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 چکیده 

ستند. های محرک رشد مطرح هبیوتیکهای مناسب برای آنتییکی از جایگزینبه عنوان گیاهان دارویی  زمینه مطالعاتی:

 برآن به منظور بررسی امکان جایگزینی اسانس میخک به جای آویالمایسین و اثر سطوح مختلف این آزمایش  هدف:

-شروانجام شد.  خونی هایفراسنجه برخی ژژنوم و مخاط سنجیریخت مغذی، مواد ایلئومی هضم قابلیت رشد، عملکرد

تیمار  چهار ستفاده شد.در قالب طرح کامالً تصادفی ا )مخلوط دوجنس( 308راس قطعه جوجه گوشتی  320 تعداد از کار:

اسانس  قسمت در میلیون 450و  300، 150آویالمایسین )شاهد( و سه سطح قسمت در میلیون  10آزمایشی شامل 

ایش مصرف خوراک و افز :نتایج .روز تغذیه شدند 42به مدت قطعه جوجه در هر تکرار  20 بهدر چهار تکرار  ،میخک

قسمت  300و  150ها در اثر مصرف اسانس میخک کاهش و ضریب تبدیل خوراک آنها در اثر سطوح وزن روزانه جوجه

ه آلی قابلیت هضم ایلئومی ماده خشک و ماد (. استفاده از اسانس میخک باعث کاهش>05/0Pافزایش یافت ) در میلیون

 تأثیرسنجی مخاط ژژنوم تحت های ریختمحتویات سنگدان و سکوم و نیز فراسنجه pH(. >05/0Pجیره مصرفی شد )

ها جهغلظت کلسترول کل سرم خون جوبا افزودن سطوح مختلف اسانس میخک به جیره، دار تیمارها قرار نگرفتند. معنی

  450و  150کلسترول در اثر سطوح  LDLکلسترول و کاهش غلظت  HDL( ولی افزایش غلظت >05/0Pکاهش یافت )

بیوتیک تواند به جای آنتیطور کلی اسانس میخک نمیبه گیری کلی:نتیجه(. >05/0Pدار شد )معنی قسمت در میلیون

در کاهش را رخی اثرات مفید تواند بهای گوشتی جایگزین شود و فقط میمحرک رشد آویالمایسین در جیره جوجه

 نشان دهد.خون سرم کلسترول 
 

 ، قابلیت هضم ایلئومی، جوجه گوشتیژژنوماسانس میخک، آویالمایسین، ریخت سنجی  کلیدی: گانواژ

 

  مقدمه

ها یا ترکیبات با منشاء های اخیر، فیتوجنیکطی سال

خوراکی گیاهی به عنوان گروه جدیدی از مواد افزودنی 

در تغذیه طیور مطرح شده و توجه زیادی را به خود 

-های طبیعی اغلب بیاست. این افزودنیمعطوف کرده 

خطر و سالم بوده و اثرات مثبتی بر حفظ سالمت و 

دستگاه گوارش جمعیت میکروبی و  بازدهی تولید طیور

اثرات با توجه به  (.2011هاشمی و داودی ) آنها دارند

ها، فیتوجنیکتوسط ضدمیکروبی و تحریک رشدی 

ای راجع به استفاده از آنها به جای مطالعات گسترده
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 .رفته استگصورت های محرک رشد بیوتیکآنتی

هایی که بکار بردن آنها در تغذیه دام و بیوتیکآنتی

های مقاوم باکتریایی و ابقاء در طیور با ظهور سویه

های ا ممنوعیت و چالشهای دامی تولیدی بفرآورده

 .(2007کاستانون ) جدی مواجه شده است

 Syzygium)های خشک شده درخت میخک جوانه گل

aromaticum)  به علت خواص آروماتیکی و معطری

خود بیشتر به عنوان ادویه یا چاشنی در صنایع غذایی 

کاربرد دارد. مهمترین ترکیب اسانس میخک اوژنول 

دهد درصد اسانس آن را تشکیل می 90تا  72بوده و 

(. این ترکیب ماهیت فنلی داشته، 2001لی و شیباموتو )

لی و اکسیدانی )آنتیمتعددی از جمله  هایدارای ویژگی

دوی و همکاران ضد میکروبی ) ،(2001شیباموتو 

تسکین  و (2010، کوالنور جوهنی و همکاران 2010

باشد. مطالعات انجام شده روی دهنده درد دندان می

که  دهدمیخک و یا ترکیبات آن در تغذیه طیور نشان می

(، اسانس 2012استفاده از پودر )آگوستینی و همکاران 

آزادگان مهر و همکاران  و a2014)محمدی و همکاران 

b2014 این گیاه 2009( و یا عصاره )دالکلیچ و گوللر )

تواند موجب های گوشتی میدارویی در جیره جوجه

بهبود عملکرد رشد این پرندگان شود. هرچند که در 

مشتقات میخک بر  تأثیرها، عدم کنار این گزارش

های گوشتی هم رشد جوجههای عملکرد شاخص

و مختار  2010مشاهده شده است )نجفی و ترکی 

های مفید دستگاه (. افزایش جمعیت باکتری2011

بهبود قابلیت (، 2012 و همکاران گوارش )آگوستینی

 تأثیرو عدم   (2009ر لکلیچ و گولهضم مواد مغذی )دال

 2010و ترکی  )نجفی خون های لیپیدی سرمفراسنجهبر 

های گوشتی ( جوجهb2014مهر و همکاران گان آزاد و

میخک گزارش شده است. با افزودن ترکیبات در اثر نیز 

های ر پاسخ رشد جوجهبتوجه به اثرات مثبت میخک 

 ایزینهبه عنوان گ بتواندگیاه رسد این به نظرمیگوشتی 

های محرک رشد مطرح بیوتیکآنتیجایگزینی برای 

 .شود

آویالمایسین با ماهیت الیگوسااکاریدی باه محرک رشد 

تعلا  داشاته و  1های اُرتوسومایساینبیوتیکگروه آنتی

هاای گارم مثبات دارد کشی علیاه باکتریفعالیت باکتری

هااااایی کااااه در آنهااااا از (. در آزمایش2000 وایاااات)

آویالمایسااین اسااتفاده شااده، بهبااود عملکاارد رشااد 

کااااران و هم مکااای  و 2007و همکااااران  ماااونتزوریس)

و همکااران  گارسایا( و قابلیت هضم مواد مغاذی )2011

های گوشااتی گاازارش ( در جوجااه2014صااالح و  2007

که در آنهاا از عصااره معدودی  در مطالعات شده است.

