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چکیده
در اين مطالعه اثر پروبيوتيک ،عصاره پودری آويشن باغي ( )Thymus vulgaris L.و شيرينبيان ( )Glycyrrhiza glabra L.بر
عملکرد ،پارامترهای بيوشيميايي خون ،پاسخ ايمني و خصوصيات الشه جوجههای گوشتي بررسي شد .تعداد  336قطعه جوجه
گوشتي سويه راس  308در قالب طرح کامالً تصادفي با  6تيمار 4 ،تکرار و  14قطعه جوجه در هر واحد آزمايشي به مدت  42روز
روی بستر پرورش داده شدند .تيمارهای آزمايشي شامل )1 :جيره پايه  +پروبيوتيک هايپروزيم )2 ،جيره پايه  +باکتوسل )3 ،جيره
پايه  +پروفيت (آويشن  +هايپروزيم +شيرينبيان) )4 ،جيره پايه  +فيتوبيوتيک (آويشن  +شيرينبيان) )5 ،شاهد و  )6جيره پايه +
آنتيبيوتيک تتراسايکلين بود ،که از يک روزگي در اختيار جوجهها قرار گرفت .نتايج نشان داد که در دوره پاياني پرورش ،کمترين
ضريب تبديل غذايي تحت تأثير افزودن پروبيوتيک هايپروزيم به جيره پايه جوجههای گوشتي قرار داشت ( .)P≥0/05تيمارهای
آزمايشي در مقايسه با تيمار شاهد مصرف خوراک پايينتری داشتند که کمترين مصرف خوراک تحت تأثير تيمار  1بود (.)P≥0/05
باالترين وزن نسبي بورس تحت تأثير افزودن آنتيبيوتيک به جيره پايه جوجههای گوشتي بود که به لحاظ آماری اختالف آن با تيمار
 3معنيدار بود ( .)P≥0/05کمترين غلظت سرمي کلسترول در مقايسه با تيمار شاهد را تيمار حاصل از افزودن باکتوسل به جيره پايه
جوجههای گوشتي داشت ( .)P≥0/05افزودن هايپروزيم به جيره پايه جوجههای گوشتي منجر به افزايش ميزان پروتئين تام و
تریگليسريد شد ( .)P≥0/05تيمارهای  3 ،1و  4در مقايسه با تيمار شاهد منجر به افزايش غلظت سرمي گلوبولين شدند
( .)P≥0/05باالترين تيتر آنتيبادی عليه چالش گلبولهای قرمز گوسفندی ( )SRBCتحت تأثير تيمار ناشي از افزودن باکتوسل به
جيره پايه جوجههای گوشتي بود ( .)P≥0/05در پايان ميتوان بيان کرد که استفاده از منابعي مانند هايپروزيم ( 732گرم در تن) و
فيتوبيوتيک ميتوانند بهعنوان جايگزين آنتيبيوتيکهای محرک رشد در پرورش جوجههای گوشتي معرفي شوند.

