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چکیده

در ايــن تحقيق تعداد  200قطعه جوجه ی یک روزه (راس  )308در قالب طرح کامال تصادفی با  5تیمار4 ،
تکرار و  10جوجه در هر تکرار مورد آزمایش قرار گرفت .تيمارهای آزمايشی شامل شاهد (جيره پايه) ،سطوح
مختلف اسانس ميخک ( 300 ،100 mg/kgو  + 500جيره پايه) و  600 mg/kgآنتی بیوتیک فالووفسفولیپول +
جيره پايه بودند .نتایج نشان داد که با افزایش سطح اسانس ميخک ،مصرف خوراک کاهش يافت ،به طوریکه
کمترین و بیشــترین مصرف خوراک به ترتيب در ســطح  500 mg/kgاسانس میخک و تیمار آنتی بیوتیک
مشاهده شد ( .)P>0/05همچنين ،بیشترین افزایش وزن در تیمار آنتی بیوتیک و سطح  300 mg/kgاسانس
میخک و کمترین افزایش وزن در تیمار شــاهد و سطح 500 mg/kgاسانس میخک مشاهده شد (.)P>0/01
بهترين و بدترين ضریب تبدیل خوراک به ترتيب در سطح 300 mg/kgاسانس میخک و تیمار شاهد مشاهده
شــد( .)P>0/001وزن نسبی الشــه و ران جوجه ها در تیمارهای اسانس میخک و آنتی بیوتیک در مقايسه با
گروه شــاهد افزايش يافت ( .)P>0/01وزن نسبی دستگاه گوارش و بورس فابریسیوس جوجه ها در تیمارهای
اســانس ميخک و آنتی بیوتیک نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی داری را نشان داد ( .)P>0/05هيچ کدام از
فراسنجه های سلول های سفید ،سلول های قرمز ،هتروفيل ،لنفوسیت ،هماتوکريت ،هموگلوبين و تیتر آنتی
بادی تحت تاثير تيمارهای آزمايشــی قرار نگرفت .در این آزمایش بهترین عملکرد در ســطح 300 mg/kg
اسانس میخک مشاهده شد.
كلمات کلیدی :اسانس میخک ،جوجه گوشتی ،عملکرد رشد ،سیستم ایمنی ،خصوصیات الشه
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Effects of clove essential oil on growth performance, carcass characteristics and immune system in broiler
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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 flavophospholipol 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, hemoglobin and antibody titers was affected by dietary treatments. In this experiment, the best performance was
observed at the level of 300 mg/kg CEO.
Key words: Clove essential oil, Broiler Chicken, Growth Performance, Immune system, Carcass characteristics

مقدمه

آنزیم های گوارشــی از دیگر مکانیســم های عملکردی گیاهان
.)2012 ،Oriol-Sola  وAgostini( دارویــی مــی باشــد
 تیمــول و اوژنول موجود در،ترکیبــات فنولی ماننــد کارواکرول
 به دليل دارا بودن خواص ضد باکتری قوی،اســانس های گیاهی
 میخک با نام.عنوان افزودنی در تغذیه دام و طیور استفاده می شوند
 و از خانواده ی میرتاسیهCaryophillium aromaticus علمی
 که حدود،) می باشد که ماده فعال آن اوژنول استMyrtaceae(
 وAnderson(  درصد از روغن میخک را تشــکیل مــی دهد90
 میخک و ترکیبــات آن دارای اثرات مثبت بر.)1997 ،همــکاران
.)2010 ،Torki  وNajafi( بهبود عملکرد رشد در طیور می باشند
بنابراين استفاده از اســانس ميخک با توجه به تاثير مثبت آن در
 فلور ميکروبی و ريخت شناســی روده باعث بهبود،قابلیــت هضم
)2012 ،Oriol-Sola  وAgostini( مکانیســم های عملکــردی
ممکــن اســت از لحاظ اثر بــر عملکــرد اقتصادی پرنــده قابل
 لذا این آزمایش به منظور بررســی اثر اسانس گیاه.توجه باشــد
،میخــک به جای آنتــی بیوتیــک در جیره بر عملکرد رشــدی
خصوصیات الشه و سيســتم ايمنی در جوجه های گوشتی انجام
.گرفت

