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اثر استفاده از پری بیوتیک، گیاهان داروئی و 
اسیدآلی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک بر عملکرد 

و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جوجه های گوشتی  

چکید ه
 ای�ن تحقی�ق به منظور بررس�ی اثر پری بیوتی�ک، گیاهان داروئی و اس�یدآلی به عن�وان جایگزین آنتی بیوتی�ک بر عملکرد و 
قابلی�ت هض�م ظاه�ری پروتئین خ�ام، چربی خام و انرژی به مدت ش�ش هفته با اس�تفاده از 192 قطعه جوجه گوش�تی س�ویه 
کاب 500 در قال�ب ط�رح بل�وک کام�ل تصادفی ب�ا 6 تیمار، 4 تک�رار و 8 قطع�ه جوجه گوش�تی در هر تکرار در ش�رایط قفس 
 انجام گردید. گروه های آزمایش�ی ش�امل گروه ش�اهد )بدون افزودنی غذایی( و گروه های حاوی افزودنی ش�امل آنتی بیوتیک 
 ،)MOS  450(، پ�ری بیوتی�ک )0/1 درص�د ppm digestarom( مخل�وط گیاه�ان داروئ�ی ،(15 ppm virginiamycin)
 اس�یدآلی )0/2 درصد مخلوط نمک های اس�یدآلی( و مخلوط پری بیوتیک و اس�یدآلی )0/1 درصد MOS 1+ 0/2 درصد مخلوط 
 نمک های اسید آلی( بودند. تیمارهای آزمایشی اثر معنی داری بر وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی نداشتند )p< 0/05(، ولی تاثیر 
معن�ی داری ب�ر خوراک مصرفی داش�تند )p >0 /05(. قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، چربی خام و انرژی در دو دوره رش�د و 

 .)p< 0/05( پایانی تحت تاثیر گروه های آزمایشی قرار نگرفت

کلمات کلید ي: آنتی بیوتیک، پری بیوتیک، گیاهان داروئی و اسیدآلی، عملکرد جوجه گوشتی
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مقد مه
اس��تفاده از افزودنی های غذایی در تغذیه طیور به عنوان یک راه حل در 
بكار گیری هر چه بهتر خوراك توس��ط طیور محسوب می شود. یكی از این 
مكمل های مورد اس��تفاده، آنتی بیوتیک محرك رش��د می باشد. با توجه به 
باال رفتن میزان تولید جوجه های گوش��تی در س��ال های اخیر، امروزه توجه 
بیش��تری به س��المت محصوالت می شود و این امر همسو با دیگر صنایع که 
یک تغییر روند از تولید بیش��تر به س��المت محیط و جامعه صورت گرفت. با 
توج��ه ب��ه اینكه برخی از آنتی بیوتیک های مورد اس��تفاده در تولید طیور با 
مصرف درمانی انس��انی مشترك هس��تند و امكان انتقال سویه های باکتری 
مقاوم به آنتی بیوتیک از طریق محصوالت طیور به انسان می باشد که باعث 
 می شود آنتی بیوتیک های درمانی در مورد انسان موثر واقع نشود و باقیماندن 
آنتی بیوتیک در محصوالت طیور، استفاده از این مكمل در جیره طیور مورد 
تردید قرارگرفته اس��ت. تحقیقات زیادی در رابطه با جایگزینی آنتی بیوتیک 
در جی��ره در س��ال های اخیر صورت گرفته اس��ت. از جمله م��واد گوناگونی 
که به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک های محرك رش��د معرفی ش��ده است، 
 می توان به پری بیوتیک و اس��یدآلی اش��اره کرد. پري بیوتیک ها به عنوان 
کربوهی��درات هاي پیچیده جیره اي که براي طیور غیر قابل هضم هس��تند، 
تعریف مي شوند و اثرات سودمندي را براي میزبان از طریق تحریک انتخابي 
رشد و یا فعالیت یک یا تعداد محدودي باکتري اعمال می کنند و بنابراین باعث 
بهبود سالمت میزبان می شوند)7(. پري بیوتیک هایي که تا بحال بیشتر مورد 
بررسي و تحقیق قرار گرفته اند شامل: فروکتواولیگوساکاریدها )اولیگوفروکتوز، 
 اینولی��ن( و مانان اولیگوس��اکارید مي باش��ند. مانان اولگوس��اکاریدها که از 
 مانان ها از دیواره سلولی مخمر مشتق مي شوند، کار خود را توسط فراهم کردن 
 مكان هاي اتصال مخصوص)د- مانوز2( براي باکتري هاي بیماري زاي روده اي انجام 

