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 Introduction: This study was performed to investigate commercial plant growth promoter 

(CPGP) (Cinnamaldehyde, Capsaicin, and Carvacrol) on performance, and cecal microbial 

population of broiler chickens under heat stress.  

Materials & Methods: The experiment was done with 4 treatments and 4 replicates with 176 one-

day-old chicks in completely randomized design. Treatments were control (without phytogenic), 

and different levels of CPGP (100, 200, and 300 mg/kg). Heat stress was performed from 22 days 

of age.  

Result: The results of experiment showed that dietary inclusion of 200 mg/kg of CPGP to the diet 

decreased feed intake (P<0.05) compared to the birds receiving the control diet at the starter period. 

At the whole period of experiment, dietary inclusion of 300 mg/kg of CPGP improved body weight 

gain compared to the other treatments (P<0.05). Also, at the starter and whole period of 

experiment, dietary inclusion of 300 mg/kg of CPGP had better feed conversion ratio compared to 

the control diet and 100 mg/kg of CPGP (P<0.05). The birds that consumed 300 mg/kg of CPGP 

significantly had lower abdominal fat pad compared to the birds receiving the control diet and the 

diet containing 100 mg/kg of CPGP (P<0.05).  Dietary inclusion of CPGP had not significant effect 

on cecal bacterial population and blood parameters of broiler chickens (P>0.05).  

Conclusion: It can be concluded that dietary inclusion of 300 mg/kg of CPGP can be improved 

performance and decrease abdominal fat pad of broiler chickens under heat stress. 

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.246421.2340
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بر عملکرد و گیاهی سینمالدئید، کاپسایسین و کارواکرول محرک رشد مخلوط  ریتاث
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 ، اهواز، ایرانکشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعلوم  دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه ، علوم دامی گروه
  

 چکیده  کلمات کلیدی 

 تنش گرمایی
 جمعیت میکروبی

 جوجه گوشتی
 چربی حفره بطنی

  مکمل گیاهی
 
 

 

 

 

متشکل از سینمالدئید، کاپسایسین و کارواکرول بر عملکرد و جمعیت میکروبی  بررسی تاثیر محرک رشدی منظوراین تحقیق به :مقدمه

 های گوشتی تحت تنش گرمایی صورت پذیرفت. سکوم جوجه

 قالب در 308روزه سویه تجاری راس یکگوشتی  قطعه جوجه 176تکرار با استفاده از  4تیمار و  4آزمایش با استفاده از  ها:مواد و روش

 ،100) محرک رشد گیاهی تجاری مختلف سطوح ،(بدون افزودنی جیره)شامل شاهد  آزمایشی انجام شد. تیمارهای دفیتصا کامالً طرح

  .روزگی اعمال شد 22بودند. تنش گرمایی از سن  (گرم در کیلوگرم جیرهمیلی 300 و 200

گرم در کیلوگرم محرک گیاهی نسبت به میلی 200حاوی نتایج آزمایش نشان داد که در دوره آغازین میزان مصرف خوراک در تیمار  نتایج:

گرم در کیلوگرم مکمل گیاهی نسبت میلی 300دوره میانگین افزایش وزن در تیمار حاوی  (.  در کلP<05/0تیمار شاهد کاهش یافت )

گرم در کیلوگرم مکمل گیاهی میلی 300دوره تیمار حاوی  چنین، در دوره رشد و نیز کل. هم(P<05/0به سایر تیمارها افزایش یافت )

کننده سطح (. پرندگان مصرفP<05/0گرم مکمل گیاهی ضریب تبدیل خوراک بهتری داشت )میلی 100نسبت به تیمار شاهد و سطح 

گرم یمیل 200و  100تری در مقایسه با تیمار حاوی سطح داری چربی حفره بطنی کمطور معنیگرم در کیلوگرم مکمل گیاهی بهمیلی 300

های خونی و نیز فراسنجه داری بر جمعیت میکروبی سکوم(. استفاده از سطوح مختلف مکمل گیاهی تاثیر معنیP<05/0از مکمل داشتند )

   (.<05/0Pهای گوشتی نداشت )جهجو

 300کارواکرول در سطح نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از محرک رشد حاوی سینمالدئید، کاپسایسین و  :گیری و بحثنتیجه

    های گوشتی در شرایط تنش گرمایی شد.باعث بهبود عملکرد و نیز کاهش چربی حفره بطنی جوجه گرم جیرهگرم در کیلومیلی

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.246421.2340
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 مقدمه

 ،ترین مشکالت صنعت طیور در مناطق گرم جهانمیکی از مه       

های گوشتی عملکرد جوجه ترین عامل تاثیرگذار برمهم آب و هوا است.