استفاده از آنتی بیوتیک ها به منظور افزاینده رشد در تغذیه دام و طیور
 افزایش.در چند دهه اخیر به طور چشــم گیری افزایش پیدا کرده اســت
نگرانــی ها در خصوص بروز مقاومت آنتــی بیوتیکی در باکتري هاي مولد
بیماري در انســان و دام و منع مصرف آنتی بیوتیک هاي محرك رشد در
 افزایش تقاضا براي جایگزین هاي ایمن تر را،اغلب کشورهاي جهان
جهت کنترل بیماري هاي شایع و نیز افزایش بازده تولید در صنعت
، پری بیوتیک، ترکیبات مختلفی مانند پروبیوتیک.طیور در پی داشت
 عصاره ها و اسانس های گیاهی به طور گسترده ای،اســیدهای آلی
.)2012 ، و همکارانHashemi( مورد مطالعه قــرار گرفته انــد
افزودنی هاي گیاهی یا فایتوژنیک ها ترکیباتی هستند که از گیاهان
مشتق شــده و به منظور افزایش بازده و کیفیت تولید به خوراك
، افزودنی های گیاهی باعث باال بردن اشتها.دام افزوده می شــوند
 تحریک گردش خون و آنزیم های دستگاه،افزایش ترشحات معده
 وLee( گوارش و بهبود قابلیت هضم و عملکرد پرنده می شــوند
 بزرگترین عمل گیاهان دارویی اثر ضد باکتریایی.)2003 ،همکاران
 اگر چه تغییرات هیستولوژیکی دستگاه گوارش و،آنها می باشــد
تنظیم سیســتم ایمنی و اثرات آنتی اکســیدانی و تحریک ترشح
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مواد و روش ها