 مي دهند، بنابراین ش��انس و احتمال چس��بیدن این باکتري ها را به مس��یر 
روده اي را کاه��ش مي دهند. از آنجائي که MOS توس��ط آنزیم هاي پرنده 
هضم نمي ش��وند، آنه��ا با باکتري هاي چس��بیده به خود از میان دس��تگاه 
 گ��وارش عب��ور مي کنند )6(. یكی از جایگزین ه��ای آنتی بیوتیک می تواند 
روغن های فرار استخراج شده )Essential Oil( از گیاهان داروئی و عصاره 
 EO آنها باشد که به واسطه فعالیت ضد میكروبی شان شناخته شده اند. اکثر
مرکب از مخلوط هیدروکربن ها، ترکیبات اکس��یژن دار مانند الكل، استرها، 
آلدهیده��ا و کتون ه��ا و درصد کوچكی باقیمانده غیر ف��رار مانند پارافین و 
واکس می باش��د )12(. اسیدهاي آلي به طور گسترده اي در اروپا براي مهار 
باکتري هاي بیماري زا مانند سالمونال در خوراك حیوانات استفاده مي شوند 
)13(. نحوه عملكرد اسیدهای آلی بر ضد باکتری اینست که اسیدهای آلی در 
شكل غیریونیزه می توانند به دیواره سلولی باکتریایی نفوذ کنند و فیزیولوژی 

طبیعی باکتری که حساس به pH می باشد، را مختل کنند.
با توجه به خصوصیات دکر شده به نظر می رسد پری بیوتیک ها، گیاهان 
داروئ��ی و پروبیوتیک ها می توانند جایگزین مناس��بی برای آنتی بیوتیک ها 
باشند. هدف از انجام این تحقیق بررسی چگونگی پاسخ جوجه های گوشتی 
 نس��بت به افزودنی های مختلف در مقایس��ه با آنتی بیوتیک محرك رش��د 

می باشد.

مواد و روش ها 
در این آزمایش از 192 قطعه جوجه گوش��تی س��ویه کاب 500 استفاده 
شد که در شش قفس در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با 6 تیمارآزمایشي، 
4 تك��رار و 8 قطع��ه جوجه در هر تكرار صورت گرفت. جیره هاي آزمایش��ي 
 ش��امل جیره ش��اهد )بدون م��واد افزودن��ی( جیره ح��اوي آنت��ی بیوتیک 
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Effects of medicinal plant, prebiotic, probiotic and antibiotic on intestinal morphology and nutrient digestibility 
of broilers chickens
By: S.V. Marashi saraei, M.A. Alizadehsadrdaneshpour, MSc Students of Animal Science Department, Agricultural 
College, Tarbiat Modarres University. Tehran. Iran, F. Shariatmadari, Professor, of Animal Science Department, 
Agricultural College, Tarbiat Modarres University. Tehran. Iran (Corresponding Author; Tel: +989121884049) and 
M.A. Karimi Torshizi, Assiatant Professor of Animal Science Department, Agricultural College, Tarbiat Modarres 
University. Tehran. Iran
The present experiment was carried out to determine the effects of  antibiotic  growth promoters, blend of medicinal 
plants, prebiotic and organic acid on performance and nutrients apparent digestibility in a six week period, using one 
hundred ninety two one- day- old broiler chicks (Cobb 500) on a randomized complete block design experiment with 
six treatments consisting of 4 replications and 8 chicks per pen in cage condition. Experiment treatments were included: 
1- Control (without growth promoters) 2- Antibiotic (15 ppm Virginiamycin ) 3- Blend of Medicinal Plants (450 ppm 
Digestarom) 4- Prebiotic (0.1 % Immunowall)  5- organic acid (0.2% blend of organic acid salts)  6- mixture treatment 
4 and 5. Body weight gain and feed conversion ratio were not affected by dietary treatments (p>0.05).However feed 
intake significantly were affected experimental groups. No significant differences in nutrients apparent digestibility 
compared with control were observed in starter and grower periods. 
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داروئ��ی  گیاه��ان  مخل��وط  جی��ره   ،)15  ppm virginiamycin( 
)ppm digestarom 450(، جی��ره ح��اوي پ��ری بیوتی��ک )0/1 درصد 
MOS(، اس��یدآلی )0/2 درصد مخلوط نمک های اسیدآلی( و جیره مخلوط 
پری بیوتیک واس��یدآلی )0/1 درصد MOS + 0/2 درصد مخلوط نمک های 
اسیدآلی( مي باشد. صفات مورد ارزیابي شامل میزان خوراك مصرفی، افزایش 
وزن و ضری��ب تبدیل غذایی که به ص��ورت هفتگی مورد اندازه گیری گرفت 
مي باش��د. دو نوبت نمونه گیری از مدفوع جهت تعیین قابلیت هضم ظاهری 
پروتئی��ن خام، چربی خام و انرژی  جوجه ها به عنوان قابلیت هضم در جیره 
رش��د و پایانی در نظر گرفته ش��د. برای این منظ��ور دو نوبت عادت دهی به 
مارکر یكی طی روزهای 27، 28 و 29 دوره پرورش برای جیره رشد و دیگری 
روزهای 37، 38 و 39 برای جیره پایانی صورت گرفت. مارکر استفاده شده در 
این آزمایش اکس��ید تیتانیوم بود که میزان 1 گرم در کیلوگرم جیره مخلوط 
ش��د. بعد از عادت دهی س��ه روزه به مارکر، 3 روز بعد از آن و روزی 4 نوبت 
 )ساعات 6، 12، 18 و 24( نمونه گیری از مدفوع انجام و به سرعت فریز گردید. 
نمونه های مدفوع پس از خش��ک شدن در دستگاه آون و تعیین ماده خشک 
نمونه، برای اندازه گیری ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم، چربی خام و پروتئین 
خام، استفاده شدند )1(. بعد از اندازه گیری اکسید تیتانیوم در نمونه خوراك و 
مدفوع که با تهیه محلول مورد نظر و خواندن آن با دستگاه اسپكتروفتومتر و 
بدست آوردن منحنی کالیبراسیون انجام شد، اعداد بدست آمده طبق فرمول 

