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چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات گیاهان داروئی ،پری بیوتیک ،پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد ،قابلیت هضم مواد مغذی
و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی ،با استفاده از  288قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه تجاری ”کاب  “500در قالب طرح
ال تصادفی با  6تیمار 4 ،تکرار و  12قطعه جوجه گوش�تی در هر تکرار انجام ش�د .تیمارهای آزمایش�ی شامل جیره شاهد (بدون
کام ً
افزودنی غذایی) ،جیره حاوی ویرجینیامایس�ین (آنتی بیوتیک) ،جیره حاوی دایجس�تروم (مخلوط تجاری گیاهان داروئی) ،جیره
حاوی پروتکس�ین(پروبیوتیک) ،جیره حاوی ایمنووال(پری بیوتیک) ،جیره حاوی پروتکسین با ایمنووال بودند .وزن بدن ،خوراک
مصرف�ی و ضری�ب تبدیل غذایی بصورت هفتگی اندازه گیری ش�د و تلفات به صورت روزانه ثب�ت گردید .قابلیت هضم مواد مغذی
در پایان  42روزگی اندازه گیری ش�د .در  38روزگی دوره پرورش به منظور بررس�ی مورفولوژی روده از هر تکرار آزمایش�ی یک
نمون�ه ذبح گردید .اثر تیمارهای آزمایش�ی بر وزن بدن ،مصرف خ�وراک ،درصد تلفات ،قابلیت هضم ایلئوم�ی مواد مغذی ،ارتفاع
خمل ها و عمق کریپت در دوازدهه و ایلئوم و نسبت ارتفاع خمل به عمق کریپت در هر سه ناحیه روده معنی دار نبود .عمق کریپت
و ارتف�اع خم�ل ها در ژژنوم جوجه های مصرف کننده ویرجینیامایس�ین نس�بت به جوجه های مصرف کنن�ده پروبیوتیک و پری
بیوتیک کوتاه تر بود .نتایج این تحقیق نش�ان داد که افزودن ایمنووال به جیره جوجه های گوشتی همانند ویرجینیامایسین سبب
بهبود ضریب تبدیل غذایی در  42روزگی شد.
کلمات کلیدی :گیاهان داروئی ،پریبیوتیک ،پروبیوتیک ،مورفولوژی روده باریک ،قابلیت هضم ایلئومی ،جوجه گوشتی.
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Effects of medicinal plant, prebiotic, probiotic and antibiotic on intestinal morphology and nutrient digestibility
of broilers chickens
By: M.A. Alizadehsadrdaneshpour, MSc Student, 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) M.A. Karimi Torshizi,
Assiatant Professor of Animal Science Department, Agricultural College, Tarbiat Modarres University. Tehran. Iran
This study was carried out to investigate the effects of medicinal plants, prebiotic and probiotic as alternatives to
antibiotics on the growth performance, intestinal morphology and ileal digestibility of nutrients in broilers. A total of
288 one- day-old broiler chicks (Cobb 500) were randomly assigned to 6 treatments and 4 replicates with 12 chicks
per each replicate in a completely randomize design for 6 weeks. Treatments include Diet 1 was a negative control
containing no antibiotics or growth promoters (NC). Diet 2 was the positive control consisting of NC plus Virginiamycin
(antibiotic). Diet 3 was NC and Digestarom (blend of medicinal plants). Diet 4 was NC to which Protexin (probiotic)
was added. Diet 5 was NC plus Immunowall (prebiotic). Diet 6 was NC plus a combination of Immunowall and
Protexin. The mortality rate and survival percentage were determined daily. Body weight gain, feed intake and feed
conversion ratio (FCR) were measured weekly. Nutrients digestibility was determined in d 42. In order to evaluate
Intestinal morphology, at d 38 day of age, one bird from each replicate was killed by cervical dislocation. Body weight
gain, feed intake, mortality rate, nutrient digestibility and crypt depths of the duodenum and jejunum and villus height/
crypt depth ratio of the three intestinal segment were unaffected by dietary supplementation of experimental treatments.
Chicks supplemented with antibiotic had shorter villus height and crypt depth in the jejunum than birds fed probiotic
and prebiotic. The results demonstrated that addition of the prebiotic to the feed as well as antibiotic had a significant
effect on FCR at 42 days of age.
Keywords: Medicinal plant, Prebiotic, Probiotic, Intestinal morphology, Nutrient digestibility