و  )آزادگاان مهار( و یاا اساانس 2009ر لدالکلیچ و گاول)

( میخاک اساتفاده شاده، عملکارد رشاد b2014 همکاران

در ایان مشابهی باا آویالمایساین گازارش شاده اسات. 

بررسای امکاان شود تاا ضامن کوشش مینیز آزمایش 

بیوتیاک محارک رشاد جایگزینی اسانس میخاک باا آنتی

اثر سطوح مختلاف آن بار عملکارد رشاد،  ،آویالمایسین

سانجی مخااط قابلیت هضم ایلئومی مواد مغاذی، ریخت

های گوشاتی های خاونی جوجاهو برخی فراسنجه روده

 .نیز مورد مطالعه قرار گیرد

 

 هامواد و روش

قطعه  320با اختصاص این آزمایش  ایکارهای مزرعه

)به صورت  308جوجه گوشتی سویه تجارتی راس 

گرم  1/38±27وزن اولیه میانگین با مخلوط دو جنس( 

پرنده در هر قطعه  20تعداد  وتکرار  4 در تیمار  4به 

در واحد مرغداری در قالب طرح کامالً تصادفی  ،تکرار

تیمارهای تحقیقاتی دانشگاه محق  اردبیلی انجام شد. 

 قسمت در میلیون 10شامل جیره حاوی آزمایشی 

، 150سه سطح حاوی های جیره و )شاهد( آویالمایسین 

 .اسانس میخک بودند قسمت در میلیون 450و  300

اسانس میخک مورد استفاده از  شرکت گلجوش سراب 

 )الریس( واقع در شهرستان سراب استان آذربایجان

شرقی تهیه شد. اعمال تیمارهای آزمایشی از همان روز 

                                                           

Orthosomycin 
1
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ها روی ادامه یافت. جوجه روز 42 اول شروع و به مدت

 هدف با پایه هایجیره پوشال پرورش یافتند. بستر

 طب  هاجوجه انرژی و ذیمغ مواد نیازمندی تأمین

 برای و( NRC 1994) تحقیقات ملی انجمن توصیه

 42 تا 22) پایانی و( روزگی 21 تا 0) آغازین هایدوره

 دوره طی. شدند تنظیم سویا-ذرت پایه بر( روزگی

 یا کوکسیدیوزی ضد داروی گونه هیچ از پرورش

بیوتیک محرک آنتی حاوی جیره در جزء به بیوتیکیآنتی

اقالم مصرفی و ترکیب شیمیایی . نشد استفادهرشد 

 ارائه شده است. 1های پایه در جدول جیره

ها به آب سالم و دان دسترسی طی مدت آزمایش، جوجه

صاورت آزاد داشتند.  مصرف خوراک و افزایش وزن به

آمده هاای باه دساتو براساس دادهگیری ای اندازهدوره

ضریب تبدیل خوراک محاسبه گردید. برای تعیین قابلیت 

بیسات و پانجم دوره  مغذی، از روزمواد ی لئومیاهضم 

درصاد اکساید کاروم در 3/0 ی حااویهااپرورش جیره

 بیساات و هشااتم قرارگرفاات و در روز هااختیااار جوجااه

ک مااده( در قطعه پرنده )یک نار و یا 2 دوره از هرتکرار

اکسااید کااربن کشااتار و پااس از اثاار خفگاای بااا گاااز دی

 هاااآنبااازکردن محوطااه شااکمی، محتویااات ایلئااومی 

آوری و با هم مخلوط شد. این محتویاات تاا انجاام جمع

گراد( درجاه ساانتی -20های بعادی در فریازر )آزمایش

محتویات ایلئومی پس از خشاک شادن در نگهداری شد. 

سااعت(،  72گراد باه مادت انتیدرجه سا 60آون )دمای 

 24جهت هم رطوبات شادن باا محایط باه مادت حاداقل 

ساعت در معرض هوای آزاد قرار گرفت. پس از آسایاب 

گیاری های جیره و محتویات ایلئومی، انادازهکردن نمونه

ترکیبات شیمیایی آنها شامل رطوبت، مااده آلای، چربای 

ت هاای اساتاندارد صاورخام و پروتئین خام طب  روش

گیری مقادار انارژی خاام (. انادازهAOAC 2000گرفت )

، سااخت 1341 1ها با دستگاه بمب کالریمااتر )پاارنمونه

گیری محتاوی اکساید کاروم با اندازهآمریکا( انجام شد. 