زیر برای بدست آوردن قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی استفاده شد  )9(.
DD=[1 – )ID*AF(/ )IF*AD(]*100

DN= قابلیت هضم مواد مغذی     
ID= غلظت مارکر در جیره غذایی   

AF= غلظت مواد مغذی در فضوالت   
IF= غلظت مارکر در فضوالت              
AD= غلظت مواد مغذی در جیره غذایی

داده های بدس��ت آمده برای صفات مورد اندازه گیری به وسیله نرم افزار 
SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و جهت مقایسه میانگین ها از 

آزمون چند دامنه ای دانكن استفاده شد. 

نتایج و بحث 
اثر تیمارهای آزمایشی بر عملكرد جوجه های گوشتی )خوراك مصرفی، 
افزای��ش وزن بدن و ضریب تبدیل غذای��ی( در طول دوره پرورش  در جدول 
1 ارائه گردیده اس��ت. همانطوری که در جدول 1 مش��اهده می شود، تغذیه 
افزودنی های مورد استفاده نسبت به گروه شاهد تاثیر معنی داری بر افزایش 
 ،)p > 0/05( وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه ها در کل دوره نداشته است
هر چند تیمار گیاهان داروئی توانسته به طور غیر معنی داری ضریب تبدیل 
غذایی را نس��بت به گروه شاهد کاهش دهد. مطابق با جدول 1 اثر تیمارهای 
 ، )p < 0/05( آزمایش��ی بر خ��وراك مصرفی جوجه ها معنی دار می باش��د
بدینگونه که به استثنای گروه پری بیوتیک که نسبت به گروه شاهد تغییری 
در خوراك مصرفی نداش��ته است، بقیه گروه ها  بطور معنی داری در مقایسه 
با گروه ش��اهد خوراك مصرفی را کاه��ش داده اند بدین ترتیب که کمتریت 

مصرف خوراك مربوط به تیمار گیاهان داروئی می باشد. 
اثر تیمارهای آزمایش��ی بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی شامل ماده 
خشک، ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم، چربی خام و پروتئین خام در جیره 

رش��د و پایانی در جداول 2 و3 ارائه گردیده اس��ت. مطابق با جداول 2 و 3، با 
وجود بهبود کلی قابلیت هضم با گروه پری بیوتیک، لیكن تیمارهای آزمایشی 
نتوانستند تاثیر معنی داری بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی داشته باشند  
)p 0/05 <(. همانطوریكه در قسمت نتایج اشاره گردید، افزایش وزن و ضریب 
تبدیل غذایی تحت تاثیر گروههای آزمایشی قرار نگرفت. نتایج این تحقیق با 
نتایج گزارش شده توسط Shafey و همكاران )2001( در مورد پری بیوتیک، 
Waldroup )1995( در م��ورد اس��ید آلی و دام��ی و Ristic )2001( در 
مورد گیاهان داروئی که اثر معنی داری را با استفاده از این مكمل ها مشاهده 
نكردند، مطابق می باشد، لیكن با نتایج گزارش شده توسط برخی از محققین 
 Basset 2000( و( و همكاران Spring ،)2003( و همكاران Xu از جمل��ه
)2000( مطابق��ت ندارد. با توجه به اینكه بیش��تر مواد افزودنی که به عنوان 
محرك رش��د و جایگزی آنتی بیوتیک معرفی و مورد آزمایش قرار گرفته اند 
تاثیر خود را بر عملكرد جوجه های گوشتی به واسطه فعالیت ضد میكروبی و 
تاثیر بر فلور میكروبی دستگاه گوارش اعمال می کنند، از اینرو شرایط پرورش 
و میزان آلودگی و درگیری پرندگان با باکتریهای بیماریزا در محیط آزمایش، 
می تواند در نتیجه آزمایش��ات با این مواد افزودنی موثر باش��د. به علت اینكه 
هر یک از این مواد افزودنی دارای ترکیبات و سطح موثر گوناگون می باشند، 
میزان دوز مصرفی و ترکیبات مورد استفاده در آزمایش نیز می تواند در نتایج 