این آزمایش در خــرداد مــاه  ،1391در مزرعه تحقیقات
طیور پردیس ابوریحان دانشــگاه تهران انجام شد .تعداد 200
قطعه جوجه ي گوشــتی ســویه ي راس  308در قالب طرح
کامــ ً
ا تصادفی با  5تیمــار و  4تکرار و هر تکــرار  10قطعه
جوجــه (از ســن  1-42روزگی) مورد آزمایش قــرار گرفتند.
گــروه های آزمایشــی شــامل )1 :شــاهد (جیره پایــه))2 ،
آنتــی بیوتیــک (جیره پایــه  600 +ميلی گــرم در کیلوگرم
آنتی بیوتیک فالووفســفولیپول) )4 ،)3 ،و  )5به ترتيب شامل
سطوح  300 ،100و  500ميلی گرم در کيلوگرم اسانس ميخک
 +جيره غذايی شــاهد بودند .اسانس ميخک با ترکيب مشخص
(جدول  )1از شرکت باريج اســانس (کاشان ،ايران) تهيه شد.
جیره هاي آزمایشی بر اســاس ذرت-کنجاله سویا با توجه به
نیازمندي هاي توصیه شده توسط کاتالوگ راس  308برای دوره
های مختلف آغازین( 1-10روزگی) ،رشــد ( 11-24روزگی) و
پایانی ( 25-42روزگی) با اســتفاده از نرم افزار جیره نویســی
 UFFDAتنظیم گردید .شرایط محیطی براي همه ي گروه هاي
آزمایشــی یکسان بود .اندازه گیري وزن گروهی و مصرف خوراك
گروهی پرندگان جهت تعیین افزایش وزن روزانه ،مصرف خوراك
روزانه و ضریب تبدیل خوراك به صورت تصحیح شــده با در نظر
گرفتــن تلفات روزانه و با اســتفاده از روز مــرغ ،براي هفته های
مختلــف پــرورش و در نهایــت کل دوره ي پرورش محاســبه
شد.
به منظور تعیين خصوصیات الشه ،در پایان دوره آزمایشی
( 42روزگی) ،از هر تکرار یک پرنده با وزن نزدیک به میانگین
انتخاب ،توزین و برای اندازه گیری وزن نسبی اندام های داخلی
کشــتار شدند .وزن نسبی الشــه و اندام های درونی بر حسب
وزن زنده بدن محاســبه گردید (وزن اندام ها تقســيم بر وزن
زنده بدن ضرب در .)100
بــرای تعیین عیار آنتــی بادی علیه نیوکاســل در  42روزگی از
هر واحد آزمايشــی یــک پرنده به تصادف انتخــاب و از ورید گردن
 2/5میلــی لیتر خون گرفته شــد و ســرم آن جدا شــد و از روش
هماگلوتیناســیون  )HI(1جهــت تعیين آنتی بادی اســتفاده شــد.
هــم چنین ،دو ميلی ليتر خون در لوله های حاوی مواد ضد انعقادی
 )EDTA(2جمــع آوری گرديد .ســپس اين نمونه ها آزمايشــگاه
منتقل شدند و ميزان گلبول های ســفید ،گلبول های قرمز ،غلظت
هموگلوبین ،درصد هماتوکریت ،هتروفیل و لنفوســيت با اســتفاده
از دســتگاه شــمارنده ســلولی مدل Sysmex German K1000
اندازه گیری شد.
همــه داده های درصدی قبل از تجزيه آماری به  Arcsinتبديل
شــدند .داده ها در قالب طرح کامــ ً
ا تصادفی با  5تيمار و  4تکرار با
اســتفاده از رويه  GLMدر نرم افزار  )2005 ،SAS)SASتجزيه
آماری گردیــد .تفاوت بيــن ميانگين تيمارها بوســيله آزمون چند
دامنه ای دانکن آزموده شــد و معنی داری در ســطح  5درصد مورد
بررسی قرار گرفت.
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اثر تیمارهاي آزمایشــی بر افزايش وزن جوجه هاي گوشــتی در
جدول  2ارائه شــده اســت .در هفته دوم ( )P>0/05و هفته ششم
( )P>0/01پرورش ،ميانگين افزايــش وزن روزانه در بین تيمارهای
مختلف تفاوت معنی دار نشــان را داد .به طوري که بیشترین افزایش
وزن در تیمار آنتی بیوتیک و ســطح  300 mg/kgاسانس میخک
مشــاهده شد .در کل دوه پرورشــی نیز بیشترین افزایش وزن
مربوط به تیمار آنتی بیوتیک و ســپس ســطح 300 mg/kg
اســانس میخک بود و کمترین افزایــش وزن مربوط به تیمار
شاهد و سطح 500 mg/kgاسانس میخک بود ( .)P>0/01اثر
تیمارهاي آزمایشــی بر مصرف خوراک جوجه ها در جدول 3
ارائه شده است.
بیشــترین مصــرف خــوراک در هفتــه اول ،دوم و پنجم
مربوط به تیمار شــاهد و آنتی بیوتیک بــود و در کل دوره با
افزایش ســطح اســانس ميخک ،مصرف خوراک کاهش پیدا
کرد به طــوری که کمترین مصرف خوراک مربوط به ســطح
 500 mg/kgاســانس میخــک و بیشــترین آن در تیمــار
آنتی بیوتیک مشــاهده شد ( .)P>0/05اثر تیمارهاي آزمایشی
بر ضریب تبدیل خوراک جوجه هاي گوشتی در جدول  4ارائه
شــده است .در هفته اول ،دوم ،پنجم و ششم بیشترین ضریب تبدیل
خوراک مربوط به تیمار شاهد و بهترين ضریب تبدیل خوراک مربوط
بــه تیمار آنتی بيوتيک و ســطح  300 mg/kgاســانس میخک بود
( .)P>0/05در کل دوه پرورشــی ،بهترين ضریب تبدیل خوراک در
ســطح  300 mg/kgاسانس میخک و نامناســبترين ضریب تبدیل
خوراک مربوط به تیمار شاهد بود (.)P>0/01
اثــر تیمارهــاي آزمایشــی بر خصوصيــات الشــه در جدول 5
نشان داده شده است .بازده الشه در تیمارهای حاوی اسانس میخک
و آنتی بیوتیک نسبت به گروه شاهد باالتر بود ( .)P>0/01هم چنین
وزن نســبی ران ( )P>0/01و سينه ( )P>0/1در تیمار شاهد نسبت
به ســاير تیمارها کاهش پیدا کرد .وزن دستگاه گوارش در تیمارهای
حاوی اســانس ميخک و آنتی بیوتیک نسبت به تیمار شاهد کاهش
معنــی داری نشــان داد ( .)P>0/01در تیمارهای آزمایشــی تفاوت
معنی داری بین وزن نســبی چربی حفره بطنی ،قلب و کبد مشاهده
نشد.
اثر تیمارهاي آزمایشی بر سلول های ایمنی خون در جدول
 6آمده اســت .تفاوت بين تيمارها برای ســلول های ســفید،
ســلول های قرمز خــون ،هتروفيل ،لنفوســیت ،هماتوکريت،
هموگلوبين و نســبت هتروفیل به لنفوسیت ها معنی دار نبود.
تاثیــر تیمارهای آزمایشــی بر وزن اندام هــای لنفاوی و تیتر
نیوکاســل در جدول  7ارائه شده است .اثر تیمارهای آزمایشی
مختلف بر وزن نســبی طحال و تیتر نیوکاسل معنی دار نبود.
اما وزن بورس فابرسیوس در تیمارهای دریافت کننده اسانس
میخک و آنتی بيوتيک نســبت به شــاهد کاهــش پیدا کرد و
کمترین وزن در تیمار  500 mg/kgاسانس میخک و آنتی بيوتيک
مشاهد شد (.)P>0/05
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اثرات اسانس ميخك بر ...
جدول  -1ترکیب شيميايی اسانس میخک (درصد)