واژههای کلیدی :آويشن ( ،)Thymus vulgaris L.باکتوسل ،شيرينبيان ( ،)Glycyrrhiza glabra L.هايپروزيم ،عملکرد.
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مقدمه
آنتيبيوتيکها گروهي از ترکيبهای شيميايي هستند که
بهصورت بيولوژيکي توسط ميکروارگانيسمهای معيني (معموالً
قارچها و برخي باکتریها) توليد ميشوند .با توجه به گسترش
مصرف اين مواد توسط پرورشدهندگان و متأسفانه ايجاد
مقاومتهای باکتريايي و وجود باقيماندههای آنتيبيوتيکي در
محصوالت طيور ازجمله گوشت ،استفاده از آنها در صنعت
مرغداری و دامداری بسيار محدود شده است ( & Najifi
 .)Torki, 2010پروبيوتيکها ميکروارگانيزمهای زندهای
هستند که به تثبيت فلور ميکروبي روده به نفع حيوان ميزبان
کمک کرده و بر ضد ميکروارگانيسمهای بيماریزا عمل
ميکنند (.)Green & Sainsbury, 2001
گياهان دارويي از سالهای گذشته برای درمان بيماریها
در انسان مورد استفاده قرار گرفته و حتي امروزه نيز با وجود
پيشرفتهای علمي و صنعتي ،منشأ بسياری از داروها گياهان
ميباشند ( .)Samsam Shariat, 2004گياهان دارويي مصرف
خوراک ،توليد تخممرغ ،ضريب تبديل غذايي و فاکتورهای
رنگي را بهبود ميبخشند ( .)Chehrei et al., 2011آويشن
شيرازی با نام علمي  Zataria multifloraاز گياهان بومي
ايران است که اثرات مفيد آن بر عملکرد دستگاه ايمني ازجمله
ايمني سلولي و هومورال و پاسخهای ايمني ذاتي در حيوانات
آزمايشگاهي توسط پژوهشگران نشان داده شده است
( .)Nobakht & Eghdam Shahriar, 2010ترکيبهای
فنوليک موجود در اين گياهان بهدليل بروز خاصيت
ضدميکروبي و ضدقارچي پراهميت ميباشند ( Aeschbach et
 Hernandez .)al., 1994و همکاران ( )2004نشان دادند که
استفاده از عصارههای گياهان درمنه ،آويشن و رزماری باعث
رشد سريعتر ،بهبود هضم رودهای نشاسته و قابليت استفاده از
ماده خشک جيره غذايي در جوجههای گوشتي ميشود.
 Toghyaniو همکاران ( )2010با استفاده از آنتيبيوتيک و
سطوح  0/5و  1درصدی از پودر آويشن در جيرههای غذايي
جوجههای گوشتي گزارش کردند که استفاده از  %0/5آويشن
بدون اينکه اثر معنيداری بر مقدار خوراک مصرفي داشته
باشد ،باعث مقادير افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي شده و
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ميتواند جايگزين خوبي نيز برای آنتيبيوتيک محسوب گردد.
شيرينبيان دارای ده ترکيب شناخته شده آنتياکسيدان،
 6ترکيب مسکن ،هشت ماده بيولوژيک ضدويروس و بيست
ماده فعال ضدباکتريايي است (.)Mohiti Asli et al., 2010
اين مطالعه بهمنظور بررسي اثر افزودن پروبيوتيک (باکتوسل و
هايپروزيم) ،عصاره پودری آويشن و شيرينبيان بهعنوان
جايگزين احتمالي آنتيبيوتيکهای تجاری بر پاسخ ايمني،
فراسنجههای خوني و عملکرد جوجههای گوشتي انجام شد.

مواد و روشها
اين آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفي با  6تيمار،
 4تکرار و  14قطعه جوجه ( 7مرغ و  7خروس) در هر تکرار
انجام شد .تيمارها شامل موارد زير بودند )1 :جيره پايه +
پروبيوتيک هايپروزيم (باسيلوس سوبتليس ،باسيلوس ليشني
فورميس ،انتروکوکوس فاسيوم و پديوکوکوس اسيد الکتيکي)
( 500گرم در تن) )2 ،جيره پايه  +باکتوسل (پديوکوکوس اسيد
الکتيکي) ( 500گرم در تن) )3 ،جيره پايه  +پروفيت (مخلوطي
از  134گرم در تن آويشن  134 +گرم در تن شيرينبيان +
 732گرم در تن هايپروزيم) )4 ،جيره پايه  +فيتوبيوتيک
(مخلوطي از  300گرم در تن آويشن  300 +گرم در تن
شيرينبيان) )5 ،شاهد و  )6جيره پايه  +آنتيبيوتيک
(اکسيتتراسايکلين) ( 200گرم در تن) .برنامه تغذيهای براساس
توصيه دفترچه راهنمای پرورش سويه راس  308شامل يک
جيره آغازين (سن  1تا  10روزگي) ،جيره مياني (سن  11تا
 24روزگي) و پاياني ( 25تا  42روزگي) ميباشد .جيره پايه
بهصورت آماده از شرکت آريادان رشد تهيه گرديد .آناليز مواد
مغذی چهار جيره مذکور در جدول  1آورده شده است.
پروبيوتيک نيز با پيش مخلوط جيره مخلوط شده و به کل جيره
افزوده شد .عصاره پودری آويشن (تهيه شده از پيکره رويشي
گياه) و شيرينبيان (تهيه شده از ريشه گياه) از شرکت باريج
اسانس کاشان تهيه شده و به جيره اضافه گرديد .مديريت
بهداشتي و پرورشي مطابق با استانداردهای معمول اعمال شد.
طول دوره پرورش  42روز در نظر گرفته شد .عملکرد رشد
جوجههای گوشتي از طريق توزين وزن بدن و خوراک مصرفي
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به صورت هفتگي در  35 ،28 ،21 ،14 ،7و  42روزگي ثبت و
ضريب تبديل غذايي تعيين شد .در پايان دوره دو پرنده از هر
تکرار که وزنشان نزديک به ميانگين وزني همان پن بود انتخاب
و پس از کشتار به روش قطع رگ گردني و جمعآوری خون
برای بررسي بيوشيميايي سرم (آلبومين ،کلسترول ،گلوکز،
پروتئين تام ،اوريک اسيد ،تریگليسريد و گلوبولين) (مقدار
 3ميليليتر خون به داخل لوله آزمايش ريخته شد و پس از تهيه
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سرم مقدار ليپيدهای خون توسط اسپکتوفتومتر اندازهگيری شد)
پوستکني شده و کليه محتويات شکمي آنها خارج و
خصوصيات الشه (وزن الشه ،سينه ،ران و چربي حفره بطني)،
وزن اندامهای لمفوئيدی (طحال ،تيموس و بورس فابريسيوس)
و وزن اندامهای گوارشي (پيش معده ،سنگدان ،کبد ،پانکراس)
اندازهگيری شد.