های جیاااره و محتویاااات ایلئاااومی طبااا  روش نموناااه

                                                           
1 Parr 

قابلیت هضام درصد  (، 1979پیشنهادی فنتون و فنتون )

  استفاده از فرمول زیر تعیین شد.مواد مغذی با 

قابلیت هضم (%) = [1 − (
اکسید کروم جیره (%)

اکسید کروم نمونه ایلئومی (%)
×

 ماده مغذی نمونه ایلئومی (%) 

ماده مغذی جیره (%)
)] × 100 

به منظور تأثیر تیمارهای آزمایشای بار  ،کشتاردر روز 

محتویاات شرایط فیزیکای شایمیایی شایرابه گوارشای، 

نیاز  مرباوط باه هار تکاراری هاسنگدان و سکوم جوجه

درجاه  -20در دمای  pHگیری آوری و جهت اندازهجمع

هاا در نموناهگشاایی یخد. پس از ش گراد نگهداریسانتی

باا  10باه  1به نسبت وسپانسیونی س ،محیط آزمایشگاه

 دیجیتاالی متار pHآنها با دساتگاه  pHتهیه و آب مقطر 

( بیساایک، ساااخت اتحادیااه اروپااا 20+ماادل  2)کریاازن

 . گیری شداندازه

، در سنجیریختهای گیری برخی فراسنجهبرای اندازه

متر از سانتی 2دوره و  بعد از کشتار، حدود  28روز 

های نر نمونه بافتی تهیه شد. ابتدایی ژژنوم جوجه بخش

از شستشو با سرم فیزیولوژیک تا انجام سپس، بعد 

داده شد. ( قرار %10مراحل بعدی داخل محلول فرمالین )

های بافتی توسط دستگاه سازی نمونهمراحل آماده

، ساخت ایران( KP 110)مدل  خودکار آماده کننده بافت

گیری، طی سه مرحله آب انجام شد. این فرآیند

پس از تهیه سازی و پارافینه شدن صورت گرفت. شفاف

آمیزی با هماتوکسیلین میکرومتری کار رنگ 5های برش

های تهیه رفت. سپس از روی عکسو ائوزین صورت گ

 9سنجی روی های ریختشده میکروسکوپی فراسنجه

گیری پرز سالم و مستقیم مربوط به هر تکرار اندازه

ها شامل ارتفاع پرز، پهنای قسمت شد. این فراسنجه

ای بودند وسط پرز، عم  کریپت و ضخامت الیه ماهیچه

 (.2001)ایجی و همکاران 

                                                           
2 Crison 
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 روزگی( 22-42روزگی( و رشد ) 0-21های آغازین )ههای غذایی پایه در دوراجزاء و ترکیبات شیمیایی جیره -1جدول
Table 1- Ingredient and chemical composition of the basal diets during the starter (0-21 day) and grower (22-42 day) phases 

 

 رشد
Grower 

 آغازین 
Starter  

 اقالم خوراکی )درصد(

Ingredients (percent) 

65.00 56.09 
 ذرت
Corn 

29.65 37.05 
 (%44)پروتئین خام  کنجاله سویا

Soybean meal 

1.70 2.70 
سویا روغن  

Soybean oil 

1.43 1.34 
 پودر صدف

Oyster shell 

1.16 1.55 
 دی کلسیم فسفات

Dicalcium Phosphate 

0.33 0.44 
 نمک

Common salt 

0.13 0.10 
 ال لیزین هیدروکلرید

L-Lysine HCl 

0.10 0.23 
 دی ال متیونین

DL-methionine 

0.25 0.25 
 مکمل ویتامینی

Vitamine Permix1  

0.25 0.25 
 مکمل معدنی

Mineral Permix2  

100 100 
 کل

Total 
                       مواد مغذی )محاسبه شده( 

            Nutrients composition (calculated) 

3000 2960 
)kcal/kg( انرژی متابولیسمی 

MEn (kcal/kg) 

18.75 21.29 
 پروتئین خام )%(

CP (%) 

1.46 2.81 
 اسید لینولئیک )%(

Linoleic acid (%) 

0.90 0.97 
 کلسیم )%(
Ca (%) 

0.35 0.43 
 فسفر غیر فیتاته )%(
Available P (%) 

0.15 0.19 
 سدیم )%(
Na (%) 

1.07 1.21 
 لیزین )%(
Lys (%) 

1.17 1.37 
 آرژنین )%(
Arg (%) 

0.41 0.57 
 متیونین )%(
Met (%) 

0.74 0.94 
 متیونین+سیستین )%(

Met+Cys (%) 
-میلی 1B 55/3گرم، ویتامین میلی 3K 4میلی گرم، ویتامین  E 72، ویتامین 3D IU4000، ویتامین A IU18000تأمین شده به ازای هر کیلوگرم جیره:  ویتامین  1

 12B 03/0گرم، ویتامین میلی 9B 2گرم، ویتامین میلی 6B 88/5گرم، ویتامین میلی 4/59گرم، نیاسین میلی6/19گرم، پانتوتنات کلسیم میلی2B 2/13گرم، ویتامین 

 گرم. 1گرم و کلریدکولین: میلی
1Supplied per kg of diet: vitamin A 18000 IU, vitamin D3 4000 IU, vitamin E 72 mg, vitamin K3 4 mg, vitamin B1 3.55 mg, vitamin 

B2 13.2 mg, calcium pantothenate 19.6 mg, niacin 59.4 mg, vitamin B6 5.88 mg, vitamin B9 2 mg, vitamin B12, 0.03 mg, coline 

chloride 1 g. 
 .گرممیلی Se 4/0گرم و میلی I 985/1گرم، میلی Cu20گرم، میلی Fe 100گرم، میلی Zn 4/169گرم، میلی Mn 4/198تأمین شده به ازای هر کیلوگرم جیره:،  2

2Supplied per kg of diet: Mn 198.4 mg, Zn 169.4 mg, Fe, 100 mg, Cu 20 mg, I 1.985 mg, Se, 0.4 mg.  
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در روز های خونی، برای تعیین غلظت برخی از فراسنجه

دوره پرورش از هر تکرار دو قطعه پرنده )یاک نار و  35

یااک ماااده( انتخاااب و از ساایاهره بااال آنهااا خااونگیری 

های خونی باه کماک دساتگاه صورت گرفت. سرم نمونه

، CFN II 15000-VSماادل  1ویااژن)میکروسااانتریفیوژ 

 10 دور در دقیقه به مادت 3000 در( ساخت کره جنوبی

برای تعیین غلظات کلساترول کال، دقیقه تفکیک گردید و 

، تااری (HDLبااا دانساایته باااال ) کلسااترول لیپااوپروتئین

گلیسااارید و گلاااوکز ماااورد اساااتفاده قااارار گرفااات. 

