 
هموگلوبين، درصد هماتوكريت، هتروفيل و لنفوســيت با اســتفاده 
 Sysmex German K1000 از دســتگاه شــمارنده ســلولی مدل 

اندازه گيری شد.
همــه داده های درصدی قبل از تجزيه آماری به Arcsin تبديل 
شــدند. داده ها در قالب طرح كامــاًل تصادفی با 5 تيمار و 4 تکرار با 
اســتفاده از رويه GLM در نرم افزار  SAS)SAS، 2005( تجزيه 
 آماری گرديــد. تفاوت بيــن ميانگين تيمارها بوســيله آزمون چند 
دامنه ای دانکن آزموده شــد و معنی داری در ســطح 5 درصد مورد 

بررسی قرار گرفت.

نتایج
اثر تيمارهاي آزمايشــی بر افزايش وزن جوجه هاي گوشــتی در 
جدول 2 ارائه شــده اســت. در هفته دوم )P>0/05( و هفته ششم 
)P>0/01( پرورش، ميانگين افزايــش وزن روزانه در بين تيمارهای 
مختلف تفاوت معنی دار نشــان را داد. به طوري كه بيشترين افزايش 
وزن در تيمار آنتی بيوتيک و ســطح mg/kg 300 اسانس ميخک 
مشــاهده شد. در كل دوه پرورشــی نيز بيشترين افزايش وزن 
 300 mg/kg مربوط به تيمار آنتی بيوتيک و ســپس ســطح
اســانس ميخک بود و كمترين افزايــش وزن مربوط به تيمار 
شاهد و سطح mg/kg 500اسانس ميخک بود )P>0/01(. اثر 
تيمارهاي آزمايشــی بر مصرف خوراك جوجه ها در جدول 3 

ارائه شده است. 
بيشــترين مصــرف خــوراك در هفتــه اول، دوم و پنجم 
مربوط به تيمار شــاهد و آنتی بيوتيک بــود و در كل دوره با 
افزايش ســطح اســانس ميخک، مصرف خوراك كاهش پيدا 
 كرد به طــوری كه كمترين مصرف خوراك مربوط به ســطح

 mg/kg 500 اســانس ميخــک و بيشــترين آن در تيمــار 
آنتی بيوتيک مشــاهده شد )P>0/05(. اثر تيمارهاي آزمايشی 
بر ضريب تبديل خوراك جوجه هاي گوشتی در جدول 4 ارائه 
شــده است. در هفته اول، دوم، پنجم و ششم بيشترين ضريب تبديل 
خوراك مربوط به تيمار شاهد و بهترين ضريب تبديل خوراك مربوط 
بــه تيمار آنتی بيوتيک و ســطح mg/kg 300 اســانس ميخک بود 
)P>0/05(. در كل دوه پرورشــی، بهترين ضريب تبديل خوراك در 
ســطح mg/kg 300 اسانس ميخک و نامناســبترين ضريب تبديل 

.)P>0/01( خوراك مربوط به تيمار شاهد بود
 اثــر تيمارهــاي آزمايشــی بر خصوصيــات الشــه در جدول 5 
نشان داده شده است. بازده الشه در تيمارهای حاوی اسانس ميخک 
و آنتی بيوتيک نسبت به گروه شاهد باالتر بود )P>0/01(. هم چنين 
وزن نســبی ران )P>0/01( و سينه )P>0/1( در تيمار شاهد نسبت 
به ســاير تيمارها كاهش پيدا كرد. وزن دستگاه گوارش در تيمارهای 
حاوی اســانس ميخک و آنتی بيوتيک نسبت به تيمار شاهد كاهش 
معنــی داری نشــان داد )P>0/01(. در تيمارهای آزمايشــی تفاوت 
 معنی داری بين وزن نســبی چربی حفره بطنی، قلب و كبد مشاهده 