بتا-کاريوفيلن

اوژنول

استيل اوژنول

12/24

73/35

8/99

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

تيمار

دوره زماني
هفته اول

هفته دوم

كل دوره

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

( 0-42روزگي)

202/0

291/7

501/6

582/7ab

507/8ab

2157/6bc

213/7

316/6

487/2

589/9a

565/9a

2259/2ab

192/4

302/6

484/3

557/3b

505/2ab

2130/6c

185/2

318/0

516/4

573/4ab

444/8b

2122/0c

100mg/kg

80/1

abc

300mg/kg

84/5

ab

500mg/kg

84/0

bc

شاهد

83/0

c
a

آنتي بيوتيك

86/6

219/9

336/8

547/2

586/9ab

530/2a

2311/5a

*SEM

3/52

7/62

12/22

24/04

9/37

20/62

34/6

PValue

0/76

0/03

0/15

0/37

0/17

0/01

0/004

 a-b-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنی دار است ( * .)P>0/05خطای استاندارد میانگین

جدول -3اثر تيمار بر میانگین مصرف خوراک (گرم به ازای هر جوجه درهر دوره) در فواصل سنی مختلف

تيمار

دوره زماني

كل دوره

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

( 1-42روزگي)

100mg/kg

108/7ab

394/9a

597/4

725/5

1033/2bc

1099/5

3968/6bc

300mg/kg

97/0b

370/7a

611/1

712/6

1025/2c

1140/6

3965/2bc

500mg/kg

103/ 9b

332/6b

619/6

723/4

1039/3bc

1116/3

3939/7c

شاهد

121/7a

373/7a

633/5

736/7

1076/2ab

1123/5

4081/6ab

آنتي بيوتيك

98/4b

382/0a

640/3

748/7

1098/4a

1146/3

4125/4a

*SEM

5/17

12/35

11/96

15/43

15/07

17/42

37/40

PValue

0/02

0/03

0/13

0/54

0/01

0/36

0/01

 a-b-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنی دار است ( * .)P>0/05خطای استاندارد میانگین
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جدول  -4اثر تيمار بر میانگین ضریب تبدیل خوراک در فواصل سنی مختلف
تيمار

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

دوره زماني
هفته چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

100mg/kg

1/35ab

1/95ab

2/04

1/44

1/77ab

2/17b

1/84b

300mg/kg

1/14c

1/73c

1/93

1/46

1/73b

2/01b

1/74c

500mg/kg

1/24bc

1/73c

2/04

1/49

1/86a

2/20b

1/84b

شاهد

1/47a

2/03a

1/98

1/42

1/86a

2/53a

1/92a

آنتي بيوتيك

1/13c

1/75bc

1/92

1/38

1/87a

2/16b

1/78bc

*SEM

0/05

0/06

0/07

0/04

0/03

0/07

0/02

PValue

0/009

0/01

0/6

0/57

0/03

0/004

0/0006

كل دوره

( 0-42روزگي)

 a-b-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنی دار است ( * .)P>0/05خطای استاندارد میانگین

جدول  - 5اثر تيمار بر خصوصیات الشه جوجه های گوشتی

چربی حفره

دستگاه گوارش

تيمار

بازده الشه(درصد)