جدول  -1آنالیز مواد مغذی جیره پایه در دوره آغازین ( 1تا  10روزگی) ،دوره میانی ( 11تا  24روزگی)
و دوره پایانی ( 25تا  42روزگی)
مواد خوراک ()%

دوره آغازین

دوره میانی

دوره پایانی

ذرت

43/87

48/71

53/83

کنجاله سویا %44 ،پروتئین

46/14

41/36

37/39

روغن آفتابگردان

5/50

6/09

5/18

سنگ آهک

1/29

1/07

1/05

دیکلسیم فسفات

1/95

1/70

1/56

نمک (کلرید سدیم)

0/30

0/30

0/30

دی ال -متیونین

0/33

0/26

0/20

ال -لیزین

0/11

0/01

-

مكمل ویتامینه1

0/25

0/25

0/25

مكمل مینراله2

0/25

0/25

0/25

مواد مغذی
انرژی (کیلوکالری بر کیلوگرم)

3050

3130

3160

درصد پروتئین

21

20

18/5

نسبت انرژی به پروتئین

145

156

171

فیبرخام (حداکثر) ()%

3/5

3/5

3/5

چربی خام ()%

5

5/9

5/9

لیزین قابل دسترس ()%

1/15

1/07

0/96

متیونین+سیستئین قابل دسترس ()%

0/9

0/8

0/76

تریپتوفان قابل دسترس ()%

0/22

0/21

0/2

فسفر قابل دسترس ()%

0/48

0/45

0/44

کلسیم ()%

0/87

0/86

0/78

* :مقادير ويتامينها به ازای هر کيلوگرم جيره :ويتامين ( Aترانس-رتينيل استات) 10000 ،واحد بينالمللي؛ ويتامين ( D3کوله کلسيفرول) 3500 ،واحد بينالمللي؛
ويتامين ( Eدی ال -آلفا توکوفريل استات) 60 ،ميليگرم؛ ويتامين ( Kمناديون) 3 ،ميليگرم؛ تيامين 3 ،ميليگرم؛ ربيوفالوين 6 ،ميليگرم؛ پيريدوکسين 5 ،ميليگرم؛
ويتامين ( B12سيانوکوباالمين)
* :مقادير مواد معدني به ازای هر کيلوگرم جيره :آهن 60 ،ميليگرم؛ منگنز 100 ،ميليگرم؛ روی 60 ،ميليگرم؛ مس 10 ،ميليگرم؛ يد 1 ،ميليگرم؛ کبالت0/2 ،
ميليگرم؛ سلنيوم 0/15 ،ميليگرم.
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به منظور بررسي وضعيت سيستم ايمني هومورال ،پاسخ
آنتي بادی عليه  )Sheep Red Blood Cells( SRBCبه
روش هماگلوتيناسيون بر روی دو پرنده از هر تکرار از
طريق تزريق داخل رگي (يک ميلي ليتر) در  28و 35
روزگي بررسي شد ( .)Cheema et al., 2003برای
سنجش پاسخ ايمني سلولي ،پای چپ هر پرنده به عنوان
پای آزمايشي در نظر گرفته شده و در روز  41مقدار
 100ميکروگرم از فيتوهماگلوتنين-پي ( )PHA-Pکه در
 0/1ميلي ليتر  PBSمعلق شده به صورت زيرپوستي در
پرده بين انگشتان سوم و چهارم پا تزريق و پای راست که
به عنوان پای کنترل (شاهد) است مقدار  100ميکروگرم
 PBSدر آن (به همان صورت که در پای چپ اعمال شده
بود) به دو پرنده از هر تکرار تزريق شد .ضخامت تورم
ايجاد شده در پرده انگشتان پاهای چپ و راست قبل از
تزريق و  24ساعت پس از تزريق توسط کوليس حساس
به فشار اندازهگيری شده و اختالف عددی بين ضخامت
قبل و بعد از تزريق از يکديگر (در پای چپ) به عنوان
پاسخ به تزريق فيتوهماگلوتنين ثبت شد ( & Corrier
 .)DeLoach, 1990به منظور اندازه گيری تيتر آنتيبادی
عليه نيوکاسل ،بعد از تزريق واکسن مربوطه در سن 21
روزگي ،يک مرحله در  28روزگي و مرحله بعدی دو
هفته پس از تزريق واکسن يعني در  35روزگي
خون گيری انجام شد .برای خون گيری از هر قفس دو
پرنده به طور تصادفي انتخاب و از سياهرگ بال دو
ميليليتر خون گرفته شد .سپس تيترهای آنتي بادی مورد
نظر در آزمايشگاه تعيين شد ( .)Kabir et al., 2004کليه
دادههای بدست آمده در قالب طرح کامالً تصادفي با
 6تيمار و  4تکرار که در هر تکرار  14پرنده وجود
داشت به شرح مدل زير تجزيه وتحليل شد.
Yij= µ + Ti+ εij