نشد.
اثر تيمارهاي آزمايشی بر سلول های ايمنی خون در جدول 
 6 آمده اســت. تفاوت بين تيمارها برای ســلول های ســفيد، 
ســلول های قرمز خــون، هتروفيل، لنفوســيت، هماتوكريت، 
هموگلوبين و نســبت هتروفيل به لنفوسيت ها معنی دار نبود. 
تاثيــر تيمارهای آزمايشــی بر وزن اندام هــای لنفاوی و تيتر 
نيوكاســل در جدول 7 ارائه شده است. اثر تيمارهای آزمايشی 
مختلف بر وزن نســبی طحال و تيتر نيوكاسل معنی دار نبود. 
اما وزن بورس فابرسيوس در تيمارهای دريافت كننده اسانس 
ميخک و آنتی بيوتيک نســبت به شــاهد كاهــش پيدا كرد و 
كمترين وزن در تيمار  mg/kg 500 اسانس ميخک و آنتی بيوتيک 

.)P>0/05( مشاهد شد
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استيل اوژنولاوژنول بتا-کاریوفيلن 

12/2473/358/99

جدول 1- ترکيب شيميایی اسانس ميخک )درصد(

جدول 2 - اثر تيمار بر ميانگين افزایش وزن )گرم به ازای هر جوجه درهر دوره( در فواصل سنی مختلف

تيمار
هفته سوم هفته دومهفته اول

دوره زماني

هفته ششمهفته پنجمهفته چهارم
کل دوره 

)42-0 روزگي(

100mg/kg80/1202/0abc291/7501/6582/7ab507/8ab2157/6bc

300mg/kg84/5213/7ab316/6487/2589/9a565/9a2259/2ab

500mg/kg84/0192/4bc302/6484/3557/3b505/2ab2130/6c

83/0185/2c318/0516/4573/4ab444/8b2122/0cشاهد

86/6219/9a336/8547/2586/9ab530/2a2311/5aآنتي بيوتيک

SEM*3/527/6212/2224/049/3720/6234/6

PValue0/760/030/150/370/170/010/004

a-b-c تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غير مشابه معنی دار است )P>0/05(. * خطای استاندارد ميانگين

جدول3- اثر تيمار بر ميانگين مصرف خوراک )گرم به ازای هر جوجه درهر دوره( در فواصل سنی مختلف

تيمار
هفته سوم هفته دومهفته اول

دوره زماني

هفته ششمهفته پنجمهفته چهارم
کل دوره 

)42-1 روزگي(

100mg/kg108/7ab394/9a597/4725/51033/2bc1099/53968/6bc

300mg/kg97/0b370/7a611/1712/61025/2c1140/63965/2bc

500mg/kg103/ 9b332/6b619/6723/41039/3bc1116/33939/7c

121/7a373/7a633/5736/71076/2ab1123/54081/6abشاهد

98/4b382/0a640/3748/71098/4a1146/34125/4aآنتي بيوتيک

SEM*5/1712/3511/9615/4315/0717/4237/40

PValue0/020/030/130/540/010/360/01

a-b-c تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غير مشابه معنی دار است )P>0/05(. * خطای استاندارد ميانگين

 اثرات اسانس ميخک بر   ...
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جدول 4- اثر تيمار بر ميانگين ضریب تبدیل خوراک در فواصل سنی مختلف

هفته سوم هفته دومهفته اولتيمار
 دوره زماني
هفته چهارم

هفته ششمهفته پنجم
کل دوره 

)42-0 روزگي(

100mg/kg1/35ab1/95ab2/041/441/77ab2/17b1/84b

300mg/kg1/14c1/73c1/931/461/73b2/01b1/74c

500mg/kg1/24bc1/73c2/041/491/86a2/20b1/84b

1/47a2/03a1/981/421/86a2/53a1/92aشاهد

1/13c1/75bc1/921/381/87a2/16b1/78bcآنتي بيوتيک

SEM*0/050/060/070/040/030/070/02

PValue0/0090/010/60/570/030/0040/0006

a-b-c تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غير مشابه معنی دار است )P>0/05(. * خطای استاندارد ميانگين

جدول 5 - اثر تيمار بر خصوصيات الشه جوجه های گوشتی

ران)درصد(سينه)درصد(بازده الشه)درصد(تيمار
چربی حفره 
بطنی)درصد(

قلب)درصد(کبد)درصد(
دستگاه گوارش 

)درصد(

100mg/kg70/2a22/9a9/3ab1/362/700/439/1b

300mg/kg69/5a21/5ab9/1b0/872/110/4110/3b

500mg/kg68/8a21/7ab9/8a1/092/310/4610/6b

65/5b20/5b8/4c1/322/290/4712/9aشاهد

69/5a22/1ab9/0b1/421/950/429/9bآنتي بيوتيک

SEM*0/0060/560/20/160/130/020/58

PValue0/0050/080/0040/190/320/50/004

a-b-c تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غير مشابه معنی دار است )P>0/05(. * خطای استاندارد ميانگين
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جدول 6 - اثر تيمار بر سلول های خون در جوجه های گوشتی