 پری بیوتیک ها شامل.)3،2( کاهش تلفات و بهبود عملکرد طیور می شوند
 گلوکواولیگوس��اکاریدها،انواع مختلفی از قبیل فروکتو اولیگوس��اکاریدها
 نتایج برخی از آزمایش��ات نش��ان.و مانان اولیگوس��اکاریدها می باش��ند
می دهد که مانان اولیگوس��اکاریدهای جدا ش��ده از بخش دیواره بیرونی
 با اتصال به دیواره سلول باکتریSaccharomyces cervisiae مخمر
(باکتری های نامطلوب) از آس��یب باکتری ها به سلول های اپیتلیوم روده
جلوگی��ری می کنند و با بهب��ود هضم و جذب مواد مغذی س��بب بهبود
.)28( عملکرد طیور می شوند
 ضروری اس��تخراج ش��ده از آنها حاوی1گیاهان داروئی و روغن های
مواد آروماتیک و فرار مختلفی هس��تند که بس��یاری از آنها دارای خواص
 اجزای اصلی و فعال موج��ود در این ترکیبات.ض��د میکروبی می باش��ند
فنول ها و ترپن ها هستند که مکانیسم عمل این ترکیبات تخریب دیواره
لیپوپروتئینی س��لول باكتري ها است که منجر به نشت و کاهش ترکیبات
 ترکیبات موجود در گیاهان داروئی اثر تحریکی بر.سیتوپالسمی می گردد
.)9( ترشحات آنزیم های روده دارند
با توجه به خصوصیات دکر ش��ده به نظر می رس��د افزودنی های فوق
 هدف از.م��ی توانن��د جایگزین مناس��بی برای آنت��ی بیوتیک ها باش��ند
انجام این تحقیق بررس��ی چگونگی پاس��خ جوجه های گوشتی نسبت به
. در مقایسه با آنتی بیوتیک محرک رشد می باشد،افزودنی های مختلف
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مقدمه

از افزودنی های غذایی برای بهبود بازده غذائی در تغذیه طیور استفاده
 آنتی بیوتیک ه��ا از جمله افزودنی های غذایی هس��تند که به.می ش��ود
 معایب اس��تفاده از.منظ��ور بهبود عملکرد در تغذی��ه طیور بکار رفته اند
آنتی بیوتیک های محرک رش��د مانند مقاومت میکروبی و باقیماندن این
مواد در محصوالت دامی مانند گوش��ت و تخم مرغ باعث ش��ده تا امروزه
اس��تفاده از آنتی بیوتیک ها در بس��یاری از کشورها محدود شده و تالش
بس��یار به منظور یافتن جایگزین مناس��ب برای آنت��ی بیوتیک ها صورت
 لذا به منظور بهبود عملکرد طیور و جبران افت بازده ناش��ی از.می گیرد
 بای��د از افزودنی های در تغذیه،منع اس��تفاده از آنتی بوتیک ها در جیره
 فاقد اثرات مضر،طیور اس��تفاده کنیم که ضمن حفظ ویژگی های مطلوب
 از جمله مواد افزودنی که دارای این.بهداش��تی و زیست محیطی باش��ند
 پری بیوتیک ها و گیاهان،خصوصیات می باش��ند می توان پروبیوتیک ها
.داروئی را نام برد
پروبیوتیک ها به عنوان میکروارگانیس��م هايی تعریف می ش��وند که
ب��ه منظور پای��داری جمعیت میکروبی مفی��د و مقابله ب��ا میکروب های
بیم��اری زاي دس��تگاه گ��وارش در تغذی��ه طی��ور ب��کار م��ی رون��د
 نتای��ج برخ��ی از تحقیق��ات ص��ورت گرفت��ه نش��ان م��ی دهد که.)12(
پروبیوتیک ها با بهبود دیواره روده باریک و تحریک سیس��تم ایمنی سبب
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مواد و روش ها