که در آن  =Yijمقدار هر مشاهده =µ ،اثر ميانگين

جامعه =Ti ،اثر تيمارهای مختلف و  =εijمقدار باقيمانده
ميباشد .با استفاده از آزمون مقايسه ميانگينها به روش
حداقل اختالف معنيدار ( ،)LSDاختالف گروههای
آزمايشي بررسي و سطح معنيداری ( )P≥0/05فرض شد.

نتایج
تأأأثير تيمارهأأای مختلأأف آزمايشأأي بأأر عملکأأرد
جوجه هأای گوشأتي در جأدول  2آمأده اسأت .نتأايج
تجزيه وتحليل آماری نشان مي دهد کأه در دوره پايأاني
پرورش کمترين ضريب تبديل غذايي تحت تأثير افزودن
پروبيوتيک هايپروزيم به جيره پايه جوجه های گوشأتي
است که در مقايسه با تيمار شاهد اختالف آن معنأي دار
است ( .)P≥0/ 05تيمارهأای آزمايشأي در مقايسأه بأا
تيمار شاهد موجب کاهش مصرف خوراک جوجأه هأای
گوشتي شدند که کمترين مصأرف خأوراک تحأت تأأثير
تيمار  1است که اختالف آن به لحاظ آمأاری معنأي دار
است ( .)P≥0/ 05تيمارهای آزمايشي تأثير معنأي داری
بر افزايش وزن بدن جوجه های گوشتي نداشأتند .تأأثير
تيمارهأأای مختلأأف آزمايشأأي بأأر خصوصأأيات الشأأه
جوجه هأای گوشأتي در جأدول  3آمأده اسأت .نتأايج
تجزيه وتحليأل آمأاری نشأان مأي دهأد کأه تيمارهأای
آزمايشي بر خصوصيات الشه اثر معنأي داری نداشأتند.
باالترين وزن نسبي سنگدان در تيمار  1ديأده شأد کأه
اختالف آن به لحاظ آماری با ساير تيمارهای آزمايشي
معني دار است ( .)P≥0/ 05باالترين وزن نسأبي بأورس
تحت تأثير افزودن آنتي بيوتيک به جيره پايه جوجه های
گوشتي بوده که اختالف آن با تيمار  3به لحاظ آمأاری
معني دار ثبت شد (.)P≥0/ 05
تأثير تيمارهای مختلف آزمايشي بأر غلظأت سأرمي
آلبأأومين ،کلسأأترول ،گلأأوکز ،پأأروتئين تأأام ،گلوبأأولين،
تری گليسريد و اسيد اوريک در جدول  4آمده است.