هااای تجاااری های یادشااده بااا اسااتفاده ازکیتفراساانجه

تولید داخل )ساخت شارکت زیسات شایمی( و باه روش 

سااانجی باااه کماااک دساااتگاه اساااپکتروفتومتر رناااگ

غلظت گیری شدند. اندازه( ساخت آمریکا، 22100یونیکو)

باا  زیا( نLDL) نییپاادانسایته باا نیپوپروتئیلکلسترول 

( 1972) ی فریدوالد و همکارانشنهادیپ هاستفاده از رابط

 گردید. محاسبه

 عماومی هاا باا اساتفاده از رویاه مادلآنالیز نهایی داده

 انجااام( 1/9ویاارایش ) SAS آماااری ناارم افاازار  خطاای

 چناد آزماون از اساتفاده باهم  هامیانگین مقایسه. گرفت

 . گرفت انجام درصد 5 احتمال سطح در دانکن ایدامنه

 

  بحث و نتایج

، در دوره 2براساس اطالعات ارائه شده در جدول

های تغذیه شده با آغازین مصرف خوراک روزانه جوجه

های در مقایسه با جوجههای حاوی اسانس میخک جیره

کاهش و به دنبال آن مصرف کننده آویالمایسین 

 (.>05/0P)افزایش وزن روزانه آنها نیز افت نشان داد 

 تأثیرضریب تبدیل خوراک طی این دوره تحت 

دار تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. کاهش معنی

و  300 سطوح در اثرها جوجهمصرف خوراک روزانه 

در اثر آنها و کاهش وزن روزانه  میلیونقسمت در  450

مصرف همه سطوح اسانس میخک طی دوره رشد نیز 

                                                           
1 Vision  
2  Unico 

های تغذیه در این دوره جوجه (.>05/0P)مشاهده شد 

نیز  االتریشده با اسانس میخک ضریب تبدیل خوراک ب

هرچند که اختالف ضریب تبدیل  .(>05/0P)نشان دادند 

 در میلیون قسمت 450های دریافت کننده خوراک جوجه

در کل دوره دار نبود. اسانس میخک با گروه شاهد معنی

مختلف اسانس  روزه آزمایش، مصرف سطوح 42

ها روزانه جوجهافزایش وزن  و میخک  مصرف خوراک

 (. >05/0P)را در مقایسه با آویالمایسین کاهش داد 

و  150سطوح  نیز در اثر مصرفضریب تبدیل خوراک 

 داریمعنی طور به میخک اسانس قسمت در میلیون 300

های دریافت کننده جوجه(. >05/0P)افزایش نشان داد 

اسانس میخک ضریب تبدیل  قسمت در میلیون 450

 خوراک مشابهی را با گروه شاهد نشان دادند.

طی دوره آغازین، علیرغم کاهش وزن روزانه توسط 

های تغذیه شده با سطوح مختلف اسانس میخک جوجه

با آویالمایسین ضریب تبدیل خوراک مشابه در مقایسه 

مشاهده شد. این امر بیانگر آن است که دلیل اصلی 

ها در این دوره پایین بودن افزایش وزن روزانه جوجه

کاهش مصرف خوراک روزانه توسط آنها در اثر 

اسانس میخک و نه کاهش قابلیت استفاده از خوراک 

ها، جوجهباشد. با افزایش ظرفیت گوارشی مصرفی می

تواند دلیل کاهش عملکرد رشد این چنین توجیهی نمی

که در این دوره باشد. به طوریپرندگان طی دوره رشد 

قسمت در میلیون اسانس  150کننده های دریافتجوجه

میخک با اینکه مقدار خوراک مشابهی را با گروه شاهد 

مصرف کردند، اما باز همانند دیگر سطوح این اسانس، 

تر و ضریب تبدیل خوراک باالتری وزن پایین افزایش

داشتند. به عبارتی در این دوره خوراک مصرفی با 

تری به افزایش وزن تبدیل شده است. بازدهی پایین

پایین بودن قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی 

(. 3های حاوی اسانس موئّد این ادعاست )جدول جیره

ر کل دوره دار شدن ضریب تبدیل غذایی دعدم معنی

آزمایشی در اثر باالترین سطح مصرفی اسانس با گروه 

تواند بیانگر این نکته باشد که پاسخ شاهد احتمااًل می
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رشد بهتر با سطوح باالی این اسانس قابل مشاهده 

است. چنین نتایج مثبتی با مصرف سطوح باالی این 

اسانس در مقایسه با سطوح پایین آن روی افزایش وزن 

( و ضریب تبدیل b2014مهر و همکارن  )آزادگان

ها هم گزارش ( جوجه2009خوراک )دالکلیچ و گوللر 

ها شده است. عدم مشاهده عملکرد رشد مشابه جوجه

بیوتیک محرک رشد در این در اثر اسانس میخک با آنتی

مطالعه، با نتایج مطالعات صورت گرفته با آویالمایسین 

فالومایسین  ( وb2014)آزادگان مهر و همکاران 

( همخوانی ندارد. دلیل این a2014)محمدی و همکاران 

امر ممکن است به تفاوت در اسانس میخک تهیه شده 

های گیاهی که اثر بخشی اسانسمربوط باشد. به طوری

به عوامل زیادی مانند نوع خاک، آب و هوا، استفاده از 

کود، ژنتیک، سن گیاه، زمان برداشت و روش استخراج 

 (.2014بستگی دارد )کریشان و نارانگ آنها 

 

مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک روزانه  بر میخک اسانس مختلف تأثیر آویالمایسین و سطوح -2جدول

 آزمایشی مختلف هایدوره طی گوشتی هایجوجه

Table 2- The effect of avilamycin and different levels of clove essence on daily feed intake, weight gain and feed 

conversion ratio of broiler chickens during different experimental periods 
 

  روزگی( 0-42کل دوره )
Entire period (0-42 days) 