خوراک است. اگر دمای باال با  مصرف کاهش، در معرض دمای باال

های تری بر عملکرد جوجهتاثیر منفی بیش توام شود،رطوبت زیاد 

ها و افزودن ویتامین شرایط تنش گرمایی،در  خواهد داشت.گوشتی 

استفاده از اسید  کهطوریبهها به آب آشامیدنی مفید است الکترولیت

روشی معمول در ( در جیره یا آب آشامیدنی بهCویتامین) آسکوربیک

 ،چنینتبدیل شده است. هم تنش گرماییمناطق گرم جهت کاهش 

 درصد گوشت ،در دمای باال .اجزای الشه تاثیر داردر دمای محیط ب

یابد و تاثیر منفی بر میش گوشت سینه کاهدرصد  خصوصاً بدن،

تنش گرمایی  (.Daghir، 2008دارد ) های گوشتیوجهراندمان ج

های دنبال آن افزایش تولید رادیکالها و بهباعث اکسیداسیون چربی

پذیر و ایجاد شود که موجب تشکیل انواع اکسیژن واکنشآزاد می

که در شود. با توجه به اینها میتنش اکسیداتیو در بسیاری از بافت

برد و سیستم ر شرایط نرمالی به سر نمیشرایط  تنش گرمایی پرنده د

های مختلف و رشد ایمنی آن تضعیف شده، مستعد ابتال به بیماری

زا است، بنابراین با کاهش عملکرد مواجه های بیماریمیکرو ارگانیسم

های متعددی برای کاهش اثرات منفی دمای شود. اگرچه روشمی

دلیل هزینه باال و بهباالی محیط بر عملکرد طیور وجود دارد، اما 

کاری جیره سرد کردن سالن پرورش، تمایل به دست بودنغیرعملی 

، Njoku)برای مقابله با اثرات نامطلوب تنش گرمایی ایجاد شده است 

منظور کاهش اثرات مضر تنش محققین راهکارهایی را به (.1986

عث و هنگام شب با ترخنکاوقات  تغذیه در اند.کردهگرمایی پیشنهاد 

 شودیمچنین درصد زنده ماندن افزایش مصرف خوراک و هم

(Dirain-Ojano  وWaldroup ،2002هم .)چنین افزودن مکمل 

کربنات سدیم و کلرید پتاسیم به آب آشامیدنی یا الکترولیتی مثل بی

ی گرم هواگوشتی در آب و  هایخوراک سبب بهبود رشد جوجه

افزایش انرژی جیره با استفاده (. 2003و همکاران،  Borges) شودیم

هنگام دریافت انرژی و بهبود عملکرد بهش از مکمل چربی باعث افزای

از طرف دیگر (. Washburn ،1998و  Cooper) شودیمتنش گرمایی 

هایی که بتواند سیستم ایمنی را تقویت کرده و استفاده از افزودنی

واهد بود. بنابراین دنبال آن سبب بهبود عملکرد شود، بسیار مفید خبه

های مورد استفاده برای حذف کاری جیره غذایی یکی از روشدست

 باشد.می گوشتی هایجوجه عملکرد باال بر محیطی یا تعدیل اثرات دمای

های طبیعی حاصل اکسیداندر حال حاضر تمایل به استفاده از آنتی

ویژه درتنش گرمایی در تغذیه طیور در حال از گیاهان دارویی به

اثرات مثبت مواد موثر گیاهی در تغذیه حیوانات شامل افزایش است. 

های هضمی داخلی، فعال نمودن تحریک اشتها، بهبود ترشح آنزیم

اکسیدانی است پاسخ ایمنی، اثرات ضدباکتریایی، ضدویروسی و آنتی

(Jamroz  ،فالونوئید2005و همکاران .)،ها و سایرگلوکوزینوالت ها 

های فیزیولوژیکی و شیمیایی گیاهی ممکن است فعالیتهایمتابولیت

های متفاوتی از مخلوط غلظتدستگاه گوارش را تحت تاثیر قرار دهند. 