جدول  -2تأثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مصرف خوراک (گرم) ،افزایش وزن بدن (گرم) و ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی (گرم/گرم)
مصرف خوراک (گرم در دوره)

ضریب تبدیل غذایی

افزایش وزن بدن (گرم در دوره)

 0تا 14

 14تا 28

 28تا 42

 0تا 42

 0تا 14

 14تا 28

 28تا 42

 0تا 42

 0تا 14

 14تا 28

 28تا 42

 0تا 42

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

هایپروزیم

341/04

1495/31

1950/30 b

4154/90

256/55

814/84

1117/58

2248/97

1/32

1/83

1/65 b

1/84

باکتوسل

375/34

1595/09

2030/30 ab

4322/80

261/02

829/76

1133/80

2224/59

1/43

1/92

1/77 ab

1/94

آویشن+شیرینبیان +هایپروزیم

355/46

1519/75

2034/00 ab

4272/70

271/85

852/61

1101/64

2226/11

1/30

1/78

1/84 ab

1/91

آویشن+شیرینبیان

370/83

1540/43

2143/60 ab

4431/90

266/01

802/60

1133/92

2202/53

1/39

1/91

1/89 ab

2/01

شاهد

349/92

1419/19

2285/00 a

4398/40

256/59

812/85

1161/75

2231/19

1/36

1/74

1/96 a

1/96

آنتیبیوتیک

372/18

1542/43

2001/90ab

4404/00

278/34

832/71

1200/46

2311/52

1/33

1/85

1/67 b

1/90

اشتباه معیار میانگین

9/54

52/12

71/74

117/66

5/28

12/98

36/70

44/01

0/03

0/05

0/05

0/03

سطح معنیداری

0/1057

0/3173

0/0423

0/5718

0/0512

0/1459

0/4825

0/6080

0/1634

0/1375

0/0092

0/1320

تیمارهای آزمایشی

 aو  ،bميانگينهای دارای حروف غيرمشترک در هر ستون برای اثر تيمار اختالف معنيدار دارند (.)P≥0/05

تأثیر پروبیوتیک ،آویشن ...
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جدول  -3تأثیر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات الشه و اندامهای درونی جوجههای گوشتی (درصد وزن زنده)
تیمارهای آزمایشی

الشه

چربی

سینه

بورس

کبد

سنگدان

طحال

هایپروزیم

74/89

0/52

29/08

0/13 ab

1/74

1/35 a

0/42

باکتوسل

75/49

0/51

29/65

0/09 ab

1/79

1/17 ab

0/43

آویشن+شیرینبیان +هایپروزیم

76/63

0/43

30/40

0/07 b

1/72

1/14 ab

0/40

آویشن+شیرینبیان

75/43

0/44

28/71

0/08 ab

2/02

0/95 b

0/42

شاهد

75/95

0/51

29/05

0/12 ab

1/75

1/14 ab

0/41

آنتیبیوتیک

75/95

0/54

28/88

0/15 a

1/93

1/14 ab

0/43

اشتباه معیار میانگین

0/66

0/02

0/51

0/01

0/11

0/05

0/02

سطح معنیداری

0/5706

0/0575

0/2400

0/0181

0/3618

0/0047

0/9841

 aو  ،bميانگينهای دارای حروف غيرمشترک در هر ستون برای اثر تيمار اختالف معنيدار دارند (.)P≥0/05

جدول  -4تأثیر تیمارهای آزمایشی بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون جوجههای گوشتی (میلیگرم در دسیلیتر)
تیمارهای آزمایشی

آلبومین

کلسترول

گلوکز

پروتئین تام

اوریک اسید

تریگلیسرید

گلوبولین

هایپروزیم

3/42 a

137/65 ab

136/75

5/26 a

5/03

146/61 a

1/83 ab

باکتوسل

3/12 ab

80/50 c

173/01

4/56 bc

5/96

126/18 b

1/43 bcd

آویشن+شیرینبیان +هایپروزیم

2/68 b

146/45 a

161/58

4/90 ab

4/84

130/03 b

2/21 a

آویشن+شیرینبیان

3/26 ab

133/45 ab

156/10

4/87 abc

5/18

138/11 ab

1/61 abc

شاهد

3/78 a

126/40 b

163/19

4/50 c

5/68

132/154 b

0/72 d

آنتیبیوتیک

3/74 a

94/20 c

156/10

4/71 bc

5/83

136/68 ab

0/97 cd

اشتباه معیار میانگین

0/15

3/69

4/84

0/08

0/33

2/93

0/15

سطح معنیداری

0/0010

0/0001

0/2917

0/0001

0/1316

0/0020

0/0001

 c ،b ،aو  ،dميانگينهای دارای حروف غير مشترک در هر ستون برای اثر تيمار اختالف معنيدار دارند (.)P≥0/05