تيمار

سلول های 
سفيد

)×103 µL(

سلول های قرمز 
خون

)×106 µL(
هتروفيل)درصد(

لنفوسيت
)درصد(

هماتوکریت
)درصد(

هموگلوبين
)g/dl(

لنفوسيت /
هتروفيل  )درصد(

100mg/kg94/32/58/091/533/29/30/08

300mg/kg117/02/47/592/030/78/30/08

500mg/kg108/72/53/795/533/78/70/03

94/92/65/094/733/58/60/05شاهد

96/02/45/594/532/28/50/05آنتي بيوتيک

SEM*12/70/081/441/581/480/470/01

PValue0/60/50/20/30/60/70/2

a-b-c تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غير مشابه معنی دار است )P>0/05(. * خطای استاندارد ميانگين

جدول 7 - اثر تيمار بر اندام های لنفاوی و تيتر نيوکاسل در جوجه های گوشتی

تيتر نيوکاسل )درصد(بورس )درصد(طحال )درصد(تيمار

100mg/kg0/090/185/00

300mg/kg0/130/174/75

500mg/kg0/110/133/75

0/120/223/00شاهد

0/120/163/75آنتي بيوتيک

SEM*0/010/010/6

PValue0/50/040/2

a-b-c تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غير مشابه معنی دار است )P>0/05(. * خطای استاندارد ميانگين

 اثرات اسانس ميخک بر   ...



شماره 102، نشریه دامپزشكي، بهار 1393

)پژوهشوسازندگی(73

بحث
 گياهــان دارويــی از جنبه هــاي مختلف بر عملکــرد و كيفيت 
الشه ي جوجه هاي گوشــتی اثرگذار هستند. مواد مؤثره موجود در 
اين گياهان از قبيل كاراكرول، تيمول و اوژنول اثر تحريکی بر افزايش 
ترشحات شــيرابه هاي گوارشی از ارگان هايی نظير لوزالمعده و كبد 
داشــته و ترشح كافی اين شــيرابه ها موجب هضم، جذب و سوخت 
و ســاز بهتر مواد مغذی شــده كه نتيجه ي آن بهبود بهره وري در 
 ،Roura و Brenes( خصــوص عملکرد و كيفيت الشــه می باشــد
2010(. در مراحــل اوليه زندگی توليد آنزيم های گوارشــی ناقص 
می باشــد، لذا بهبــود افزايش وزن جوجه ها در گروه آزمايشــی 
حاوی اســانس ميخک در مراحل اوليــه زندگی احتماال به خاطر 
تاثيــر آن بــر افزايش ترشــح آنزيم هاي هضمی اســت )Lee و 
همــکاران، 2003(. اوژنــول، تركيب اصلی اســانس ميخک می 
باشــد كه باعث تحريک و افزايش ترشحات دستگاه گوارش و در 
نتيجــه بهبود قابليت هضم خوراك و عملکرد می شــود. فرض بر 
اين اســت كه ارتفاع ويلی در روده كوچــک در تيمارهای حاوی 
اســانس افزايــش يافته و عملکــرد هضم و جــذب را در نتيجه 
 افزايش ســطح جذب، ترشــح آنزيم ها از ويلی ها و سيستم های 
 انتقــال مــواد مغــذی در روده كوچک افزايــش داده و منجر به 
افزايش وزن و بهبود ضريب تبديل می شود )Zijlstra و همکاران، 