 روزگی( 22-42دوره رشد )

Grower period (22-42 days) 

 روزگی( 0-21آغازین )دوره 
Starter period (0-21 days)) 

 

ریب تبدیل ض

 خوراک

FCR 

افزایش 

 وزن
WG (g) 

مصرف 

 خوراک

FI (g) 

ریب تبدیل ض

 خوراک

FCR 

افزایش 

 وزن
WG (g) 

مصرف 

 خوراک

FI (g) 

تبدیل  ریبض

 خوراک
FCR 

افزایش 

 وزن
WG (g) 

مصرف 

 خوراک
FI (g) 

 

 تیمار غذایی
Dietary treatment 

b1.70 a54.84 a93.56 c1.72 a84.85 a146.98 1.62 a24.83 a40.13 
 *آویالمایسین

*Avilamycin 

a1.87 b49.32 b90.65 a1.90 b76.75 ab143.36 1.60 b21.89 b34.97 
 قسمت در میلیون 150

150 ppm 

a1.85 b46.70 c86.16 ab1.85 b73.46 c136.04 1.68 b19.95 b33.28 
 قسمت در میلیون 300

300 ppm 

ab1.81 b48.65 bc87.68 bc1.80 b76.87 bc138.87 1.69 b20.43 b34.35 
 قسمت در میلیون 450

450 ppm 

0.02 1.10 1.04 0.02 1.56 1.84 0.06 0.81 0.60 SEM 

0.0278 0.0003 0.0043 0.0041 0.0013 0.0066 0.6694 0.0042 0.0001 P-value 

SEMها: خطای معیار میانگین 

a,b,c: دارند داریمعنی اختالف یکدیگر با هستند، مشترک حروف فاقد که هاییمیانگین ستون هر در (05/0<P). 

.mean value in a column not sharing a superscript are significantly different (P<0.05) a, b,c 
 قسمت در میلیون جیره استفاده شد. 10از آویالمایسین به میزان  *

ppm avilamycin was used in the diet 10 * 

 
مصرف سطوح مختلف اسانس میخک در مقایسه با 

آویالمایسین موجب کاهش قابلیت هضم ایلئومی ماده 

قابلیت هضم  (.>05/0P)خشک و ماده آلی جیره شد 

ایلئومی انرژی، چربی خام و پروتئین خام جیره 

دار تیمارهای آزمایشی قرار معنی تأثیرتحت مصرفی 

 pHتیمارهای آزمایشی همچنین بر  (. 3نگرفت )جدول 

 تأثیرهای گوشتی محتویات سنگدان و سکوم جوجه

 داری را نشان دادند.معنی

اسانس میخک بر قابلیت  تأثیرراجع به های کمی گزارش

ای در مطالعهاست. در دسترس هضم مواد مغذی 

اثر عصاره ( نشان دادند که 2009دالکلیچ و گوللر )

ها مصرف آن مقدارمیخک بر قابلیت هضم مواد مغذی به 

که همانند نتایج این . به طوریگی داردبست در جیره
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آزمایش پایین بودن قابلیت هضم ماده خشک را در اثر 

در مقایسه با  قسمت در میلیون 200و  100سطوح 

ند. اما قابلیت هضم یکسان آویالمایسین مشاهده کرد

استفاده با را ماده خشک، پروتئین خام و عصاره اتری 

با آویالمایسین عصاره میخک  قسمت در میلیون 400از 

مواد در مطالعه حاضر رو، شاید از این ند.نشان داد

ایجاد موثره موجود در سطوح مورد استفاده برای 

 .است بودهپایین  ویالمایسینقابلیت هضم یکسان با آ

افزایش خطی قابلیت هضم ایلئومی ماده خشک، ماده 

اثر سطوح افزایشی آلی، انرژی و پروتئین خام در 

تواند دلیلی بر این ادعا باشد میاسانس میخک 

 .(3)جدول

های مختلفی موجب افزایش ها با ساز و کاربیوتیکآنتی

شوند که مواد مغذی میو به دنبال آن جذب هضم 

زا های بیماریکاهش سموم تولیدی میکروبتوان به می

های روده و هضم و ممانعت از اثر آنها بر ساختار پرز

های روده (، جلوگیری از تکثیر باکتری2007 کاستانون)

با میزبان برای بدست آوردن مواد مغذی و حذف رقابت 

 باحفظ سالمت روده و  (2008و همکاران  بوزکورت)

باولز و سط سیستم ایمنی )ناشی از دفاع توتنش کاهش 

 .اشاره کرد (1993 میلر

پایین بودن قابلیت هضم ایلئومی ماده آلی در اثر 

اسانس میخک به معنی گسیل شدن بیشتر این مواد به 

سکوم و فراهمی سوبسترای بیشتر برای تخمیر 

 pHانتظار داشت که توان رو میاز اینمیکروبی است. 

تولید بیشتر اسیدهای چرب فرار محتویات سکوم در اثر 

. اما (1998و همکاران  جین) ناشی از تخمیر کاهش یابد

دیده نشد. شاید مقدار سوبسترای ای نتیجهچنین 

برای با توجه به مقدار خوراک مصرفی پایین ورودی 

 pHکافی نبوده است. البته عدم تغییر  pHدار تغییر معنی

آویالمایسین  در اثرهای گوشتی جوجهمحتویات سکوم 

( و ماده موثره اصلی 2007)مونتزوریس و همکاران 

 (2010جوهنی و همکاران کوالنور میخک یعنی اوژنول )

  نیز گزارش شده است.
 

 pHتأثیر آویالمایسین و سطوح مختلف اسانس میخک بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی )برحسب درصد(  و  -3جدول