در جیره بر پایه گندم و جو در  کاپسایسین، سینمالدهید و کارواکرول

شده است که روز اول پرورش استفاده  21تغذیه طیور گوشتی در 

درصد و بهبود ضریب تبدیل خوراک به  8تا  5سبب بهبود وزن بدن 

چنین در درصد نسبت به تیمار شاهد شده است. هم 7تا  3میزان 

سنین باالتر طیور گوشتی، کاربرد این مخلوط سبب افزایش قابلیت 

هضم مواد مغذی و نیز کاهش جمعیت ایکوالی و کلستریدیوم در 

باتوجه به (. 2003و همکاران،  Jamroz) است محتویات روده شده

اثرات مفید گزارش شده از گیاهان دارویی در کاهش تنش گرمایی، 

سینمالدئید، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر محرک رشد گیاهی 

های جوجه میکروبی سکوم جمعیت و عملکرد بر و کارواکرول کاپسایسین

 گوشتی تحت تنش گرمایی است. 
 

 ها و روشمواد 
روزه قطعه جوجه گوشتی یک 176این آزمایش با استفاده از        

تصادفی انجام شد. سطوح  در قالب طرح کامالً 308سویه تجاری راس 

گرم در کیلوگرم مکمل گیاهی با چهار میلی 300، و 200، 100صفر، 

روز مورد استفاده  42مدت قطعه جوجه گوشتی به 11تکرار  تکرار و هر

( تولید XTRACT 6930گرفت. محرک گیاهی مورد استفاده )قرار 

درصد(،  3شرکت پانکوسمای فرانسه شامل مخلوطی از سینمالدئید )

درصد( بود که پرکننده آن  5درصد( و کارواکرول ) 2کاپسایسین )

نشاسته، و توسط روغن منداب هیدروژنه شده پوشیده شده بود. جهت 

ها تحت دمای ل پرورش، جوجهبررسی تنش حرارتی، در سه هفته او

گراد( پرورش یافتند و از ابتدای هفته درجه سانتی 26-32معمولی )

 24ساعت دمای  12مدت روزگی( تا آخر دوره روزانه به 22چهارم )

گراد، سانتیدرجه  38تا  24دمایی  ساعت محدوده 3 گراد،درجه سانتی

 24محدوده دمایی ساعت  4گراد و درجه سانتی 38ساعت دمای   5

 جیره(. 2009و همکاران،  Niu)گراد اعمال شد درجه سانتی 38تا 

، NRCپایه براساس حداقل مقادیر توصیه شده انجمن ملی تحقیقات )

روزگی( 22 -42روزگی( و رشد ) 21-1آغازین ) برای دو دوره (1994

صورت سرک وارد (. مکمل گیاهی مورد نظر به1تنظیم شدند )جدول 

و خوراک ها به آب آزمایش، جوجه جیره پایه شد. درطول دوره

ساعت روشنایی و یک  23دهی سالن هم دسترسی آزاد داشته و نور

صورت هفتگی ثبت بود. اضافه وزن و مصرف خوراک به ساعت تاریکی

روزگی پرورش، برای  42ای گزارش شد. در روز صورت دورهو سپس به

 گوشتی در هر نی از یک قطعه جوجههای خوگیری فراسنجهاندازه
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 هایجوجهجیره  یو مواد مغذ دهندهیلتشک یاجزا :1جدول 

 های مختلف پرورشی در دورهگوشت

مرحله رشد 

روزگی( 21 -42)  

مرحله آغازین 

روزگی( 1 -21)  
 ترکیب جیره )درصد(

50/61  30/54  ذرت 

49/32  00/ 39  %44کنجاله سویا ) 

 پروتئین خام(

54/2  45/2  روغن گیاهی 

39/1  28/1  سنگ آهک 

25/1  84/1  کلسیم فسفاتدی 

35/0  47/0  نمک 

25/0  25/0  1مکمل معدنی 

25/0  25/0  2مکمل ویتامینی 

07/0  16/0  ال متیونین -دی 

 ترکیب شیمیایی محاسبه شده

انرژی قابل متابولیسم  3020 3110

 )کیلوکالری بر کیلوگرم(

 )درصد(پروتئین خام  64/21 42/19

 عصاره اتری )درصد( 83/4 50/5

 )درصد( کلسیم 00/1 90/0

 فسفر قابل دسترس 48/0 36/0

 )درصد(

 سدیم )درصد( 20/0 15/0

 آرژنین )درصد( 56/1 36/1

 لیزین )درصد( 36/1 18/1

 متیونین )درصد( 50/0 38/0

متیونین+ سیستین  89/0 74/0

 )درصد(

گرم؛ میلی 120ازای هر کیلوگرم جیره حاوی: منگنز، مکمل معدنی به 1

 2گرم؛ ید، میلی 20گرم؛ مس، میلی 80گرم؛ آهن، میلی 100روی، 

 .گرممیلی 5/0گرم؛ کبالت، میلی 3/0گرم؛ سلنیوم، میلی
، A9000 ازای هر کیلوگرم جیره حاوی: ویتامین مکمل ویتامینه به 2