مختلف بدست آمده در استفاده از این مواد محرك رشد، موثر باشد.
مطابق با نتایج ارائه ش��ده در جدول 1، اس��تفاده از مكمل آنتی بیوتیک، 
مخلوط گیاهان داروئی و اسید آلی باعث کاهش معنی دار در خوراك مصرفی 
 )1984( Caue ش��ده اس��ت. این نتایج با گزارش برخی از محققین از جمله
و Halle و هم��كاران )2004( مطابقت دارد. مطالعات گذش��ته نش��ان داده 
 اس��ت که اسید پروپیونیک احتماالً اش��تها )Caue، 1978( و خوشخوراکی 
)Caue، 1984( را در جوج��ه های گوش��تی تحت تاثیر ق��رار می دهد. در 
تحقیقی Caue )1984( گزارش کرد که س��طوح افزایشی اسید پروپیونیک 
مصرف خوراك را در جوجه های گوش��تی کاهش داده اس��ت. پیش از  این 
Caue)1978( نش��ان داد که اسید پروپیونیک یک نقش در سیستم تنظیم 
س��یری بازی می کند و تزری��ق داخل صفاقی این اس��یدآلی به جوجه های 
گوش��تی،  مصرف خوراك را برای 0/5 تا 1/5 ساعت به تعویق انداخته است. 
در تحقیق��ی Halle و همكاران )2004( گزارش کردند که اضافه کردن پونه 
کوهی و EO آن خوراك مصرفی روزانه جوجه های گوش��تی را کاهش داده 
و بازده خوراك را بهبود می بخش��د. در این تحقیق نیز در هفته های پایانی 
پرورش، مكمل گیاهان داروئی مصرف خوراك را کاهش داده است که احتماالً 

به دلیل استفاده سطوح باالی این مكمل می باشد.
همانطوری که در جداول 2 و 3 مشاهده می شود، قابلیت هضم ظاهری 
مواد مغذی در دو جیره رش��د و پایانی تحت تاثیر تیمارهای آزمایش��ی قرار 
نگرفت��ه اس��ت. در این تحقیق مكمل پ��ری بیوتیک قابلی��ت هضم ظاهری 
پروتئین خام را در هر دو جیره رش��د و پایانی و ماده آلی را در جیره رش��د، 
افزایش داده اس��ت ولی از نظر آماری معنی دار نمی باش��د. در تحقیقی Iji و 
همكاران )2001( فعالیت مالتاز، لوس��ین آمینوپپتیداز و الكالین فسفاتاز در 
ژژون��وم جوجه هایی که مكمل مانان اولیگوس��اکارید دریافت کرده اند، باالتر 
بوده اس��ت که این نكته نش��ان دهنده افزایش قابلیت هضم و توانایی جذب 
در این جوجه ها بوده اس��ت. در آزمایش��ی، Huang و همكاران )2005( از 
مكمل )COS  ppm 100( در جیره اس��تفاده کردند و این مكمل، قابلیت 
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هضم مواد مغذی نظیر پروتئین خام، ماده خش��ک و تمام اسیدهای آمینه را 
در 21 و 42 روزگی افزایش داد. نتایج آنها نش��ان می دهد که اثر این مكمل 
روی قابلیت هضم مواد مغذی به مقدار دوز استفاده شده بستگی دارد. قابلیت 
هضم مواد مغذی در گروه آزمایش��ی که ppm 100 مكمل COS 3 مصرف 
کرده بودند بیش��تر از گروه هایی بود که مكمل به میزان 50 و 150 پی پی 
ام به جیره افزوده ش��ده بود. در آزمایش��ی Lee و همكاران )2003( گزارش 
کردند که مكمل EO جیره ای اثری بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در 
21 و 42 روزگی نداشته است، آنها پیشنهاد کردند که مكمل EO می تواند 
بیش��تر در ش��رایط پائین بهداش��تی و یا تغذیه با جیره با قابلیت هضم پائین 
موثر باش��د. مكمل اس��یدآلی در این مطالعه اثر معنی داری بر قابلیت هضم 
ظاهری مواد مغذی نداش��ته اس��ت ولی قابلیت هضم را نسبت به گروه شاهد 
بهبود داده اس��ت. س��طح pH مس��یر معده ای- روده ای روی مقدار قابلیت 
هضم و جذب اکثر مواد مغذی اثر می گذارد. پیش��نهاد ش��ده است که پائین 