 روزگی 28های گوشتی در سن  محتویات سنگدان و سکوم جوجه
Table 3- The effect of avilamycin and different levels of clove essence on nutrients digestibility (as percent) and 

pH value of gizzard and cecal contents of broiler chickens at 28 days of age 
 

pH سکوم 

Cecal pH 

pH سنگدان 

Gizzard pH 

 پروتئین خام

Crude Protein 

 چربی خام

Crude Fat 

 انرژی

Energy 

 ماده آلی

Organic Matter 

 ماده خشک

Dry Matter 

 تیمار غذایی
Dietary treatment 

6.45 3.71 71.19 80.19 80.86 a78.83 a77.83 
 *آویالمایسین

*Avilamycin 

6.36 3.72 70.16 76.64 75.69 b74.35 b72.49 
 قسمت در میلیون 150

150 ppm 

6.85 3.56 70.16 77.72 78.08 b74.52 b73.54 
 قسمت در میلیون 300

300 ppm 

6.97 3.93 69.64 78.08 78.38 b75.73 b74.00 
 قسمت در میلیون 450

450 ppm 

0.20 0.12 1.300 2.005 1.049 0.968 1.167 SEM 

0.1568 0.2695 0.8395 0.1634 0.2216 0.0230 0.0348 P-value 

SEMها: خطای معیار میانگین 

a,b,c: دارند داریمعنی اختالف یکدیگر با هستند، مشترک حروف فاقد که هاییمیانگین ستون هر در (05/0<P). 

a, b,c mean value in a column not sharing a superscript are significantly different (P<0.05). 
 قسمت در میلیون جیره استفاده شد. 10از آویالمایسین به میزان  *

* 10 ppm avilamycin was used in the diet. 
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سنجی های ریختداری بین فراسنجهعنیماختالف 

، پرز ، پهنایپرزارتفاع ها شامل مخاط ژژنوم جوجه

به عم  کریپت و  پرزعم  کریپت، نسبت ارتفاع 

در اثر سطوح مختلف اسانس ای ضخامت الیه ماهیچه

 (.4جدول ، <05/0Pمیخک با آویالمایسین مشاهده نشد )

مشابه سطوح مختلف  تأثیرای مبنی بر چنین مشاهده

بیوتیک محرک رشد فالومایسین اسانس میخک و آنتی

، عم  کریپیت و نسبت این دو توسط پرزارتفاع بر 

نیز گزارش شده است.  (b2014) محمدی و همکاران

رسان به آسیب هایها با کاهش پاتوژنبیوتیکآنتی

ها مانند آمونیاک و روده و سموم باکتریایی تولیدی آن

. کاهش شوندروده می یموجب افزایش سالمت هاآمین

های وارده به روده نیاز به بازسازی اپیتلیوم آسیب

ها را میسر پرزروده را کاهش و بنابراین امکان رشد 

ظاهراً در این آزمایش (. 1996کراین وجمروز سازد )می

نیز اسانس میخک همانند آویالمایسین موجب بهبود 

تماالً این اثر هم به سالمتی روده شده است که اح

صورت گرفته است. این بخش های مفید واسطه باکتری

( در مطالعه b2014که محمدی و همکاران )به طوری

جمعیت افزایش روده را به  پرزافزایش ارتفاع خود 

ربط داده ها در اثر اوژنول موجود در میخک الکتوباسیل

وسعه توانند موجب تها میالکتوباسیلو بیان داشتند که 

دلیل  .را حفظ کنندآن  یالمتشده و سروده مخاط 

دار بین سطوح احتمالی عدم مشاهده اختالف معنی

سطوح  میزانمختلف اسانس میخک ممکن است با 

این اسانس در ارتباط باشد. شاید با انتخاب انتخابی 

های قسمت در میلیون پاسخ 450سطوح باالتر از 

 آمد.متفاوتی به دست می

 

 

های جوجه )بر حسب میکرومتر(ژژنوم سنجی مخاط تأثیر آویالمایسین و سطوح مختلف اسانس میخک بر ریخت -4جدول

 روزگی 28گوشتی در سن 
Table 4- The effect of avilamycin and different levels of clove essence on jejunal mucosal 

morphometery (µm) of broiler chickens at 28 days of age 

 ایضخامت الیه ماهیچه
Muscle layer 

thickness 

 ارتفاع پرز به عم  کریپت
Villus height to crypt 

depth 

 عم  کریپت
Crypt depth 

 پهنای پرز
Villus width 

 ارتفاع پرز

Villus Height 

 تیمار غذایی
Dietary treatment 

166.16 6.06 176.43 94.94 1069.1 
 *آویالمایسین

*Avilamycin 

205.5 5.35 206.27 81.83 1104.8 
 قسمت در میلیون 150

150 ppm 

172.75 5.10 190.05 89.33 1057.6 
 قسمت در میلیون 300

300 ppm 

187.94 6.11 189.17 91.83 1200.3 
 قسمت در میلیون 450

450 ppm 

12.59 0.45 16.48 5.21 48.75 SEM 

0.9006 0.3370 0.5111 0.1202 0.2574 P-value 

SEMها: خطای معیار میانگین 

a,b,c: دارند داریمعنی اختالف یکدیگر با هستند، مشترک حروف فاقد که هاییمیانگین ستون هر در (05/0<P). 

a, b,c mean value in a column not sharing a superscript are significantly different (P<0.05). 
 قسمت در میلیون جیره استفاده شد. 10از آویالمایسین به میزان  *

* 10 ppm avilamycin was used in the diet. 