ای��ن آزمایش به مدت ش��ش هفت��ه با اس��تفاده از  288قطعه جوجه
گوش��تی یک روزه نژاد "کاب  "500با وزن متوس��ط  45گرم ،در ش��رایط
پرورش��ی اس��تاندارد از نظر دما ،نور ،رطوبت ،در قالب طرح کامال تصادفی
با  6تیمار 4 ،تکرار و  12قطعه جوجه گوش��تی در هر تکرار انجام گردید.
تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون افزودنی غذایی) ،جیره حاوی
ویرجینیامایسین ( 15پي پي ام آنتی بیوتیک) ،جیره حاوی Dijstarom
( 450پي پي ام مخلوط تجاری گیاهان داروئی) ،جیره حاوی Protexin
( 100پ��ي پي ام پروبیوتیک) ،جیره حاوی  0/1( Immunowallدرصد
پ��ری بیوتیک) ،و جیره حاوی  100( Protexinپي پي ام پروبیوتیک) با
 0/1( Immunowallدرصد پری بیوتیک) بودند .مواد افزودنی به جیره
پایه جدول  1افزوده شدند .تلفات به صورت روزانه ثبت گردید و وزن بدن،
خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی بصورت هفتگی اندازه گیری شد.
به منظور اندازه گیری قابلیت هضم ایلئومی از مارکر اکس��ید تیتانیوم
( )TiO2با  4روز دوره عادت دهی و غلظت  0/1در جیره اس��تفاده ش��د.
در  42روزگی بالفاصله بعد از کش��تار تمام پرنده ها در هر واحد آزمایشی
کل محتوی��ات ایلئوم��ی از محل فاصله بین زائده کیس��ه زرده ( مکل) تا
انتهای ایلئوم ( 2س��انتی متر مانده به تقاطع ایلئوم – سکوم) جمع آوری
ش��د .محتویات ایلئوم تمام پرنده ها مربوط به هر واحد آزمایش��ی در یک
کیسه نایلونی شماره دار جمع آوری شده و بالفاصله در دمای  -20درجه
سانتی گراد منجمد شد (.)14
نمونه های مدفوع پس از خشک شدن در آون برای اندازه گیری ماده
آلی ،انرژی قابل متابولیسم ،چربی خام و پروتئین خام ،ازمایش شدند (.)4
اکس��ید تیتانیوم موجود در نمونه خ��وراک و مدفوع مطابق روش Short
و هم��کاران ( )1999و قابلی��ت هضم ایلئومی مواد مغ��ذی مطابق روش
 Huangو هم��كاران ( )2005اندازه گيري ش��دند .جه��ت نمونه برداری
ب��ه منظور ان��دازه گیری مورفول��وژی روده ،در  38روزگی دوره پرورش از
هر واحد آزمایش��ی یک پرنده کش��تار گردید .از هر یک از سه بخش روده
کوچک  2سانتي متر جدا شده و به آزمایشگاه منتقل شد .با توجه با اینکه
تمايز بافت شناس��ي اين س��ه قسمت نامشخص است براي تفکیک آنها از
ويژگي هاي تش��ريحي ظاهري يا ماكروسكپي اس��تفاده مي شود .قطعات
جدا ش��ده ابتدا با محلول بافر فسفات سالين شس��ته شده و بعد به مدت
 1س��اعت در محلول ثابت کننده کالرک تثبیت شدند .سپس نمونه ها از
محل اتصال مزانتر برش طولي داده ش��دند و در محلول اتانل  50درصد تا
زمان انجام آزمايشات مربوطه نگهداري شدند(.)6
ارتف��اع خم��ل (از راس خمل تا قاعد ه آن) و عم��ق كريپت (از قاعده
خم��ل تا انتهاي غدد) با انطباق گراتيكول بر ناحي ه مورد نظر اندازه گيري
شدند ( .)6در هر نمونه تعداد  15خمل اندازه گیری شد و مقادير يادداشت
ش��ده بر اس��اس كاليبراسيون انجام شده با اس��تفاده از اساليد ميليمتري
مدرج ،به ميليمتر تبديل شد.
کلی��ه داده ها با اس��تفاده از نرم افزار  Excelپردازش و توس��ط رويه
 ANOVAنرم افزار  SASتجزیه ش��دند ( .)29ميانگين ها با استفاده از
آزمون چند دامنه اي دانکن مقايسه شدند.
همچنین مقایس��ه تعداد تلفات بین گروه های آزمایشی با استفاده از
آزمون کای اسکوئر بررسی شد.
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نتایج و بحث