تيمارهای آزمايشي بر غلظت سرمي آلبومين تأثير
معنيداری به لحاظ آماری در مقايسه با تيمار شاهد نداشتند.
کمترين غلظت سرمي کلسترول در مقايسه با تيمار شاهد را
تيمار حاصل از افزودن باکتوسل به جيره پايه جوجههای
گوشتي داشت که اختالف آن به لحاظ آماری معنيدار ميباشد
( .)P≥0/05همچنين افزودن هايپروزيم به جيره پايه
جوجههای گوشتي منجر به افزايش ميزان پروتئينتام و

تریگليسريد شد که با تيمار شاهد اختالف آن به لحاظ آماری
معنيدار بود ( .)P≥0/05تيمارهای  3 ،1و  4در مقايسه با
تيمار شاهد منجر به افزايش غلظت سرمي گلوبولين شدند که
اختالف آن به لحاظ آماری نيز معنيدار است (.)P≥0/05
تأثير تيمارهای مختلف آزمايشي بر پاسخ ايمني
جوجه های گوشتي در جدول  5نشان داده شده است.
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جدول  -5تأثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر فراسنجههای ایمنی جوجههای گوشتی
تیمارهای آزمایشی

SRBC

PHA

B1

السوتا

هایپروزیم

4/25 b

0/03

3/75

8/75

باکتوسل

6/00 a

0/03

3/50

9/25

آویشن+شیرینبیان +هایپروزیم

5/25 ab

0/04

3/00

8/25

آویشن+شیرینبیان

5/00 ab

0/03

2/25

8/00

شاهد

3/75 b

0/07

2/25

7/25

آنتیبیوتیک

5/25 ab

0/04

2/00

7/50

اشتباه معیار میانگین

0/35

0/01

0/51

0/50

سطح معنیداری

0/0042

0/2613

0/127

0/0917

 aو  ،bميانگينهای دارای حروف غيرمشترک در هر ستون برای اثر تيمار اختالف معنيدار دارند (.)P≥0/05

نتايج تجزيهوتحليل آماری نشان داد که باالترين تيتر
آنتيبادی عليه چالش گلبولهای قرمز گوسفندی ( )SRBCتحت
تأثير تيمار ناشي از افزودن باکتوسل به جيره پايه جوجههای
گوشتي است که اختالف آن با تيمار شاهد معنيدار است
( .)P≥0/05تيمارهای آزمايشي بر تيتر آنتيبادی عليه دو سويه
نيوکاسل تأثير معنيداری نداشتند .تزريق فيتوهماگلوتنين (،)PHA
ضخامت پرده بين انگشتان پا را بين تيمارهای مختلف با اختالف
معنيداری به لحاظ آماری تغيير نداد.

بحث
از نتايج تأثير تيمارهای آزمايشي بر عملکرد جوجههای
گوشتي اينگونه استنباط ميشود که تيمارها در دوره ابتدايي
پرورش اثر چنداني بر عملکرد نداشتند .نتايج مشاهده شده در اين
آزمايش با نتايج  Balachandarو همکاران ( )2003که کاهش
مصرف خوراک و بهبود ضريب تبديل را در استفاده از سطوح
مختلف پروبيوتيک نتيجه گرفتند مطابقت داشت ولي با نتايج
 Kannanو همکاران ( )2007که افزايش مصرف خوراک
جوجههای گوشتي را در نتيجه مصرف پروبيوتيکها گزارش
کردند ،همخواني نداشت .دليل عدم همخواني اين نتايج ممکن
است به دليل تفاوت در نوع ترکيبهای مورد استفاده و شرايط