   

گلوکز شود غلظت مشاهده می 5در جدول همان طور که 

های گوشتی تحت خون جوجهگلیسرید سرم تریو 

استفاده از سطوح تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.  تأثیر

اسانس میخک غلظت کلسترول کل سرم را مختلف 

 450و  150فقط سطوح  ،(. اما>05/0P)کاهش داد 

در مقایسه با آویالمایسین  اسانساین  قسمت در میلیون
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 LDLو کاهش کلسترول  HDLافزایش کلسترول موجب 

ها در اثر کاهش سطح گلوکز سرم خون جوجه .شدند

توسط محمدی و به جیرة غذایی اسانس میخک افزودن 

های این ( و در مقابل مشابه یافتهb2014همکاران )

توسط توسط اسانس یادشده تغییر آن آزمایش عدم 

( گزارش شده است. a2014مهر و همکاران )گان آزاد

کلسترول غلظت کاهش این آزمایش،  هایمواف  با یافته

قسمت در  450با افزودن غلظت ها جوجهخون سرم 

سطوح این اسانس بر  تأثیرو عدم اسانس میخک  میلیون

مهر و همکاران گان توسط آزادگلیسرید غلظت تری

(b2014 .هم نشان داده شده است ) آن هرچند که در

سطوح مصرفی اسانس میخک بر کلسترول  مطالعه

HDL  وLDL های مکانسیمبا اینکه ی نداشت. تأثیر

خون کلسترول سرم غلظت مختلفی برای کاهش 

در اثر مواد موثره گیاهی گزارش شده که ها جوجه

ای موثرهواد های نامحلول متوان به تشکیل کمپلکسمی

و شیرابه گوارشی با کلسترول همچون ساپونین 

کلسترول با منشاء داخلی و خارجی ت از جذب عممان

اما براساس  .(1990 سیدو)اوکنفول و  شاره کردا

کاهش غلظت که رسد شواهد موجود به نظر می

با ها در اثر اسانس میخک خون جوجهکلسترول سرم 

های روده در ارتباط باشد. افزایش جمعیت الکتوباسیل

در یالمایسین نشان داده شده استفاده از آوچرا که 

ی هابر جمعیت الکتوباسیلهای گوشتی جیره جوجه

( و 2011کیم و همکاران ی نداشته )تأثیرروده کوچک 

 است تأثیربینیز سرم این پرندگان بر غلظت کلسترول 

. اما در مقابل گزارش شده که استفاده از (2014صالح )

و یا اسانس  (2012و همکاران  )آگوستینیمیخک پودر 

موجب افزایش ( b2014آن )محمدی و همکاران 

گروه جمعیت این شود. افزایش های روده میالکتوباسیل

با تولید های مختلفی از جمله با مکانسیمها از باکتری

های صفراوی های دکونژوگه کننده نمکآنزیمبیشتر 

( و افزایش جذب سطحی 2004ن او همکار جونس)

( 1985)گیلیالند و همکاران کلسترول جهت رشد خود 

منجر دفع بیشتر کلسترول از طری  مدفوع توانند به می

 شده و جذب آن را کاهش دهند.

 

روزگی  35در سن  گوشتی هایجوجههای خونی فراسنجه بر میخک اسانس مختلف تأثیر آویالمایسین و سطوح -5جدول

 لیتر(گرم در دسی)برحسب میلی

Table 5- The effect of avilamycin and different levels of clove essence on blood parameters of broiler chickens at 

35 days of age (mg/dL) 
 LDLکلسترول 

LDL Cholesterol 

 HDLکلسترول 
HDL Cholesterol 

 سترول کلکل
Total  Cholesterol 

 گلیسریدتری
Triglyceride 

 گلوکز
Glucose 

 تیمار غذایی
Dietary treatment 

a93.18 b58.81 a170.07 80.36 123.87 
 *آویالمایسین

*Avilamycin 

b63.88 a65.99 b133.59 81.99 124.00 
 قسمت در میلیون 150

150 ppm 

a84.67 b56.83 b147.24 70.52 120.35 
 قسمت در میلیون 300

300 ppm 

b58.42 a75.36 b143.23 69.88 135.32 
 قسمت در میلیون 450

450 ppm 

10.33 4.90 7.41 15.47 11.252 SEM 

0.0053 0.0065 0.0012 0.1994 0.9749 P-value 

SEMها: خطای معیار میانگین 

a,b,c: دارند داریمعنی اختالف یکدیگر با هستند، مشترک حروف فاقد که هاییمیانگین ستون هر در (05/0<P). 

a, b,c mean value in a column not sharing a superscript are significantly different (P<0.05). 
 قسمت در میلیون جیره استفاده شد. 10از آویالمایسین به میزان  *

* 10 ppm avilamycin was used in the diet. 
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  گیری کلینتیجه

در اسانس میخک ، نقش با توجه به نتایج ارائه شده

 دیدههای گوشتی جوجهکاهش کلسترول سرم خون 

و قابلیت  هاجوجه عملکرد رشد ضعیفمشاهده شد. 

امکان  ،در اثر این اسانسهضم مواد مغذی پایین 

بیوتیک محرک رشد به جای آنتیرا آن جایگزینی 

. کندفراهم نمیهای گوشتی آویالمایسین در جیره جوجه

سطوح باالتر این اسانس به پاسخ استفاده از ممکن است 

های بیشتر رو انجام آزمایش. از اینبینجامد یرشد بهتر

 شود.پیشنهاد میدر این خصوص 
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Abstract 

Introduction: Due to being safety and possessing beneficial effects on wellbeing, efficiency and 

gut microbial population of poultry, phytogenics have been increased attention in recent years 

(Hashemi and Davoodi 2011). Dried flower bud of clove tree (Syzygium aromaticum) is used in 

food industry as a spice because of its aromatic property. Eugenol is the main component of clove 

essence, comprises 72 to 90 percent of the essence, and has antioxidant (Lee and Shibamoto 2001) 

and antimicrobial (Devi et al. 2010) properties. The studies on clove powder (Agostini et al. 2012), 

essence (Mohammadi et al. 2014a) and extract indicated the positive effect on broiler performance. 