اثر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن روزانه ,مصرف خوراک ،ضریب
تبدی��ل و درص��د تلفات در کل دوره در جدول ( )2ارائه ش��ده اس��ت .اثر
تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن روزانه معنی دار نبود اما کمترین میزان
افزایش وزن روزانه در گروه آزمایش��ی دایجس��تروم مشاهده شد .همسو با
نتايج اين تحقيق  Halleو همکاران ( )2004نش��ان دادند که استفاده از
روغن های ضروری حاصل از آویش��ن بطور معنی داری سبب کاهش وزن
جوجه های گوشتی می گردد .همچنین ممکن است کاهش وزن در گروه
آزمایشی دایجستروم به دلیل اثرات سوء برخی از گیاهان داروئی بر جذب
اس��ید های آمینه باش��د Raoul .و همکاران ( )2002نشان دادند که در
حال��ت  in vitroترکیبات فنولی موجود در گیاهان داروئی به ش��دت با
برخی از پروتئین ها متصل می ش��وند و مانع از جذب باقیمانده اسیدهای
آمینه تریپتوفان ،الیزین و سیستئین می شوند و ارزش بیولوژیکی پروتئین
را کاهش می دهند(.)16
در کل دوره پرورش ،خوراک مصرفی تحت تاثیر گروه های آزمایش��ی
قرار نگرفت .همس��و ب��ا نتايج این تحقی��ق Mountzouris ،و همکاران
( Alcicek ،)2006و همکاران ( )2003و  Jangو همکاران ()2005 ab
به ترتیب بااس��تفاده از پروبیوتیک ،مخل��وط گیاهان داروئی ،پری بیوتیک
و آنت��ی بیوتیک در جی��ره تاثیری بر خوراک مصرف��ی روزانه جوجه های
گوشتی مشاهده نكردند.
با توجه به اینکه بیش��تر مواد افزودنی محرک تاثیر خود را بر عملکرد
جوج��ه های گوش��تی به واس��طه فعالیت ض��د میکروبی و تاثی��ر بر فلور
میکروبی دستگاه گوارش اعمال می کنند ،از اینرو شرایط پرورش و میزان
آلودگی و درگیری پرندگان با باکتری های بیماریزا در محیط آزمایش ،می
تواند در نتیجه آزمایشات با این مواد افزودنی موثر باشد .به علت اینکه هر
یک از این مواد افزودنی دارای ترکیبات و س��طح موثر متفاوتی می باشند،
میزان سطح مصرفی و ترکیبات مورد استفاده در آزمایش نیز می تواند در
نتایج مختلف بدست آمده در استفاده از این مواد محرک رشد ،موثر باشد.
در کل دوره بی��ن ضری��ب تبدیل غذایی تیمارهای آزمایش��ی تفاوت
معنی داری وجود داش��ت ( .)P>0/05گروه آزمایش��ی ویرجینیامایسین
و ایمن��ووال بهبود معنی داری را نس��بت به گروه ش��اهد موجب ش��دند.
 ،)2002( Ferketبیان نمود که مانان اولیگوس��اکاریدهای مش��تق شده
از دیواره س��لول مخمر ساکارومایس��س با مسدود کردن مکان های اتصال
باکت��ری های پاتوژن در مخاط روده باری��ک ،میزان صدمه به دیواره روده
و در نتیجه میزان س��رعت جایگزینی سلول های روده را کاهش می دهد
و قابلی��ت اس��تفاده از م��واد مغذی را بهب��ود می بخش��د .در این تحقیق
استفاده از ویرجینیامایسین در جیره سبب بهبود معنی دار ضریب تبدیل
غذایی ش��د .بهبود ضریب تبدی��ل را هنگام اس��تفاده از آنتی بیوتیک ها
اینگونه تفس��یر کردند :آنتی بیوتیک ها با محدود کردن رش��د شماری از
باکتری ها و تولید سموم و محصوالت فرعی آنها (بیشتر روی باکتری های
گرم مثبت) در روده ،رقابت در مواد مغذی را با میزبان کاهش می دهند و
میزان جذب و استفاده از مواد غذایی را با نازک کردن دیواره روده افزایش
می دهند ( .)30استفاده از تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر درصد
تلفات نداشت .کمترین میزان تلفات در گروه آزمایش پروتکسین مشاهده
شد .مطابق نتایج این تحقیق در بررسی  Fritisو ،)2003( Waldroup