 .)1996
در تحقيقات صورت گرفته توســط Lee و همکاران )2003( 
مشــخص شــده كه تركيبات ضــد ميکروبی هماننــد ترپن ها 
 و تركيبــات فنولــی همانند تيمــول در ســطح ppm 100 در 
جوجه های گوشتی، ترشحات آنزيمی پانکراس نظير آميالز، ليپاز، 
 تريپسين، كيموتريپسين را با توجه به كامل نبودن ظرفيت فعاليت 
آنزيم های هضمی در جوجه های جوان افزايش می دهد. افزايش 
وزن در دوره پايانــی در پرندگان مصرف كننده اســانس ميخک 
نســبت به تيمار شــاهد در اين آزمايش احتماالً به دليل سالمتی 
دستگاه گوارش جوجه های گوشتی ناشی از تركيبات ضد ميکروبی 
 موجــود در اســانس ميخک ماننــد مونوترپن هــا و فالونوئيدها 
می باشــد كه ضمن بهبود فلور موجود در دستگاه گوارش همانند 
آنتی بيوتيک ها، باعث تقويت سيســتم ايمنی و سالمتی دستگاه 
گوارش پرنده هم می شوند. ماهيت آبگريز اوژنول آن را قادر به نفوذ 
به ليپوپلی ســاكاريد غشای سلول باكتری های گرم منفی ساخته 
و باعث تغيير در ساختار سلولی و نشت به داخل سلولی می شود 
)Hemaiswarya و Doble، 2009(. هم چنين به طور عمومی 
 پذيرفته شــده كه باكتری ها يک هزينــه تغذيه ای برای ميزبان 
 می باشد كه باعث مصرف انرژی و افزايش انرژی نگهداری برای ميزبان 

می باشند. 
عــالوه بر اين در اثر حضور تعــداد زياد باكتري هاي بيماريزا، 
انتروســيت ها به مقدار زيادي از دســت می روند، عمق كريپت 
افزايش و ارتفاع ويلی كاهش می يابد كه منجر به كاهش عملکرد 
می شــود )Miles و همکاران، 2006(. Mukhtar، )2011( طی 
بررســی اسانس ميخک در جيره جوجه گوشتی، بهبود در مصرف 

خوراك و عملکرد را در جوجه های گوشــتی مشــاهده كرد، كه 
اين بهبود را مربوط به اثرات مثبت اســانس ميخک در دســتگاه 
گوارش و غلظت باالی اســانس كه فوق العاده غنی است از منگنز 
و تريس مينرال ها جهت متابوليســم پروتئيــن و كربوهيدرات، 
سنتز اسيدهای چرب و كلسترول، همچنين حاوی مقادير كمتری 
اســيدهای چرب امگا-3، ويتامين C و K می باشد، دانستند. در 
مطالعه حاضر بهبود عملکرد در تيمارهای حاوی اســانس ميخک 
 ppm به صورت خطی نبود،  بلکه بيشــترين عملکرد در ســطوح
100 و 300 اســانس ميخک مشاهده شد. مطابق با نتايج تحقيق 
حاضــر، Agostini و Oriol-Sola )2012(، گــزارش كردند كه 
فراورده های ميخک بر بهبود عملکرد رشد در جوجه ها موثر بود، 
اما بهبود عملکرد به صورت خطــی نبود، بهترين عملکرد مربوط 
به ســطوح 100 و ppm 200 نسبت به ســطوح ppm 1000 و 
2500 مشاهده شد. همچنين Ertas و همکاران )2005( بهترين 
عملکرد را در ســطوح ppm 100و 200 مخلوط ســير، ميخک و 
انيس نسبت به ســطوح ppm 400 يافتند. عدم تاثير در سطوح 
 500 ppm باال، احتماالً به علت غلظت باالی اســانس در ســطح

اسانس ميخک می باشد.
بازده الشــه و وزن ران و ســينه در تيمارهای حاوی اسانس 
ميخک نســبت به گروه شــاهد بهبــود پيدا كرد، كــه احتماالً  
مربــوط به تحريک ترشــح شــيرابه هــا و آنزيم های گوارشــی 
 دســتگاه گوارش و كمک به هضم و جذب بيشــتر پروتئين ها و 

چربی ها باشد. 
Kamel، )2001( اظهــار كــرد كه مواد مؤثــره موجود در 
گياهــان دارويــی، از قبيل كارواكــرول اثر تحريکــی بر افزايش 
 ترشــحات شــيرابه هاي گوارشــی داشــته و ترشــح كافی اين 
 شيرابه ها موجب هضم، جذب و سوخت و ساز بهتر مواد مغذی شده كه 
نتيجه ي آن بهبود بهره وري در خصوص عملکرد و كيفيت الشه 