سینه(درصد)

ران(درصد)

100mg/kg

70/2a

22/9a

9/3ab

1/36

300mg/kg

69/5a

21/5ab

9/1b

0/87

2/11

500mg/kg

68/8a

21/7ab

9/8a

1/09

2/31

0/46

شاهد

65/5b

20/5b

8/4c

1/32

2/29

0/47

12/9a

آنتي بيوتيك

69/5a

22/1ab

9/0b

1/42

1/95

0/42

9/9b

*SEM

0/006

0/56

0/2

0/16

0/13

0/02

0/58

PValue

0/005

0/08

0/004

0/19

0/32

0/5

0/004

بطنی(درصد)

کبد(درصد)

قلب(درصد)

2/70

0/43

9/1b

0/41

10/3b
10/6b

(درصد)
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اثرات اسانس ميخك بر ...
جدول  - 6اثر تيمار بر سلول های خون در جوجه های گوشتی
سلول های

سلول های قرمز

تيمار

()×10 µL

3

6

()×10 µL

سفید

خون

هتروفیل(درصد)

لنفوسیت

هماتوکریت

(درصد)

هموگلوبین
()g/dl

(درصد)

لنفوسیت /

هتروفیل (درصد)

100mg/kg

94/3

2/5

8/0

91/5

33/2

9/3

0/08

300mg/kg

117/0

2/4

7/5

92/0

30/7

8/3

0/08

500mg/kg

108/7

2/5

3/7

95/5

33/7

8/7

0/03

شاهد

94/9

2/6

5/0

94/7

33/5

8/6

0/05

آنتي بيوتيك

96/0

2/4

5/5

94/5

32/2

8/5

0/05

*SEM

12/7

0/08

1/44

1/58

1/48

0/47

0/01

PValue

0/6

0/5

0/2

0/3

0/6

0/7

0/2

 a-b-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنی دار است ( * .)P>0/05خطای استاندارد میانگین

جدول  - 7اثر تيمار بر اندام های لنفاوی و تیتر نیوکاسل در جوجه های گوشتی

تيمار

طحال (درصد)

بورس (درصد)

تیتر نیوکاسل (درصد)

100mg/kg

0/09

0/18

5/00

300mg/kg

0/13

0/17

4/75

500mg/kg

0/11

0/13

3/75

شاهد

0/12

0/22

3/00

آنتي بيوتيك

0/12

0/16

3/75

*SEM

0/01

0/01

0/6

PValue

0/5

0/04

0/2

 a-b-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنی دار است ( * .)P>0/05خطای استاندارد میانگین
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بحث