 E  (DLالمللی، ویتامینواحد بین D3 ،3000المللی،  ویتامین  واحد بین

گرم،  تیامین، میلی K ،3گرم، ویتامین میلی 48آلفا توکوفرول استات(، 

گرم، بیوتین میلی 2/1گرم، اسیدفولیک، میلی 42گرم، نیاسین، میلی 8/0

 گرم.میلی 12گرم، اسید پانتوتنیک، میلی 2/0
 

عمل آمد. و میزان آزمایشی از طریق ورید گردن خونگیری به واحد

خون بررسی شدند.  LDLو  HDLگلیسیرید، کلسترول، گلوکز، تری

 تصادفی طورهب پن هر از جوجه قطعه چنین در این زمان، یکهم

 محوطه چربی ها،ران سپس وزن سینه،. شد کشتار انتخاب، توزین و

 گیریاندازه معدهپیش کبد و سنگدان، فابریسیوس، طحال و بورس بطنی،

روزگی، یک قطعه پرنده  42و نسبت به وزن زنده محاسبه شدند. در 

صورت تصادفی انتخاب و ابتدا قطعه برای هر تیمار( به 4از هر تکرار )

شکمی در  درصد ضدعفونی و حفره 70سطح شکمی پرنده با الکل 

شرایط استریل باز شد و سکوم به آزمایشگاه منتقل شد. از محیط 

ها، برای کشت الکتوباسیلRogasa Agar (MRS) کشت اختصاصی 

 MCA MacConkey)از محیط کشت ) فرمکلی هایباکتری کشت برای

Agarاز محیط کشت  کلی ، اشریشیا(EMB)Eosin Methylene Blue 

Agar  های کل هوازی از محیط و برای کشت باکتری(PCA )Plate 

Count Agar رم استفاده شد. جهت تهیه رقت مناسب کشت، یک گ

 9های آزمایش حاوی از محتویات سکوم استخراج و در داخل لوله

لیتر محلول رقیق کننده )نرمال سالین( ریخته شد و دهانه لوله میلی

دست آید. محتویات هب 10-1استریل بسته تا رقت  آزمایش توسط پنبه

لیتر میلی 1های آزمایش توسط شیکر هموژنیزه گردیدند. سپس لوله

لیتر محلول میلی 9ه اول را برداشته و در لوله دوم حاوی از محلول لول

دست هدست آید. این عمل تا بهب 10-2کننده وارد گردید تا رقت رقیق

های ها، پلیتادامه یافت. بعد از کشت باکتری 10-8های آوردن رقت

هوازی( بی جار از )استفاده هوازیبی شرایط در الکتوباسیل کشت( )محیط

گراد انکوبه شدند. درجه سانتی 37ها در دمای همراه سایر پلیتبه

ساعت بعد از  48و  24ها پس از واحدهای تشکیل پرگنه در پلیت

ها به تلقیح مورد ارزیابی و شمارش قرار گرفتند. نتایج تعداد پرگنه

و همکاران،  Engbergگزارش گردید ) 10صورت لگاریتم بر مبنای 

SAS (2013 ) 9.13 افزار آماریبا استفاده از نرم هاکلیه داده (.2004

در قالب طرح کامالً تصادفی مورد تجزیه قرار گرفتند. مقایسه  و

ای میانگین تیمارهای آزمایشی نیز با استفاده از آزمون چند دامنه

مدل آماری درصد انجام شد.  5( و در سطح احتمال 1955دانکن )

 ij+ ei= µ + TijY                                     از: این طرح عبارت است

میانگین مشاهدات  µ( ام،  i( از تیمار )jمربوط به تکرار ) Yijکه درآن 

خطای آزمایش مربوط به تکرار  eij( ام و iاثرتیمار)  Tiکل آزمایش 

(i( ام از تیمار )j.ام است ) 

 