(پژوهشوسازندگی)

تاثير گياهان دارويي ...

 Simsو هم��کاران ( )2004و  Zhangو هم��کاران ( )2005 bبه ترتیب
اس��تفاده از پری بیوتیک ،آنتی بیوتیک و مخلوط گیاهان داروئی در جیره
تاثیری بر درصد تلفات طیور گوشتی نداشت .در حالی که در بررسی Murry
و همکاران ( )2006کاهش تلفات در اثر افزودن پروبيوتيک به جیره مشاهده
شد )1992( Fuller .کاهش تلفات حاصل از افزودن پروبیوتیک به جیره
جوجه های گوش��تی را ناشی از تحریک سیس��تم ایمنی از طریق افزایش
سطوح پادتن و افزایش فعالیت ماکروفاژها عنوان کرد.
اث��ر تیمارهای آزمایش��ی ب��ر مورفول��وژی خمل ه��ای روده کوچک
جوجه های گوش��تی در جدول  3آورده شده است .اثر تیمارهای آزمایشی
تنها بر ارتفاع خمل ها و عمق کریپت در ژژونوم معنی دار بود (،)P>0/01
ب��ه طوری که ارتفاع خمل های ژژونوم مربوط به تیمارهای پروتکس��ین و
ایمنووال افزایش معنی داری را نس��بت به تیمار ویرجینیامایس��ن نش��ان
داد .عم��ق کریپت ژژونوم در تیمار ویرجینیامایس��ین کاهش معنی داری
را نس��بت به تیمارهای دایجستروم و پروتکس��ین نشان داد .نسبت ارتفاع
خم��ل ب��ه عمق کریپت در هر هیچ یک از س��ه ناحی��ه روده باریک تحت
تاثیر تیمارهای آزمایش��ی ق��رار نگرفت .در نواح��ي ابتدايي روده كوچك
خم��ل ه��ا بيش��ترين ارتفاع را دارن��د و در نواح��ي انتهاي��ي روده ارتفاع
خمل ها كاهش مي يابد .اين روند براي عمق كريپت و نسبت ارتفاع خمل
به عمق كريپت نيز مش��اهده مي ش��ود ( .)2هر چه راتفاع خمل ها بيشتر
باشد ،ظرفيت جذبي روده كوچك بيشتر است .خمل بلندتر سبب ممانعت
از عبور س��ريع تر ،کاهش رطوبت محتويات و کاهش ضريب تبديل غذایی
مي گردد (.)6
بیش��ترین ارتف��اع خمل در هر س��ه ناحی��ه روده در گروه آزمایش��ی
پروتکس��ین مش��اهده ش��د .احتمال دارد افزایش ارتفاع خم��ل در گروه
آزمایش��ی پروتکس��ین به دلیل نقش پروبیوتیک ها در افزایش اسیدهای
چرب فرار باش��د .اس��يد هاي چرب زنجير كوتاه به عنوان محصول نهایی
تخمیر به وس��يله الكتوباس��يل ها و بيفيدوباكترها توليد مي شوند .تجمع
اين مواد در روده pH ،روده را كاهش مي دهد و محيط را براي سالمونال
و كلي باس��يل ها (كه  pHمطلوب براي فعاليت آنها حدود هفت اس��ت)
نامناس��ب مي كنند و ب��ا کاهش صدمه به دیواره میزان نوس��ازی روده را
کاهش می دهد ( .)20همس��و با نتایج این تحقیق ،در آزمایش Peliano
و همکاران ( )2007و  Loddiو همکاران ( )2004استفاده از پروبیوتیک
سبب افزایش ارتفاع خمل داوزده و ایلئوم شد.
کمتری��ن ارتف��اع خمل در هر س��ه ناحی��ه روده در گروه آزمایش��ی
ویرجینیامایس��ین مش��اهده ش��د .با توجه به این که ویرجینیامایس��ین
باکتریه��ای گرم مثبت را از بین می برد احتمال دارد کاهش ارتفاع خمل
در گروه آزمایش ویرجینیامایس��ین به دلیل کاهش اس��یدهای چرب فرار
باشد .در تحقیقات صورت گرفته مشخص شده که استفاده از آنتی بیوتیک
ویرجینامایس��ین در جیره بوقلمون ها س��بب افزایش  pHدر مخاط روده
می گردد .افزایش  pHناشی از کاهش غلظت اسیدهای چرب فرار (بیشتر
از همه پروپیونات) در محتویات هضمی می باش��د ( .)10اسیدهای چرب
فرار محصول نهایی حاصل از تخمیر باکتری ها هس��تند و ش��امل استات،
پروپیونات و بوتیرات هس��تند .بوتیرات به عنوان منبع اصلی س��وخت در
انتروسیت ها مطرح می باشد (.)8
بیش��ترین عمق کریپت در دوازدهه در گروه آزمایش��ی پروتکس��ین

