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چکیده
زمینه مطالعاتی :تغذیه جوجههای گوشتی با گیاه دارویی آنغوزه میتواند عملکرد رشد و کیفیت گوشت را بهبود بخشد
به منظور بررسی تاثیر پروبیوتیک و سطوح مختلف پودر صمغ آنغوزه در مقایسه با آنتیبیوتیک (آویالمایسین) بر
عملکرد رشد ،کیفیت گوشت و تیترآنتی بادی بر علیه گلبول قرمز گوسفند در جوجههای گوشتی ،آزمایشی در قالب طرح
شش جیره

کامال تصادفی با  6تیمار 4 ،تکرار به اجرا درآمد که به هر تکرار  12قطعه جوجه اختصاص یافت.

آزمایشی (تیمارها) شامل )1 :جیره پایه بدون افزودنی( شاهد) )2،جیره پایه حاوی  100میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک
آویالمایسین )3 ،جیره پایه حاوی 0/1درصد پودر صمغ آنغوزه )4 ،جیره پایه حاوی  0/2درصد پودر صمغ آنغوزه)5 ،
جیره پایه حاوی  0/3درصد پودرصمغ آنغوزه )6 ،جیره پایه حاوی  100میلیگرم در کیلوگرم پروبیوتیک باسیالکت بودند.
نتایج :آزمایش نشان داد ،جوجههای گوشتی تغذیه شده با تیمار پروبیوتیک ،از افزایش وزن روزانه باالتر و ضریب تبدیل
غذایی کمتری در کل دوره برخوردار بودند ،هرچند با تیمارهای دارای آنتیبیوتیک و آنغوزه  0/2درصد اختالف معنیداری
نداشتند .در این آزمایش خوراک مصرفی و تیتر آنتی بادی بر علیه گلبول قرمز گوسفندی تحت تاثیر هیچ یک از تیمارهای
آزمایشی قرار نگرفت .استفاده از سطوح مختلف پودر صمغ آنغوزه تاثیر مثبتی بر کیفیت گوشت داشت و سبب کاهش
تیوباربیتوریک اسید ،اُفت خونابه ( افت الشه در نتیجه میزان خونابه پس از بیرون آوردن از فریزر) و اُفت در نتیجة پخت
( کاهش وزن الشه در نتیجه پخته شدن) و افزایش ظرفیت نگهداری آب گردید pH .گوشت نیز تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی
قرار نگرفت .نتیجهگیری نهایی :به طور کلی استفاده از پودر صمغ آنغوزه در سطح  0/2درصد و پروبیوتیک باسیالکت در
سطح  100میلی گرم در کیلوگرم باعث بهبود عملکرد جوجههای گوشتی و سبب بهبود کیفیت گوشت گردید.
واژگان کلیدی :آنغوزه ،آویالمایسین ،پروبیوتیک ،جوجههای گوشتی ،سیستم ایمنی
مقدمه

هستند که میتوانند راندمان تولید را بهبود بخشند و

به منظور اطمینان از بلع ،هضم ،جذب و انتقال مواد مغذی

باعث حفظ سالمت پرنده شوند .از این میان میتوان به

جیره به سلولهای بدن ،گاهی عالوه بر تراکم مطلوب و

آنتیبیوتیکها اشاره کرد که از مدتها قبل در مقادیر کم

متعادل مواد مغذی از برخی افزودنیهای خوراکی

به عنوان محرک رشد و برای بهبود عملکرد در جیره

غیرمغذی نیز در جیره استفاده میشود .افزودنیهای

غذایی جوجههای گوشتی استفاده میشدند (ویندیچ و

خوراکی غیرمغذی شامل گروهی از ترکیبات مختلف

روی

همکاران

.)2008

تحقیقات

متعددی

بر
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آنتیبیوتیکهای محرک
ویرجینیامایسین،