آوردن pH توس��ط اسیدآلی می تواند جذب مواد مغذی را بهبود دهد )3( با 
توجه به عدم اثر معنی دار مكمل اسیدآلی بر قابلیت هضم مواد مغذی در این 
تحقیق، تردید وجود دارد که اس��یدآلی استفاده شده توانسته است به مسیر 
معده ای- روده ای انتقال پیدا کند و آیا می تواند pH این مس��یر را به طور 
موثری کاهش دهد. این باور وجود دارد که اثر ضد میكروبی اس��یدهای آلی 
جیره ای در جوجه ها در قس��مت های باالیی مسیر هضمی می باشد )چینه 
دان و س��نگدان(. به دنبال اضافه کردن یک ترکیب با غلظت باالی اسیدهای 
فرمیک و پروپیونیک ، این اس��یدها فقط می توانند از چینه دان و س��نگدان 

بازیافت شوند )17(.
به نظر می رسد افزودنی های بكارگرفته در این آزمایش تاثیر چندانی بر 
عملكرد طیور نداش��ته است. بیشترین احتمال این فرآیند می تواند دوزهای 
بكار گرفته شده باشد. به منظور مقایسه دقیق تر بهتر است  از سطوح مختلف 

استفاده شود. 

جدول 1- اثر تیمار های آزمایشی بر افزایش وزن روزانه )گرم(، خوراک مصرفی روزانه )گرم( و ضریب تبدیل جوجه های گوشتی

ضریب تبدیلخوراک مصرفی روزانه )گرم(افزایش وزن روزانه )گرم(

کل دورهرشدآغازیکل دورهرشدآغازیکل دورهرشدآغازیتیمار

a101/0 a1/542/071/80 29/6074/6052/1047/17155/0شاهد

bc95/25 bc1/522/001/76 28/4572/5250/4744/65145/8آنتی بیوتیک

bc94/80 c1/511/971/74 29/2772/3050/8046/37143/2گیاه داروئی

a101/8 a1/482/061/77 29/6575/5552/6046/50157/0پری بیوتیک

b96/65 b1/571/991/78 27/6573/3550/5046/12147/1اسیدآلی

c93/20 c1/561/971/76 29/2070/0949/5647/57138/8پری بیوتیک + اسیدآلی

SEM0/301/370/730/512/621/420/010/010/009

P value0/2810/4750/3250/6880/00070/0040/5710/4660/485

میانگین های با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار می باشند.
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جدول 2 - اثر تیمار های آزمایش بر درصد  قابلیت هضم مواد مغذی در جیره رشد

جدول 3- اثر تیمار های آزمایش بر درصد  قابلیت هضم مواد مغذی در جیره پایانی

پروتئین خامچربی خامانرژیماده آلیماده خشکتیمار

80/1574/5075/3471/6265/61شاهد

80/9777/5077/0773/0569/26آنتی بیوتیک

80/8676/0377/1671/06569/95گیاه داروئی

80/9077/1777/5373/0970/00پری بیوتیک

80/8475/8777/4870/9569/41اسیدآلی

80/9375/9676/8272/3069/66پری بیوتیک + اسیدآلی

SEM0/090/480/370/360/52

P value0/120/280/640/550/16

پروتئین خامچربی خامانرژیماده آلیماده خشکتیمار

80/3177/5280/5475/6666/68شاهد

79/7177/9580/0176/0570/56آنتی بیوتیک

80/6977/1679/8976/3068/73گیاه داروئی

80/2078/4580/0677/5971/37پری بیوتیک

79/8476/5079/8075/8468/71اسیدآلی

80/4575/9776/8073/7768/62پری بیوتیک + اسیدآلی

SEM0/190/450/460/380/49

P value0/750/750/080/110/12
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پاورقی ها
1- Mannan Oligosaccharide
2- D. Mannose
3- Chitosan Oligosaccharides
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