 نتایج

آغازین مصرف دهد که در دوره نشان می 2جدول  هایداده       

ترین میزان خوراک تحت تاثیر مکمل گیاهی قرار گرفت، و بیش

گرم میلی 100مصرف خوراک مربوط به پرندگان مصرف کننده سطح 

گرم میلی 200کننده سطح مکمل گیاهی بود که با تیمار مصرف

( ولی با گروه شاهد P<05/0داری داشت )مکمل گیاهی اختالف معنی

 دوره مصرف خوراک اشت. در دوره رشد و کلداری نداختالف معنی

(. میانگین افزایش P>05/0تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ) تحت

داری تحت تاثیر تیمارهای طور معنیدوره به وزن در دوره رشد و کل

گرم میلی 300 حاوی که تیمارطوریه(. بP<05/0گرفت ) آزمایشی قرار
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میانگین افزایش وزن باالتری در مقایسه با در کیلوگرم مکمل گیاهی، 

 200حاوی  (. در دوره آغازین، تیمارP<05/0سایر تیمارها داشت )

تری گرم در کیلوگرم مکمل گیاهی ضریب تبدیل خوراک مناسبمیلی

. (P<05/0)مکمل گیاهی داشت  100تیمار شاهد و نیز سطح  به نسبت

گرم در کیلوگرم مکمل میلی 300دوره، تیمار حاوی دوره رشد و کل

شاهد و سطح  گیاهی ضریب تبدیل خوراک بهتری نسبت به تیمار

 جینتا .(P<05/0)گرم در کیلوگرم مکمل گیاهی داشت میلی 100

 هایالشه جوجه اتیخصوص بر یشیآزما مختلف یمارهایت ریتاث به مربوط

نشان داده شده است. اعمال  3در جدول  ییتحت تنش گرما یگوشت

جز هبالشه  یاجزا یبر وزن نسب دارییمعن ریتاث یشیآزما یمارهایت

 300کننده سطح افتیدر ماریت (.P>05/0) ندنداشت یبطن حفره یچرب

خود را به ی حفره بطنیدرصد چرب نیترگرم مکمل گیاهی کمیلیم

داری مکمل گیاهی تفاوت معنی حاوی تیمارهای سایر با که داد اختصاص

 هایبر فراسنجه یشیمختلف آزما یمارهایتاثر  (.P<05/0) داشت

نشان داده  4در جدول  یروزگ 42در سن  های گوشتیی جوجهخون

 هایبر فراسنجه یشیآزما یمارهایاعمال ت شیآزما نیشده است. در ا

 هایجوجه در LDL و HDL ،گلیسریدتری ،کلسترول گلوکز، شامل یخون

 HDLاما غلظت  ،(P>05/0نشان نداده است ) یداریاثر معن یگوشت

و  افتی شیافزا یصورت عددسطح مکمل گیاهی به شیخون با افزا

ه بررسی جمعیت میکروبی نتایج مربوط ب .افتیکاهش  LDLغلظت 

روزگی در  42های گوشتی تحت تنش گرمایی در سن سکوم جوجه

فرم در های کلینشان داده شده است. جمعیت باکتری 5جدول 

کمل گیاهی روند کاهشی داشته، اگرچه کننده متیمارهای مصرف

 (.P>05/0داری بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت )تفاوت معنی
 یخون هایبر فراسنجه یشیآزما یمارهایاعمال ت پژوهش حاضر،در 

 هایجوجهدر  LDLو  HDL ،گلیسرید، تریگلوکز، کلسترولشامل 

 HDLاما غلظت  ،(P>05/0نشان نداده است ) یداریاثر معن یگوشت

و  افتی شیافزا یصورت عددسطح مکمل گیاهی به شیخون با افزا

در پژوهش حاضر، جمعیت  .(4)جدول  افتیکاهش  LDLغلظت 

 (.5میکروبی سکوم تحت تاثیر اعمال تیمارها قرار نگرفت )جدول 
 

 های  مختلف پرورشهای گوشتی در دورهاثر تیمارهای آزمایشی مختلف بر عملکرد جوجه :2جدول 

 

 )برحسب درصدی از وزن زنده( روزگی 42های گوشتی در های آزمایشی بر خصوصیات الشه جوجهتاثیر تیمار :3جدول 
 طحال فابریسیوسبورس بطنیمحوطهچربی پیش معده کبد سنگدان سینه هاران 1مکمل فیتوژنیک