(پژوهشوسازندگی)

مش��اهده ش��د .افزایش عمق کریپت در گروه پروتکس��ین ممکن اس��ت
بخاطر افزایش اس��یدهای چرب فرار باش��د )1987( Sakata .نشان داد
که اس��یدهای چرب فرار موجب افزایش سرعت تولید سلول های کریپت
می گردد و وزن دیواره را روده افزایش می دهد .بیش��ترین اثر تحریکی را
بوتیرات داش��ت .در تحقی��ق  Pelianoو همکاران ( )2007و Santoso
و همکاران ( )2005اس��تفاده از پروبیوتیک در جیره جوجه های گوشتی
باعث افزایش عمق کریپت در ناحیه دوازده و ژژنوم شد.
بعد از گروه آزمایش پروتکس��ین بیش��ترین عمق کریپ��ت در ناحیه
ژژونوم در گروه آزمایشی دایجس��تروم مشاهده شد .احتمال دارد افزایش
عمق کریپت در این گروه بواس��طه اثر تحریکی گیاهان داروئی بر فعالیت
ترش��حی آنزیم های روده باش��د .در بین گروه ه��ا کمترین عمق کریپت
در هر س��ه ناحیه روده کوچک در گروه ویرجینامایس��ین مش��اهده ش��د.
احتماال کاهش عمق کریپت در گروه آزمایش��ی ویرجینامایس��ین بواسطه
کاه��ش اس��یدهای چ��رب ف��رار در لوم��ن روده و اثرات ض��د باکتریایی
آنت��ی بیوتی��ک ه��ای می باش��د .آنت��ی بیوتیک ه��ا با کاه��ش فعالیت
میکروارگانیس��م ه��ای مض��ر و کاه��ش الته��اب روده ،مان��ع از تخریب
خم��ل ه��ا و ریزش پروتئین به داخل لومن روده ش��ده و باعث کاهش در
میزان نوسازی می گردند (.)31
نس��بت ارتفاع خمل به عمق کریپت در هیچ یک از قسمت های روده
تحت تاثیر تیمارهای آزمایش��ی قرار نگرفت .افزایش نس��بت ارتفاع خمل
به عمق کریپت نش��ان دهنده کاهش در میزان نوس��ازی سلول های روده
می باش��د ( .)36افزای��ش انرژي ذخيره ش��ده از كاهش مي��زان بازچرخ
س��لول هاي اپيتليال مي تواند توسط پرنده صرف توليد بافت هاي ديگر و
در نتيجه افزايش رش��د ش��ود .به طور کلی پذیرفته شده است که افزایش