بود. 
 همچنيــن افزايش در وزن نســبی الشــه، ســينه و ران 
مــی تواند با اثرات ضدميکروبی گياهان دارويی مرتبط باشــد، 
زيرا بر اســاس اظهــارات Lee و همــکاران )2003( از جمله 
معايب وجود ميکروب های مضر در دســتگاه گوارش، افزايش 
تجزية پروتئين و اســيدهای آمينة مــواد هضمی، فعاليت دی 
آميناســيونی پروتئين و اسيدهای آمينة مصرفی و نيز افزايش 
ســرعت تجزية آن ها در اثر ترشح موادی از قبيل آنزيم اوره آز 
توســط ميکروب ها می باشد و با توجه به اينکه كاربرد گياهان 
دارويی ســبب كاهش جمعيت ميکروبی مضر دستگاه گوارش 
می شــود، لذا ســرعت تجزية پروتئين و اسيدهای آمينة مواد 
گوارشــی كاهــش يافته و مقادير بيشــتری از آنها جذب و در 
بدن ذخيره می شــود و منجر به بهبود بازده الشــه و به دنبال 
آن باعــث كاهش تبديل پروتئين به چربــی گرديده و مقادير 
كمتری چربی نيز می تواند در بدن تجمع يابد )نوبخت و اقدام 
شهريار،1389(. كمترين وزن نسبی دستگاه گوارش مربوط به 
تيمارهای حاوی اسانس ميخک و تيمار آنتی بيوتيک می باشد 
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و بيشــترين وزن دستگاه گوارش مربوط به تيمار شاهد بود كه 
تفاوت معنی داری با ديگر تيمارها داشــت )P>0/01(. كاهش 
در وزن نســبی دســتگاه گوارش در پرنــدگان مصرف كننده 
آنتی بيوتيک و اســانس ميخک احتماالً به علت نازك شــدن 
روده توســط اين تركيبات و در نتيجــه كاهش وزن روده می 
 باشد. نازك شــدن ديواره روده، ناشی از عدم سموم حاصله از 
باكتری های گونه كلستريديوم می باشد، كه گياهان دارويی با 
از بين بردن اين باكتری ها، ديواره روده را از آســيب ناشی از 
ســموم حاصل از آنها محفوظ و وزن روده را كاهش می دهند 

)پوررضا و همکاران، 2001(. 
ميکروفلــور روده نه تنها باعث افزايش توده روده می گردد، بلکه 
در حضور ميکروب های روده ســرعت جايگزينی سلولهای بافت روده 
تا 40 درصد افزايش می يابد )Visek، 1978(. همچنين افزايش وزن 
نسبی دستگاه گوارش در گروه شاهد احتماالً با مصرف خوراك بيشتر 
نسبت به ديگر گروه ها می باشد. زيرا در گروه شاهد به دليل كاهش 
جــذب مواد مغذی، پرنده بــرای تامين نياز خود خوراك بيشــتری 

مصرف می كند. 
نتايج آزمايش حاضر نشــان داد كــه تفاوت بين تيمارها برای 
ســلول های ســفيد، ســلول های قرمز، درصد هماتوكريت، 
هموگلوبين، هتروفيل، لنفوسيت و نسبت هتروفيل به لنفوسيت 
معنی دار نبود. هتروفيل ها، ســلول هاي فاگوسيت هستند كه 
براي مقابله با عوامــل عفونت زايی نظير ويروس ها، باكتري ها 
 و نيــز ذرات خارجی شــکل گرفته اند و به ميــزان زيادي در 
محل هاي آســيب ديده در اثر توليد مواد شــيميايی جاذب، 

حضور می يابند. 
عمده ترين عمل هتروفيل ها به دام انداختن و از بين بردن 
ذرات بيگانه بوســيله فاگوسيتوز می باشد و افزايش تعداد آنها 
شاخص مهمی جهت مشخص نمودن وجود عوامل ميکروبی و 