0 29/22 51/22 77/2 39/2 54/0 a85/1 21/0 12/0 
100 15/22 33/21 34/2 54/2 53/0 a56/1 23/0 15/0 
200 69/21 31/24 75/2 33/2 56/0 a53/1 16/0 14/0 
300 05/22 38/23 58/2 16/2 51/0 b09/1 18/0 13/0 

 88/0 23/0 02/0 94/0 63/0 21/0 17/0 66/0 سطح  احتمال
SEM 16/0 49/0 08/0 09/0 02/0 11/0 01/0 01/0 

b-a دار است تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنی(05/0>P). SEM .مخلوط گیاهی شامل )کاپسایسین، سینمالدئید  -1  خطای استاندارد از میانگین
 گرم در کیلوگرم(.باشد )میلیو کارواکرول( می

 روزگی 42های گوشتی در لیتر( جوجهگرم  بر دسیهای خونی )میلیتاثیر تیمارهای آزمایشی بر برخی فرانسجه :4جدول       

 خوراکضریب تبدیل  ازای هر پرنده(اضافه وزن )گرم به ازای هر پرنده(مصرف خوراک )گرم به 
سطح مکمل 

 1فیتوزنیک
دوره آغازین 

(21-1) 
دوره رشد 

(42- 22) 
دوره کل

(42- 1) 
دوره آغازین 

(21-1) 
دوره رشد 

(42- 22) 
دوره کل

(42- 1) 
دوره آغازین 

(21-1) 
دوره رشد 

(42- 22) 
دوره کل

(42- 1) 
0 a39/987 4/2017 79/3004 69/528 c65/1041 c34/1570 a86/1 a93/1 ab91/1 

100 a75/1054 5/2173 25/3228 68/542 c90/1087 c57/1630 a94/1 a00/2 a98/1 
200 b63/835 00/2207 63/3042 90/530 b00/1202 b91/1732 b58/1 ab83/1 bc75/1 
300 ab67/972 10/2329 77/3301 33/565 a28/1332 a61/1897 ab72/1 b75/1 c74/1 

 01/0 03/0 05/0 0001/0 0001/0 35/0 14/0 09/0 03/0 سطح احتمال
SEM 75/28 15/45 07/54 81/7 00/32 48/34 05/0 03/0 03/0 

c-a دار است تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیرمشابه معنی(05/0>P). SEM .مخلوط گیاهی شامل )کاپسایسین، سینمالدئید و کارواکرول( می باشد  -1  خطای استاندارد از میانگین
 گرم در کیلوگرم(.)میلی

 HDL LDL گلیسریدتری کلسترول گلوکز 1سطح مکمل فیتوزنیک     

0 75/233 75/100 38/75 25/60 25/18 
100 38/257 75/104 00/65 53/68 00/13 
200 00/238 25/105 25/64 78/68 25/14 
300 25/240 00/112 75/72 28/76 25/15 

 10/1 60/0 50/0 10/0 80/0 سطح احتمال
SEM 52/5 19/5 52/3 99/3 07/1 

SEM .گرم در کیلوگرم(.باشد )میلیمخلوط گیاهی شامل )کاپسایسین، سینمالدئید و کارواکرول( می -1     خطای استاندارد از میانگین 
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 روزگی 42های گوشتی در جوجه( log CFU/g)تاثیر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت میکروبی سکوم  :5جدول 
 الکتوباسیل فرمکلی اشرشیاکولی های هوازیکل باکتری 1سطح مکمل فیتوژنیک

0 04/9 81/8 22/8 92/8 
100 08/9 92/8 22/9 81/7 
200 11/9 94/8 07/8 73/8 
300 05/9 90/8 94/7 62/8 

 52/0 59/0 96/0 98/0 سطح احتمال
SEM 079/0 084/0 32/0 22/0 

SEM .گرم در کیلوگرم(.مخلوط گیاهی شامل )کاپسایسین، سینمالدئید و کارواکرول( می باشد )میلی -1    خطای استاندارد از میانگین 
 

 بحث

       Bravo  گزارش کردند که مکمل گیاهی  (2014)و همکاران
گرم میلی 100حاوی کاپسایسین، سینمالدئید و کارواکرول در سطح 

های گوشتی را در کل دوره در کیلوگرم میزان مصرف خوراک جوجه
 های گوشتی درتحت تاثیر قرار نداد اما باعث افزایش وزن جوجه

خوانی دارد. که با نتایج پژوهش حاضر هم مقایسه با جیره شاهد شد
های جوجه خوراک یلبدضریب ت چنین در پژوهش دیگری، بهبودهم