Although the lack of clove derivatives effect on birds growth response has been also reported 

(Najafi and Torki 2010). Increased useful bacteria in gut (Agostini et al. 2012), improved nutrients 

digestibility (Dalkiliç and Güler 2009) and no effect on blood lipid parameters (Azadegan Mehr et 

al. 2014b) have been illustrated in broilers receiving clove components. Avilamycin, is a growth 

promoting antibiotic, improves growth performance (Kim et al. 2011) and nutrients digestibility 

(Saleh 2014) in broiler chickens as well. In few available studies, using clove extract (Dalkiliç and 

Güler 2009) and essence (Azadegan Mehr 2014b) have been shown similar effect on broiler 

performance to avilamycin. Hence, the experiment was carried out to investigate the possibility of 

replacing clove essence to avilamycin and its effect on growth performance, ileal nutrients 

digestibility, intestinal morphometry and some blood parameters of broiler chickens. 

Materials and methods: To perform the in vivo work, a total of 320 mixed sex broiler chicks (Ross 

308) were allocated to 4 dietary treatments with 4 replicates and 20 birds each by employing a 

completely randomized design. Four experimental treatments including avilamycin (control) and 

three levels of 150, 300 and 450 ppm clove essence were fed to broilers for a period of 42 days. The 

birds were reared under standard conditions on deep litter pens with free access to water and feed. 

The diets based on corn and soybean meal were formulated to meet or exceed the nutrient 

requirements recommended by the National Research Council (1994), for starter (0 to 21 days) and 

grower (22 to 42 days) phases (Table 1). Feed intake (FI) and weight gain (WG) of birds were 

recorded at the end of each feeding phases, then feed conversion ratio (FCR) was calculated. To 

determine the ileal nutrients digestibility, the birds were fed with diets contacting 0.3% chromic 

oxide for three days, then two birds (one male and one female) form each pen were euthanized by 

CO2 asphyxiation on day 28 to collect the ileal contents. The contents were frozen (-20 °C), dried 

and along with feeds used for subsequent chemical analyses using the standards procedures (AOAC 

2000). Chromic oxide content of feed and excreta samples was also measured by Fenton and Fenton 

(1979) method. Gizzard and cecal samples of the slaughtered birds were also collected to measure 

their pH values after preparing a suspension (1:10) with distilled water. To determine the 

morphometric parameters of the jejunal mucosa, a tissue sample (2 cm) of the proximal part was 
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obtained and fixed in 10% buffered formalin. The samples were processed and embedded in 

paraffin and stained with haematoxylin and eosin. The morphometric parameters including villus 

height, villus width, crypt depth and thickness of muscle layer were made from 9 adjacent and 

vertically orientated villi and crypts (Iji et al. 2001). On day 35, two birds from each replicate were 

bled from their wing vein to measure the serum glucose, triglyceride, total cholesterol and HDL 

cholesterol concentrations using the commercial kits. LDL cholesterol level was calculated using 

the equation suggested by Friedewald et al. (1972). All data were subjected to statistical analyses 

using SAS (SAS Institute, 2002). The difference between means was compared by Duncan’s 

multiple range test. 

Results and discussion: Throughout the experimental period, daily FI and WG of broilers were 

decreased by all levels of clove essence, while the FCR was increased by 150 and 300 ppm 

(P<0.05). Applying 450 ppm essence showed similar FCR to the control (Table 2). The result might 

be indicated that the better growth response of chickens can be achieved by high essence levels. 

Such findings using high level of clove essence on WG (Azadegan Mehr 2014b) and FCR (Dalkiliç 

and Güler 2009) of broilers have been reported. In contrast to our results, Azadegan Mehr (2014b) 

used clove essence and observed similar effect on bird performance with avilamycin. Such 

difference might be attributed to different soil, climate, genetics, age and harvesting time of the 

medicinal plant (Krishan and Narang 2014). The use of clove essence reduced ileal digestibility of 

dry matter and organic matter, while had no effect on energy, crude fat and crude protein 

digestibility (P<0.05; Table 3). In one study in keeping with our results, Dalkiliç and Güler (2009) 

observed low digestibility of dry matter using 100 and 200 ppm clove extract compared with 

avilamycin. In this study similar digestibility of nutrients to avilamycin was seen using 400 ppm 

clove extract. Hence, it seems that in our study the active components of clove essence were not 

sufficient to induce better effect. Low ileal organic matter digestibility due to the clove essence 

means that more substrates are directed to cecal fermentation. So it could be expected that cecal pH 

value declines because of volatile fatty acids production (Jin et al. 1998). The probable reason for 

not seeing such a result in this study might be related to low FI to change the pH value of cecal 

digesta. However, similar to our finding, no changes in pH value of digesta has been reported by 

eugenol supplementation (Kollanoor Johny et al. 2010). Jejunal mucosal parameters were not 

affected by the treatments (Table 4). Such findings have been reported by Mohammadi et al. 2014b 

using clove essence and flavomycin. Apparently, clove essence induced intestinal health by 

increasing useful bacteria such as lactobacilli (Mohammadi et al. 2014b). Total cholesterol 

concentration of serum was declined by all levels of clove essence (P<0.05), while increase of HDL 

cholesterol and decrease of LDL cholesterol levels were significant as the effects of 150 and 450 

ppm (P<0.05; Table 5). Similar to these results, the decrease of cholesterol and no change of 

triglyceride by clove essence have been illustrated by Azadegan Mehr (2014b). The probable reason 

behind the cholesterol reduction might be related to the increase of lactobacilli number in small 

intestine. Because it is shown that avilamycin has no effect on these bacteria population (Kim et al. 

2014) and serum cholesterol level (Saleh 2014). But it has been reported that using clove powder 

(Agostini et al. 2012) or essence (Mohammadi et al. 2014b) can increase intestinal lactobacilli. An 

increase in these bacteria population can lead to a decrease in cholesterol digestion and absorption 

by deconjugation of bile salts (Jones et al. 2004). Moreover, the increase of cholesterol uptake by 

these bacteria for their growth has been also illustrated (Gilliland et al. 1985). 

Conclusion: In overall, even though the clove essence can be reduced the concentration of serum 

cholesterol, it cannot be replaced for the growth promoter antibiotic, avilamycin, in broilers diet. 
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