ارتف��اع خمل در ترکیب با عمق کریپت کمتر موجب مهاجرت آهس��ته تر
انتروس��یت در ارتفاع خمل ش��ده و از دس��ت رفتن انتروسیت از خمل ها
کاهش می یابد .این امر موجب بهبود ظرفیت هضم و جذب روده کوچک
می شود (.)1
نتای��ج مربوط به اثر تیمارهای آزمای��ش بر قابلیت هضم ایلئومی مواد
مغ��ذی (ماده خش��ک ،ماده آل��ی ،پروتئین و چربی) و ان��رژي در جدول
( )4ارائه ش��ده است .تیمارهای آزمایش��ی اثر معنی داری بر قابلیت هضم
ایلئومی مواد مغذی نداش��تند .بیشترین قابلیت هضم مواد مغذی در گروه
آزمایش��ی دایجس��تروم مشاهده ش��د .اطالعات کمی در مورد مکانیسمی
ک��ه مکمل های گیاه��ان داروئی در جیره چطور باع��ث تغییر در فعالیت
آنزی��م های هضم��ی در ارگان های هضمی (پانک��راس و روده) می گردد،
وجود دارد .در آزمایش��ات صورت گرفته مشخص شده که استفاده مخلوط
گیاهان داروئی دارای اثرات بیشتری نسبت به استفاده از هر یک از آنها به
صورت انفرادی می باش��د و در واقع ترکیبات مختلف روغن های ضروری
حاص��ل از گیاهان داروئی دارای اثر همکوش��ی هس��تند ( .)32نتایج اکثر
آزمایش��ات صورت گرفته نشان می دهد که اس��تفاده از مخلوط گیاهان
داروئی در جیره تنها در دوره آغازی سبب بهبود قابلیت هضم مواد مغذی
جوجه های گوشتی می گردد .احتمال دارد بهبود قابلیت هضم مواد مغذی
ناش��ی از مصرف مخلوط گیاه��ان داروئی در دوره آغ��ازی به دلیل کامل
نبودن ظرفیت فعالیت آنزیم های هضمی در جوجه های جوان باشد.
در تاييد مطالب فوق در آزمایش  Yangو همکاران ( )2007استفاده
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جدول  -1تركيب جيره هاي پايه مورد استفاده در آزمایش

جيره آغازي

ماده خوراكي

جيره رشد

(از  14روزگي 35پايان دوره)

(تا  14روزگي)

جيره پاياني

(از  35روزگي تا پايان دوره)