لدیید سینما ین،شامل کاپسایسگیاهی  مکملذیه شده با غگوشتی ت
 Jamrozگزارش شد ) گرم درکیلوگرمیمیل 030 سطح و کارواکرول در

بیان  (1397)چنین سیدآبادی و همکاران . هم(Kamel ،2002 و
داشتند که استفاده از اسانس مرزنجوش و اسانس سنبل کوهی باعث 

بیوتیک گوشتی شد و نتایجی مشابه با آنتیهای افزایش وزن جوجه
نشان داد. مخالف با نتایج آزمایش حاضر، در تحقیقی گزارش شد 

گرم میلی 200های ضروری )شامل استفاده از دو ترکیب اصلی روغن
گرم در کیلوگرم میلی 500صاره پونه، دارچین و فلفل و در کیلوگرم ع

عصاره نعنائیان حاوی مریم گلی، آویشن و رزماری( تاثیری بر ضریب 
آل ها دلیل این موضوع را شرایط ایدهتبدیل خوراک نداشته است و آن

پژوهشی تاثیر  (. در2004و همکاران،  Hernandezپرورش دانستند )
سطوح  گیاه آویشن و دارچین در شده از دو های ضروری استخراجروغن
های گوشتی گرم در کیلوگرم جیره در تغذیه جوجهمیلی 200و  100

مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد کلیه تیمارهای آزمایشی در مقایسه 
های عملکردی پرنده شامل اضافه وزن و ، فراسنجهشاهدبا تیمار 

یل خوراک را کاهش میزان مصرف خوراک را افزایش و ضریب تبد
ضریب تبدیل  نیز حاضر پژوهش در (.Jamel ،2009و  Kaissy-Al) دادند

گرم در میلی 300های رشد و نیز کل دوره در سطح خوراک در دوره
داری نسبت به تیمار شاهد بهبود طور معنیکیلوگرم مکمل گیاهی به

یافته است. بهبود ضریب تبدیل خوراک در دوره رشد ممکن است 
دلیل اثرات مطلوب مکمل گیاهی در کاهش اثرات نامطلوب تنش به

گرمایی اعمال شده در این دوره از جمله کاهش میزان مصرف خوراک 
گیاهی با تاثیر  هایطورکلی اسانسو کاهش جذب مواد مغذی باشد. به

توانند سبب بهبود ضریب مثبت بر قابلیت استفاده از مواد مغذی، می
شود تر در زمانی مشاهده میو این تاثیر بیشتبدیل خوراک گردند 

که پرندگان در شرایط مطلوب پرورشی نباشند. برای مثال پرندگانی 

ای با قابلیت هضم کم یا در شرایط محیطی آلوده تغذیه که با جیره
 اند )نویدهای گیاهان دارویی را بهتر نشان دادهگردند اثرات اسانسمی

 افتیدر ماریتکه در نتایج بیان شد، ورطهمان(. 1383شاد و جعفری، 
ی حفره درصد چرب نیترگرم مکمل گیاهی کمیلیم 300کننده سطح 

که با سایر تیمارهای حاوی مکمل گیاهی  خود اختصاص دادرا به بطنی
ای با افزودن مخلوطی از گیاهان طی مطالعه .داری داشتتفاوت معنی

های کارواکرول به جیره جوجهسینمالدئید و  کاسپایسین، شامل دارویی
کننده مکمل گیاهی بطنی در گروه دریافت گوشتی کاهش چربی حفره

که با نتایج آزمایش حاضر  ((2005و همکاران،  Jamroz)مشاهده شد 
ترشح  بطنی را با افزایش چربی حفره محققین کاهش این دارد. خوانیهم

شده است که  گزارش چنینهای پانکراس توجیه نمودند. همآنزیم
توانند باعث بهبود اکسیدانی خود میگیاهان دارویی با خاصیت آنتی

کیفیت الشه از طریق افزایش وزن، افزایش بازدهی الشه و کاهش 
 گیاهان در موجود مؤثره موادچربی محوطه شکمی گردند. زیرا 

 هایشیرابه ترشحات افزایش بر تحریکی اثر کارواکرول قبیل از دارویی،

 و جذب هضم، موجب هاشیرابه این کافی ترشح و داشته گوارشی
 و عملکرد  بهبود آن نتیجه که شده مغذی مواد بهتر ساز و سوخت