آزمايش بوده باشد .پروبيوتيکها از طريق افزايش رشد
ميکروارگانيسمهای مفيد و کاهش ميزان عوامل بيماریزا باعث
بهبود تعادل ميکروبي روده ميزبان ميشوند ( Chiang & Pan,
 .)2012مطالعات بيوتکنولوژی بر روی کلونيهای متشکله در
دستگاه گوارش حيوانات نشان ميدهد که اين ميکروفلور نقش
مهمي در بيان ژنها در سطح دستگاه گوارش ايفاء مينمايد.
سهولت در فرايند مواد مغذی و جذب آن ،شکلگيری
عروقخوني ،يکپارچگي سد موکوسي ،پاسخ ايمني رودهای و
ترميم سطح اپيتليال روده از اين جمله ميباشد .استفاده از
پروبيوتيکها در جيره طيور باعث بهبود ضريب تبديل غذايي
ميشود ،که دليل احتمالي آن افزايش باکتریهای مطلوب در
مجرای گوارش بهويژه الکتوباسيلها ميباشد که از توسعه
باکتریهای بيماریزا مانند اشريشياکلي از طريق توليد اسيدهای
آلي و باکتريوسين جلوگيری کرده و سموم حاصل از آنها را خنثي
ميکند .وجود اين سموم در مجرای گوارش باعث کاهش هضم
پروتئينها و شکستن آنها به ازت ميشود (.)Jin et al., 1998
 Mountzourisو همکاران ( )2010بهبود ضريب تبديل غذايي
جوجههای گوشتي تغذيه شده با پروبيوتيک را به دليل افزايش
قابليت هضم مواد مغذی عنوان کردند .ازجمله آنزيمهای مضری
که در دستگاه گوارش سبب اختالل در سالمتي پرنده ميشود،
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ميتوان به اورهآز و گليکوزيدازهايي همانند بتا گلوکورونيداز و بتا
گلوکوزيداز اشاره کرد .با اتصال الکتوباسيلها به بافت پوششي
روده ،فعاليت باکتریهای توليدکننده اورهآز ،بتا گلوکورونيداز و بتا
گلوکوزيداز کاهش يافته که منجر به بهبود احتمالي ضريب تبديل
غذايي ميشود (.)Jin et al., 1998
نتايج نشان داد که تيمارهای آزمايشي بر وزن نسبي اجزا
الشه تأثير معنيداری نداشتند اما به لحاظ عددی باالترين وزن
نسبي الشه تحت تأثير افزودن پروفيت به جيره بودGhazanfari .
و  ،)2015( Mohammadiافزايش درصد الشه و درصد ران و
کاهش وزن دستگاه گوارش را به هنگام استفاده از آنتيبيوتيک
فالووفسفوليپول مشاهده کردند .مطابق نتايج اين آزمايش در
تحقيق  Pelicanoو همکاران ( Loddi ،)2005و همکاران
( )2000و  Denliو همکاران ( )2003بهترتيب استفاده از
پروبيوتيک ،پریبيوتيک و آنتيبيوتيک ويرجينامايسين تأثيری بر
درصد چربي بطني نداشتند .در مقابل در تحقيق  Kannanو
همکاران ( Kalavathy ،)2007و همکاران ( )2003و Yusrizal
و  )2003( Chanاستفاده از مکمل الکتوباسيلوس در جيره باعث
کاهش درصد چربي بطني در جوجههای گوشتي شد .همچنين
افزايش در وزن نسبي الشه و ران ميتواند با اثرات ضد ميکروبي
گياهان دارويي مرتبط باشد ،زيرا ازجمله معايب وجود
ميکروبهای مضر در دستگاه گوارش ،افزايش تجزيه پروتئين و
اسيدهای آمينه مواد هضمي ،فعاليت دیآميناسيوني پروتئين و
اسيدهای آمينه مصرفي و نيز افزايش سرعت تجزيه آنها در اثر
ترشح موادی از قبيل آنزيم اورهآز توسط ميکروبها ميباشد و
با توجه به اينکه کاربرد گياهان دارويي سبب کاهش جمعيت
ميکروبي مضر دستگاه گوارش ميشود ،از اينرو سرعت تجزيه
پروتئين و اسيدهای آمينه مواد گوارشي کاهش يافته و مقادير
بيشتری از آنها جذب و در بدن ذخيره ميشود و منجر به بهبود
بازده الشه و بهدنبال آن باعث کاهش تبديل پروتئين به چربي
گرديده و مقادير کمتری چربي نيز ميتواند در بدن تجمع يابد
( .)Nobakht & Eghdam Shahriar, 2010البته حصول نتايج

تأثیر پروبیوتیک ،آویشن ...