گیاهــان دارویــی از جنبه هــاي مختلف بر عملکــرد و کیفیت
الشه ي جوجه هاي گوشــتی اثرگذار هستند .مواد مؤثره موجود در
این گیاهان از قبیل کاراکرول ،تیمول و اوژنول اثر تحریکی بر افزایش
ترشحات شــیرابه هاي گوارشی از ارگان هایی نظیر لوزالمعده و کبد
داشــته و ترشح کافی این شــیرابه ها موجب هضم ،جذب و سوخت
و ســاز بهتر مواد مغذی شــده که نتیجه ي آن بهبود بهره وري در
خصــوص عملکرد و کیفیت الشــه می باشــد ( Brenesو ،Roura
 .)2010در مراحــل اولیه زندگی تولید آنزیم های گوارشــی ناقص
می باشــد ،لذا بهبــود افزایش وزن جوجه ها در گروه آزمایشــی
حاوی اســانس میخک در مراحل اولیــه زندگی احتماال به خاطر
تاثیــر آن بــر افزایش ترشــح آنزیم هاي هضمی اســت ( Leeو
همــکاران .)2003 ،اوژنــول ،ترکیب اصلی اســانس میخک می
باشــد که باعث تحریک و افزایش ترشحات دستگاه گوارش و در
نتیجــه بهبود قابلیت هضم خوراک و عملکرد می شــود .فرض بر
این اســت که ارتفاع ویلی در روده کوچــک در تیمارهای حاوی
اســانس افزایــش یافته و عملکــرد هضم و جــذب را در نتیجه
افزایش ســطح جذب ،ترشــح آنزیم ها از ویلی ها و سیستم های
انتقــال مــواد مغــذی در روده کوچک افزایــش داده و منجر به
افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل می شود ( Zijlstraو همکاران،
.)1996
در تحقیقات صورت گرفته توســط  Leeو همکاران ()2003
مشــخص شــده که ترکیبات ضــد میکروبی هماننــد ترپن ها
و ترکیبــات فنولــی همانند تیمــول در ســطح  100 ppmدر
جوجه های گوشتی ،ترشحات آنزیمی پانکراس نظیر آمیالز ،لیپاز،
تریپسین ،کیموتریپسین را با توجه به کامل نبودن ظرفیت فعالیت
آنزیم های هضمی در جوجه های جوان افزایش می دهد .افزایش
وزن در دوره پایانــی در پرندگان مصرف کننده اســانس میخک
نســبت به تیمار شــاهد در این آزمایش احتماالً به دلیل سالمتی
دستگاه گوارش جوجه های گوشتی ناشی از ترکیبات ضد میکروبی
موجــود در اســانس میخک ماننــد مونوترپن هــا و فالونوئیدها
می باشــد که ضمن بهبود فلور موجود در دستگاه گوارش همانند
آنتی بیوتیک ها ،باعث تقویت سیســتم ایمنی و سالمتی دستگاه
گوارش پرنده هم می شوند .ماهیت آبگریز اوژنول آن را قادر به نفوذ
به لیپوپلی ســاکارید غشای سلول باکتری های گرم منفی ساخته
و باعث تغییر در ساختار سلولی و نشت به داخل سلولی می شود
( Hemaiswaryaو  .)2009 ،Dobleهم چنین به طور عمومی
پذیرفته شــده که باکتری ها یک هزینــه تغذیه ای برای میزبان
می باشد که باعث مصرف انرژی و افزایش انرژی نگهداری برای میزبان
می باشند.
عــاوه بر این در اثر حضور تعــداد زياد باكتري هاي بيماريزا،
انتروســیت ها به مقدار زيادي از دســت می روند ،عمق کریپت
افزایش و ارتفاع ویلی کاهش می یابد که منجر به کاهش عملکرد
می شــود ( Milesو همکاران )2011( ،Mukhtar .)2006 ،طی
بررســی اسانس میخک در جیره جوجه گوشتی ،بهبود در مصرف
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خوراک و عملکرد را در جوجه های گوشــتی مشــاهده کرد ،که
این بهبود را مربوط به اثرات مثبت اســانس میخک در دســتگاه
گوارش و غلظت باالی اســانس که فوق العاده غنی است از منگنز
و تریس مینرال ها جهت متابولیســم پروتئیــن و کربوهیدرات،
سنتز اسیدهای چرب و کلسترول ،همچنین حاوی مقادیر کمتری
اســیدهای چرب امگا ،3-ویتامین  Cو  Kمی باشد ،دانستند .در
مطالعه حاضر بهبود عملکرد در تیمارهای حاوی اســانس ميخک
به صورت خطی نبود ،بلکه بیشــترین عملکرد در ســطوح ppm
 100و  300اســانس میخک مشاهده شد .مطابق با نتایج تحقیق
حاضــر Agostini ،و  ،)2012( Oriol-Solaگــزارش کردند که
فراورده های میخک بر بهبود عملکرد رشد در جوجه ها موثر بود،
اما بهبود عملکرد به صورت خطــی نبود ،بهترین عملکرد مربوط
به ســطوح  100و  200 ppmنسبت به ســطوح  1000 ppmو
 2500مشاهده شد .همچنین  Ertasو همکاران ( )2005بهترین
عملکرد را در ســطوح 100 ppmو  200مخلوط ســیر ،میخک و
انیس نسبت به ســطوح  400 ppmیافتند .عدم تاثیر در سطوح
باال ،احتماالً به علت غلظت باالی اســانس در ســطح 500 ppm
اسانس میخک می باشد.
بازده الشــه و وزن ران و ســینه در تیمارهای حاوی اسانس
میخک نســبت به گروه شــاهد بهبــود پیدا کرد ،کــه احتماالً
مربــوط به تحریک ترشــح شــیرابه هــا و آنزیم های گوارشــی