آزمایش حاضر استفاده از  در (.Kamel ،2001) کیفیت الشه است
گرم در میلی 300و  200، 100مکمل گیاهی در سطوح افزایشی )
بطنی شد، شاید علت این کاهش کیلوگرم( باعث کاهش چربی حفره 

چنین خاصیت محرک اشتها ها هضمی و  هممربوط به افزایش آنزیم
مطالعات نشان  مکمل گیاهی باشد.و بهبود جذب مواد مغذی توسط 

دهد که تنش گرمایی باعث افزایش غلظت گلوکز و کلسترول می
و همکاران،  Monevaشود )های گوشتی میپالسمای خون در جوجه

 (1391)مخالف با نتایج آزمایش حاضر، طهماسبی و همکاران  (.2008
در بررسی تاثیر استفاده از عصاره گیاه آویشن در جیره غذایی بر میزان 

خون تحت شرایط تنش گرمایی بیان نمودند، که عصاره  کلسترول سرم
و  دارد اکسیدانیالکلی گیاه آویشن باغی فعالیت ضدمیکروبی و آنتی

های روغن تاثیر در پژوهشی شود.کاهش کلسترول می موجب مصرف آن
و  100ضروری استخراج شده از دو گیاه آویشن و دارچین در سطوح 

های گوشتی مورد میلی گرم در کیلوگرم جیره در تغذیه جوجه 200
بررسی قرار گرفت و بیان شد سطوح مختلف مکمل مورد استفاده 

های گوشتی شد کلسترول خون جوجهدار سطح باعث کاهش معنی
(Kaissy-Al  وJamel ،2009) .ای با استفاده از چنین در مطالعههم
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دار سطح درصد پودر گیاه خارمریم، کاهش معنی 3و  3/0سطوح 
(. بیان 1397ویسی، )قره شد گوشتی گزارش هایهخون جوج کلسترول

 متیل -3 هیدروکسی -3آنزیم  شده است که گیاهان دارویی با مهار

کلسترول، باعث کاهش  سنتز مسیر در ردوکتاز -آ کوآنزیم گلوتاریل
شوند که چنین اثری در پژوهش حاضر سطح کلسترول خون می

ضدمیکروبی  عوامل عنوانبه جاتادویه و دارویی گیاهانمشاهده نشد. 
 هایون باعث نشت و کرده عمل سلول غشاء هایویژگی تغییر راه از

و همکاران،  Frankicشوند )می هامیکروب کاهش باعث نتیجه در و شده
جات ادویه و دارویی گیاهان ضدمیکروبی دقیق مکانیسم بررسی. (2009

 هایتعادل جمعیت و زیاد پیچیدگی دلیلبه بدن، داخل شرایط در

 از ناشی فعال ترکیبات و واکنش ایودهر- معدی دستگاه در میکروبی

شرایط  در مشکل است. غذایی مواد سایر با جاتادویهو  دارویی گیاهان
 علیه های گیاهیهعصار قوی ضدمیکروبی فعالیت آزمایشگاهی

و  Frankicاست ) اثبات شده منفی گرم و مثبت گرم هایباکتری
افزودن  در پژوهشی با نتایج آزمایش حاضر (. مخالف2009همکاران، 

و  دینمالدئیس ن،یسیپساا)ک یاهیمکمل گ لوگرمیدر ک گرمیلیم 300
 هایسمیکروارگانیم تعداد یگوشت هایجوجه ییغذا رهیج کارواکرول( در

با گروه شاهد  سهیدر مقا را نجنسیپرفر ومیدیو کلستر کولیایشاشر
(. در پژوهشی با استفاده از 2002و همکاران،  Jamrozکاهش داد )

حاوی کارواکرول، سینمالدئید  گیاهی کیلوگرم مکمل گرم درمیلی 100
های اشرشیاکولی کاهش و تعداد و کاپسایسین تعداد باکتری

 (.2005و همکاران،  Jamrozالکتوباسیل افزایش پیدا کرد ) هایباکتری
در مجموع با توجه به  بهبود ضریب تبدیل خوراک و نیز کاهش چربی 

رسد می نظرحفره بطنی در سطح باالی استفاده از مکمل گیاهی، به
گیاهی سینمالدئید، کاپسایسین و کارواکرول محرک رشد استفاده از 
های گوشتی در جهگرم در کیلوگرم در تغذیه جومیلی 300در سطح 

 شرایط تنش گرمایی بتواند مفید باشد.
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