متفاوت در آزمايشها تحت عوامل بسياری مانند سن و نژاد
جوجه ،ترکيب جيره ،زمان مصرف و نوع پروبيوتيک تجاری و
مقدار مصرف پروبيوتيک تغيير ميکند (.)Jin et al., 1998
نتايج اين آزمايش از تأثير تيمارهای مختلف حاوی باکتوسل
و هايپروزيم (تيمارهای  3 ،2 ،1و  )4در کاهش غلظت کلسترول
و افزايش پروتئين تام و تریگليسريد حکايت دارد .گزارشهای
متناقضي در ارتباط با اثرات پروبيوتيکها بر فاکتورهای خوني و
ايمني وجود دارد .در اين راستا  Dastarو همکاران ()2008
گزارش کردند که استفاده از پروبيوتيک تپاکس ،اثری بر
شاخصهای ايمني جوجههای گوشتي ندارد .در مورد
فراسنجههای خوني Tannok ،و  )2000( Munroگزارش کردند
که استفاده از پروبيوتيکها سبب کاهش کلسترول و تریگليسريد
پالسمای جوجهها ميگردد .مطابق نتايج اين تحقيق در آزمايش
 Jinو همکاران ( Mohan ،)2002( Fiorillo ،)1998و همکاران
( Kalavathy ،)1996و همکاران ( )2003و Karimi Torshizi
( )2005کلسترول سرم در گروه مکمل شده با پروبيوتيک بهطور
معنيداری کمتر از پرندگان شاهد بود .کمتر بودن کلسترول در
خون پرندگان تيمارهای حاوی پروبيوتيک ميتواند ناشي از تأثير
پروبيوتيک در افزايش فلور ميکروبي روده بهويژه الکتوباسيلها
باشد .اين باکتریها با تغييرات بيولوژيکي در اسيدهای صفراوی و
اختالل در چرخه کبدی -رودهای آنها باعث کاهش هضم و
جذب چربيها ميشود (.)Ali et al., 2001
با توجه به اينکه کمبود مواد غذايي در جيره يا عدم جذب
مناسب آنها در سطح روده ميتواند باعث کاهش فعاليت سيستم
ايمني شود ،بهبود شرايط هضم و جذب و نيز افزايش انرژی
قابل متابوليسم خوراک از طريق مصرف آنتيبيوتيکها سبب
ايجاد ايمني مطلوب ميگردد .از سوی ديگر ،آنتيبيوتيکها با
تأثير بر جمعيت باکتريايي از طريق حذف باکتریهای بيماریزا
ميتوانند بر سيستم ايمني اثرگذار باشند ،درنتيجه سبب ايجاد
ايمني مؤثر و مطلوب شوند .بهبود و تحريک سيستم ايمني بدن
بهوسيله پروبيوتيکها ،ممکن است به سه طريق مشخص شود:
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Abstract
In this study, the effect of probiotics, extract powder of thyme (Thymus vulgaris L.) and licorice
(Glycyrrhiza glabra L.) were investigated on blood parameters, immune response, carcass
characteristics and performance of broilers. Three hundred and thirty six broiler chicks (Ross 308)
were housed in a completely randomized design with six treatments, four replicates and 14 birds in
each experimental unit and reared on litter for 42 days. The treatments consisted of 1) basal diet +
probiotic Hyprozyme, 2) basal diet + Bactocell, 3) basal diet + Prophyt (extract powder thyme +
Hyprozyme + licorice), 4) basal diet + Phytobiotic (extract powder thyme + licorice), 5) control and
6) basal diet + antibiotic. The experimental diets were fed from day one until end of the experiment
(day 42). Statistical analysis of data showed significant difference (P≤0.05) of FCR in probiotic
Hyprozyme group ratio compared to the control group. Feed consumption was lowest (P≤0.05) in
treatment 1 compared to others. The treatments had no significant effect on carcass characteristics.
The relative weight of bursa Fabricius in antibiotic supplemented group was significantly different
with treatment 3 (P≤0.05). Statistical analysis of the results showed significant difference (P≤0.05)
of serum cholesterol in Bactocell group compared to control group. Addition of Haprozym to basal
diet significantly increased (P≤0.05) the total protein and triglyceride levels compared to control
group. Serum globulin was statistically higher (P≤0.05) in treatments 1, 3 and 4 compared to
control group. The highest antibody titer against SRBC was observed in Bactocell group compared
to control group (P≤0.05). Overall, it can be stated that the use of resources such as hypro-zyme
(732gr/ton) and phytobiotic can be introduced as antibiotic alternatives in poultry production.

Keyword: Thyme (Thymus vulgaris L.), bactocell, licorice (Glycyrrhiza glabra L.), hyprozyme,
performance.