دســتگاه گوارش و کمک به هضم و جذب بیشــتر پروتئین ها و
چربی ها باشد.
 )2001( ،Kamelاظهــار کــرد که مواد مؤثــره موجود در
گیاهــان دارویــی ،از قبیل کارواکــرول اثر تحریکــی بر افزایش
ترشــحات شــیرابه هاي گوارشــی داشــته و ترشــح کافی این
شیرابه ها موجب هضم ،جذب و سوخت و ساز بهتر مواد مغذی شده که
نتیجه ي آن بهبود بهره وري در خصوص عملکرد و کیفیت الشه
بود.
همچنیــن افزایش در وزن نســبی الشــه ،ســینه و ران
مــی تواند با اثرات ضدمیکروبی گیاهان دارویی مرتبط باشــد،
زیرا بر اســاس اظهــارات  Leeو همــکاران ( )2003از جمله
معایب وجود میکروب های مضر در دســتگاه گوارش ،افزایش
تجزیۀ پروتئین و اســیدهای آمینۀ مــواد هضمی ،فعالیت دی
آمیناســیونی پروتئین و اسیدهای آمینۀ مصرفی و نیز افزایش
ســرعت تجزیۀ آن ها در اثر ترشح موادی از قبیل آنزیم اوره آز
توســط میکروب ها می باشد و با توجه به اینکه کاربرد گیاهان
دارویی ســبب کاهش جمعیت میکروبی مضر دستگاه گوارش
می شــود ،لذا ســرعت تجزیۀ پروتئین و اسیدهای آمینۀ مواد
گوارشــی کاهــش یافته و مقادیر بیشــتری از آنها جذب و در
بدن ذخیره می شــود و منجر به بهبود بازده الشــه و به دنبال
آن باعــث کاهش تبدیل پروتئین به چربــی گردیده و مقادیر
کمتری چربی نیز می تواند در بدن تجمع یابد (نوبخت و اقدام
شهریار .)1389،کمترین وزن نسبی دستگاه گوارش مربوط به
تیمارهای حاوی اسانس ميخک و تیمار آنتی بیوتیک می باشد
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و بیشــترین وزن دستگاه گوارش مربوط به تیمار شاهد بود که
تفاوت معنی داری با دیگر تیمارها داشــت ( .)P>0/01کاهش
در وزن نســبی دســتگاه گوارش در پرنــدگان مصرف کننده
آنتی بیوتیک و اســانس میخک احتماالً به علت نازک شــدن
روده توســط این ترکیبات و در نتیجــه کاهش وزن روده می
باشد .نازک شــدن دیواره روده ،ناشی از عدم سموم حاصله از
باکتری های گونه کلستريدیوم می باشد ،که گیاهان دارویی با
از بین بردن این باکتری ها ،دیواره روده را از آســیب ناشی از
ســموم حاصل از آنها محفوظ و وزن روده را کاهش می دهند
(پوررضا و همکاران.)2001 ،
میکروفلــور روده نه تنها باعث افزایش توده روده می گردد ،بلکه
در حضور میکروب های روده ســرعت جایگزینی سلولهای بافت روده
تا  40درصد افزایش می یابد ( .)1978 ،Visekهمچنین افزایش وزن
نسبی دستگاه گوارش در گروه شاهد احتماالً با مصرف خوراک بیشتر
نسبت به دیگر گروه ها می باشد .زیرا در گروه شاهد به دلیل کاهش
جــذب مواد مغذی ،پرنده بــرای تامین نیاز خود خوراک بیشــتری
مصرف می کند.
نتايج آزمايش حاضر نشــان داد کــه تفاوت بین تیمارها برای
ســلول های ســفید ،ســلول های قرمز ،درصد هماتوکریت،
هموگلوبين ،هتروفيل ،لنفوسيت و نسبت هتروفيل به لنفوسيت
معنی دار نبود .هتروفیل ها ،ســلول هاي فاگوسیت هستند که
براي مقابله با عوامــل عفونت زایی نظیر ویروس ها ،باکتري ها
و نیــز ذرات خارجی شــکل گرفته اند و به میــزان زیادي در
محل هاي آســیب دیده در اثر تولید مواد شــیمیایی جاذب،
حضور می یابند.
عمده ترین عمل هتروفیل ها به دام انداختن و از بین بردن
ذرات بیگانه بوســیله فاگوسیتوز می باشد و افزایش تعداد آنها
شاخص مهمی جهت مشخص نمودن وجود عوامل میکروبی و
بیماريزا در بدن می باشد.
لنفوســیت ها ،لکوســیت هایی هســتند که در بافت های
لنفوئیــدی نظیر تیمــوس ،طحال و غده هــای لنفاوی یافت
می شــوند .در حالــت عادی و عدم وجــود بیماری و حمالت
میکروبی ،لنفوســیت ها اکثریت گلبول های سفید خون طیور
را تشــکیل داده و ســلول هایی هســتند که در نهایت وظیفه
تولید آنتی بادی و هم چنین تظاهرات ایمنی با واسطه سلولی
را بــه عهده دارند( .نوبخت و شــهریار اقدام .)1389 ،نســبت
هتروفیل ها به لنفوســیت ها شاخص مهمی در ارزیابی سطح
ایمنی بدن می باشــد و هر چقدر این نســبت کمتر باشد ،به
همین مقدار نیز ســطح ایمنی بدن باال بوده و احتمال مقاومت
در مقابــل عوامل بیماري زا بهبود می یابد (.)1995 ،Sturkie
افزایش گلبول های ســفید در زمان عفونت ،مســمومیت های
ناشــی از اختالالت متابولیکی و شیمیایی ،خونریزی های حاد
و همولیــز ناگهانی گلبول های قرمز اتفــاق می افتد )اطیابی،
.)1384
کاهش در وزن بورس در تیمار آنتی بیوتیک و تیمار حاوی