درصد
ذرت

48/62

51/21

46/04

كنجاله سويا

40/04

35/05

30/96

گندم

4/00

8/09

14/60

روغن سويا

1/34

1/00

4/23

دي كلسيم فسفات

2/46

2/20

2/06

زئوليت

1/00

1/00

1/00

صدف

-

0/05

-

* مكمل مواد معدني

0/25

0/25

0/25

** مكمل ويتاميني

0/25

0/25

0/25

متيونين

0/54

0/52

0/51

اليزين

1/21

1/10

1

*** تجزيه مواد مغذي جيره
انرژي قابل متابوليسم

2900

2950

3000

)پروتئين (درصد

21

18/5

17/5

)چربي (درصد

4/04

5/05

6/57

)كلسيم (درصد

1

0/9

0/9

)فسفر فراهم (درصد

0/47

0/44

0/43

)كيلوكالري در كيلوگرم(

* هر كيلوگرم حاوي  64/5گرم منگنز 33/8 ،گرم روي 100 ،گرم آهن 8 ،گرم مس 640 ،ميلي گرم يد 190 ،ميلي گرم كبالت و  8گرم سلنيوم.
** ه�ر كيلوگ�رم ح�اوي  4400000واحد ويتامي�ن  72000 ،Aواحد ويتامي�ن  14400 ،Dميلي گرم ويتامين  2000 ،Eميلي گ�رم ويتامين  640 ،Kميلي گ�رم كوباالمين 612 ،ميلي
گرم تيامين 3000 ،ميلي گرم ريبوفالوين 4896 ،ميلي گرم اس�يد پانتوتنيك 12160 ،ميلي گرم نياس�ين 612 ،ميلي گرم پيريدوكس�ين 2000 ،ميلي گرم بيوتين و  260گرم كولين
كلرايد.
*** انرژي و مواد مغذي جيره ها محاسبه شده اند.
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تاثير گياهان دارويي ...

جدول  -2اثر تیمار های آزمایشی افزایش وزن روزانه (گرم) ،خوراک مصرفی روزانه (گرم) ،ضریب تبدیل و درصد تلفات جوجه های گوشتی

تیمار

افزایش وزن روزانه (گرم)

خوراک مصرفی روزانه (گرم)

ضریب تبدیل

درصد تلفات

شاهد

56/21

108/8

1/78 a

6/25

ویرجینیامایسین

58/32

108/7

1/69 b

8/33

دایجستروم

55/64

105/9

1/73 ab

8/33

پروتکسین

57/46

109/9

1/74 ab

4/14

ایمنووال

57/87

109/1

1/72 b

2/08

پروتکسین  +ایمنووال

55/75

106/0

1/74 ab

8/33

SEM

0/42

0/61

0/008

-

 abمیانگین ها در هر ستون با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار می باشند (.)p>0/05

جدول  -3اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات مورفولوژيكي روده باريك

دوازدهه )(mm

ژژونوم )(mm

ارتفاع

ایلئوم )(mm

ارتفاع

تیمار

ارتفاع

عمق

شاهد

1/65

0/32

5/25

ويرجينيامايسين

1/45

0/28

5/22

0/88 b

دايجستروم

1/68

0/33

4/96

1/01 ab

0/31 a

پروتكسين

1/71

0/36

4/77

1/16 a

0/29 a

3/94

ايمنووال

1/59

0/31

5/26

1/12 a

0/26 ab

4/24

0/70

ايمنووال  +پروتكسين

1/50

0/33

4/58

1/06 ab

0/28 ab

3/77

0/60

0/23

SEM

0/04

0/008

0/16

0/02

0/006

0/10

0/01

0/004

عمق

ارتفاع

عمق

1/05 ab

0/27 ab

3/92

0/24 b

3/71

0/60

3/23

0/65

0/21

0/72

0/21

3/33

0/22

3/24
2/67
0/09

عمق

ارتفاع

عمق

0/72

0/21

3/40

0/19

3/14
2/98

 abمیانگین ها در هر ستون با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار می باشند (.)p>0/05
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ارتفاع

72

عمق

شماره  ،86نشریه دامپزشكي ،بهار 1389
جدول  -4اثر تیمار های آزمایش بر درصد قابلیت هضم مواد مغذی و انرژي

تیمار

ماده خشک

ماده آلی

انرژی

پروتئین

چربی

شاهد

84/22

74/57

73/67

70/74

63/65

ویرجینیامایسین

84/22

74/13

73/56

71/11

64/68

دایجستروم

84/37

75/41

75/08

71/89

67/20

پروتکسین

84/18

74/73

73/84

71/12

62/68

ایمنووال

84/16

74/52

73/95

70/55

64/63

پروتکسین  +ایمنووال

84/13

73/23

71/73

68/68

64/53

SEM

0/06

0/29

0/32

0/42

0/46
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