بيماريزا در بدن می باشد. 
لنفوســيت ها، لکوســيت هايی هســتند كه در بافت های 
 لنفوئيــدی نظير تيمــوس، طحال و غده هــای لنفاوی يافت 
می شــوند. در حالــت عادی و عدم وجــود بيماری و حمالت 
ميکروبی، لنفوســيت ها اكثريت گلبول های سفيد خون طيور 
 را تشــکيل داده و ســلول هايی هســتند كه در نهايت وظيفه 
توليد آنتی بادی و هم چنين تظاهرات ايمنی با واسطه سلولی 
را بــه عهده دارند. )نوبخت و شــهريار اقدام، 1389(. نســبت 
هتروفيل ها به لنفوســيت ها شاخص مهمی در ارزيابی سطح 
ايمنی بدن می باشــد و هر چقدر اين نســبت كمتر  باشد، به 
همين مقدار نيز ســطح ايمنی بدن باال بوده و احتمال مقاومت 
 .)1995 ،Sturkie( در مقابــل عوامل بيماري زا بهبود می يابد
افزايش گلبول های ســفيد در زمان عفونت، مســموميت های 
ناشــی از اختالالت متابوليکی و شيميايی، خونريزی های حاد 
و هموليــز ناگهانی گلبول های قرمز اتفــاق می افتد (اطيابی، 

.)1384
كاهش در وزن بورس در تيمار آنتی بيوتيک و تيمار حاوی 

 اسانس ميخک احتماال مربوط به اثرات ضد باكتری آنها مربوط 
می باشــد، بخصوص در سطوح باالی اسانس كه كمترين وزن 
بورس مشــاهده شد. هرگاه يک عامل ميکروبی و غير ميکروبی 
وارد بدن شود، فعاليت سلول های دفاعی در بدن آغاز می شود. 
وقتی اين فعاليت تشديد شود به بدن پيام می دهد كه گلبول 
 سفيد بيشتری را برای مقابله با اين حمله بسازد و طی اين فرايند، 
گلبول های ســفيد افزايش پيدا می كنند و بعد از رفع عفونت 

تعداد آن ها كاهش می يابد. 
كاهش گلبول های ســفيد و لنفوسيت ها را در اثر استفاده 
از آنتی بيوتيک های اكســی تتراســايکلين و سولفاديميدين 
در 50 روزگــی جوجه های گوشــتی در نتيجــه كاهش وزن 
 ، Homeida و Ankari-A1( بورس و تيموس گزارش شــد
1996(. خواص ضد ميکروبی گياهان دارويی منجر به افزايش 
لنفوســيت ها در بدن می شــود، در مطالعه ای Agostini و 
Oriol-Sola )2012(، يافتندكه افزايش تراوش لنفوســيت ها 
در اليه المينا و وزن ســلول ها در ايليــوم و كولون، به تعداد 
بيشتری از الكتوباســيل ها در روده جوجه های تغذيه شده با 
اســانس ميخک در مقايسه با شاهد وابســته بود و در همه ی 
نمونه ها اثرات فلور روده بر سيستم ايمنی شناخته شده است 

)Haghighi و همکاران، 2005(. 
در آزمايش حاضر، تيتر نيوكاســل تحت تاثير تيمارها قرار 
نگرفت ولــی Ankari-A1 و Homeida )1996(، به ارزيابي 
پاســخ ايمني عليه آنتي ژن نيوكاســل در جوجه هاي تغذيه 
شــده با نعناع وحشــي پرداختند. عيار آنتي بادي عليه آنتي 
ژن نيوكاســل براي جيره حــاوي نعناع وحشــي باالتر بود و 
 پيشنهاد كردند روغن هاي اتري قادر به تحريک سيستم ايمني 

مي باشند. 

نتيجه گيری کلی
افزودن اســانس ميخک به جيره جوجه های گوشتی عملکرد 
رشــد و خصوصيات الشــه را بهبود بخشــيد. بهبود عملکرد در 
تيمارهای حاوی اســانس ميخــک به صورت خطــی نبود، بلکه 
بيشترين عملکرد در ســطوح 300 ميلی گرم بر كيلوگرم اسانس 
ميخک مشاهده شد. هم چنين، بازده الشه و وزن ران و سينه در 
تيمارهای حاوی اســانس ميخک نسبت به گروه شاهد بهبود پيدا 

كرد. 
بنابراين پيشــنهاد می شــود كه ســطح 300 ميلی گرم در 
كيلوگرم جيره اســانس ميخک جهت بهبود عملکرد جوجه های 

گوشتی به جيره افزوده شود.

 اثرات اسانس ميخک بر   ...
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