  (پژوهشوسازندگی)

اسانس ميخک احتماال مربوط به اثرات ضد باکتری آنها مربوط
می باشــد ،بخصوص در سطوح باالی اسانس که کمترین وزن
بورس مشــاهده شد .هرگاه یک عامل میکروبی و غیر میکروبی
وارد بدن شود ،فعالیت سلول های دفاعی در بدن آغاز می شود.
وقتی این فعالیت تشدید شود به بدن پیام می دهد که گلبول
سفید بیشتری را برای مقابله با این حمله بسازد و طی این فرایند،
گلبول های ســفید افزایش پیدا می کنند و بعد از رفع عفونت
تعداد آن ها کاهش می یابد.
کاهش گلبول های ســفید و لنفوسیت ها را در اثر استفاده
از آنتی بیوتیک های اکســی تتراســایکلین و سولفادیمیدین
در  50روزگــی جوجه های گوشــتی در نتیجــه کاهش وزن
بورس و تیموس گزارش شــد ( Ankari-A1و ، Homeida
 .)1996خواص ضد میکروبی گیاهان دارویی منجر به افزایش
لنفوســیت ها در بدن می شــود ،در مطالعه ای  Agostiniو
 ،)2012( Oriol-Solaیافتندکه افزایش تراوش لنفوســیت ها
در الیه المینا و وزن ســلول ها در ایلیــوم و کولون ،به تعداد
بیشتری از الکتوباســیل ها در روده جوجه های تغذیه شده با
اســانس میخک در مقایسه با شاهد وابســته بود و در همه ی
نمونه ها اثرات فلور روده بر سیستم ایمنی شناخته شده است
( Haghighiو همکاران.)2005 ،
در آزمايش حاضر ،تيتر نيوکاســل تحت تاثير تيمارها قرار
نگرفت ولــی  Ankari-A1و  ،)1996( Homeidaبه 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 تحريك سيستم ايمني
مي باشند.

نتیجه گیری کلی

افزودن اســانس میخک به جیره جوجه های گوشتی عملکرد
رشــد و خصوصيات الشــه را بهبود بخشــید .بهبود عملکرد در
تیمارهای حاوی اســانس ميخــک به صورت خطــی نبود ،بلکه
بیشترین عملکرد در ســطوح  300ميلی گرم بر کيلوگرم اسانس
میخک مشاهده شد .هم چنين ،بازده الشه و وزن ران و سینه در
تیمارهای حاوی اســانس میخک نسبت به گروه شاهد بهبود پیدا
کرد.
بنابراین پیشــنهاد می شــود که ســطح  300میلی گرم در
کیلوگرم جیره اســانس میخک جهت بهبود عملکرد جوجه های
گوشتی به جيره افزوده شود.
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