رشد مثل آویالمایسین،

بامبرامایسین،

لینکومایسین،

عربی محروق و ساقه آن را به ترکی بالدرغان میگویند
(دهخدا .)1998

فالوفسفولیپول و باسیتراسین انجام گرفته است (جورج

آنغوزه یک گونه غنی از کومارین بخصوص سزکوی

و همکاران  .)1982اما امروزه استفاده از آنتیبیوتیکها

ترپن کومارین 1است .امروز شمار زیادی از سزکوی

نگرانیهایی را ایجاد کرده که از جمله میتوان به ایجاد

ترپنکومارینها در آنغوزه شناسایی و گزارش شدهاند

مقاومت در میکروبها و تولید سویههای مقاوم و

که برخی از آنها شامل :آمبلی پرین -5 ،هیدورکسی

آسیبهایی که بر سالمتی انسانها دارند اشاره نمود

آمبلی پرین -8 ،هیدورکسی آمبلی پرین ،تادسی فرین،

(مک کارتنی  )2002تحقیقات متعددی در مورد

آساکومارین

استوکسی-S-5-هیدروکسی

جایگزینهای آنتیبیوتیکها شامل اسیدهای آلی،

آمبلیپرین ،آساکومارین  ،Bآسافتیدین ،فرانسیفرول،A

روغنهای ضروری ،آنزیمها ،پیتیدهایضدمیکروبی،

فرانسیفرول ،Bفرانسیفرول  ،Cگالبانیک اسید ،کانفرول،

نوکلئوتیدها ،عصارههای گیاهی و پروبیوتیکها انجام

گوموزین ،آسافوتیدینول  Aوآسافوتیدینول Bمیباشند

شده است و در همین زمینه اخیراً پروبیوتیکها نیز مورد

(نسار و همکاران  ،1995لی و همکاران  .)2009یکی از

توجه قرار گرفتهاند (تویت  .)2011پروبیوتیکها،

ترکیبات مهمی که نقش اساسی در آنغوزه به عهده دارد

افزودنیهای زنده میکروبی هستند که با ایجاد تعادل در

ترکیبات سولفوره می باشد .سه ترکیب مهم سولفوره

جمعیت فلور میکروبی روده ،از عفونتهای گوارشی

آنغوزه شامل -2 :بوتیل  -1پروپنیل دیسولفید-1 ،

پیشگیری نموده و بر بهبود عملکرد حیوان و تقویت

(متیل) پروپیل  -1پروپنیل دیسولفید و  -2بوتیل -3

سیستم ایمنی اثر مثبت دارند (ایزولوری و همکاران

(متیل)  -2پروپنیل دیسولفید است( .ایرانشاهی و

 .)2001پروبیوتیکها به خاطر اثرات مفیدتر بر روی

همکاران  .)2012برخی مطالعات زیستی و داروشناسی

خصوصیات تولیدی و ماندگاری کمتر در الشه جایگاه

فعالیت ضدمیکروبی و خاصیت آنتی اکسیدانی مواد

ویژهای را در تغذیه طیور به خود اختصاص دادهاند

موثره موجود در این گیاه را نشان داده است که احتماال

(خواجه بمی و افشارمنش  .)2019امروزه در طیور

مکانیسم عمل این ترکیبات از طریق تاثیر بر جمعیت

گوشتی به دالیلی مثل واکسیناسیون ناموفق ،بیماریهای

میکروبی روده باشد (ده پور و همکاران  .)2009همچنین

نادرست

سزکوی ترپن کومارینهای موجود در آنغوزه دارای اثر

آنتیبیوتیکها و انتخاب طیور برای رشد سریعتر تا

تحریک کنندگی بر پاسخ ایمنی سلولی هستند (اگان

حدودی سبب کاهش پاسخ ایمنی در آنها شده است.

 .)1990در آزمایشی تزریق  75میلیگرم در کیلوگرم

بنابراین مصرف برخی گیاهان دارویی که سبب ارتقای

عصاره آنغوزه به موشها تریگلیسیرید خون و

همزمان سیستم ایمنی و رشد میشوند ،ضرورت مییابد.

آنزیمهای کبدی را کاهش داد و سبب بهبود عملکرد

برای مثال در آزمایشی استفاده از  200میلیگرم در

دستگاه تولید مثل شد (ایوبی و همکاران  .)2013جایگاه

کیلوگرم پودر دارچین در جیره بلدرچینهای گوشتی

گیاهان دارویی در طب سنتی کشور ما و منابع گیاهی از

سبب بهبود عملکرد و کیفیت گوشت گردید ( مهدی پور و

یک طرف و مشکالت موجود در درمان عفونتهای ناشی

انگدان یا آنغوزه ()Ferula assa-foetida

از سویههای مقاوم میکروبی از طرف دیگر سبب شده

گیاهی از تیره چتریان است .این گیاه در اکثر مناطق ایران

است تا تحقیقات کاربردی بر اساس استفاده از این

فراوان است .ارتفاعش  2تا  2/5متر و ریشهاش راست و

داروها در دام و طیور پایهریزی شود .از آنجایی که

ستبر است .صمغ آن را عربها حلتیت ،شیرازیها

تحقیقات در مورد استفاده از آنغوزه در جیره طیور

انگشت گنده و مازندرانیها کوله پر و ریشه آن را به

بسیار اندک میباشد این تحقیق به منظور بررسی تاثیر

تضعیفکننده

همکاران .)2013

سیستم

ایمنی

مصرف

Sesquiterpene coumarin

1

،A

-8
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پودر آنغوزه بر عملکرد ،پاسخ ایمنی و کیفیت گوشت

درصد شسته شده در بافر فسفات استریل ،در عضله

جوجههای گوشتی انجام شد.

سینه تزریق گردید .شش روز پس از هر بار تزریق گلبول
قرمز (روزهای  27و  ،)41از همان پرنده ها از طریق ورید

مواد و روش ها

بال حدود یک میلی لیتر خون گرفته شد .برای تعیین عیار

در این تحقیق تعداد  288قطعه جوجهگوشتی از سویه

آنتی بادی تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند از روش

راس  308در قالب طرح کامال تصادفی با  6تیمار و 4

هماگلوتیناسیون میکروتیتر استفاده شد (وگمان و

تکرار به ازای هر تیمار ،از سن  1تا  42روزگی مورد

اسمیت1966 ،؛ پترسون و همکاران .)1999 ،در پایان

آزمایش قرار گرفتند .در هر واحد آزمایشی  12قطعه

دورة آزمایش ( 42روزگی) دو پرنده از هر تکرار به

جوجهگوشتی در شرایط محیطی یکسان بر روی بستر

منظور بررسی غلظت مالون دی آلدهید (،pH ،)TBA

پرورش داده شدند .شش جیره آزمایشی (تیمارها) شامل

ظرفیت نگهداری آب ،اُفت خونابه و اُفت در نتیجة پخت

موارد ذیل بودند ) 1 :جیره پایه بدون افزودنی خوراکی،

گوشت ران ،کشتار شد .نمونه ها تا زمان انجام آزمایش

 )2جیره پایه به اضافه  100میلیگرم در کیلوگرم

های مربوطه در داخل کیسه های نایلونی نفوذ ناپذیر در

آنتیبیوتیک آویالمایسین )3 ،جیره پایه به اضافه 0/1

برابر اکسیژن در فریزر در درمای  -21درجه سانتیگراد

درصد پودر صمغ آنغوزه )4 ،جیره پایه به اضافه

ذخیره شدند .مالون دی آلدهید نمونه های گوشت به

0/2درصد پودر صمغ آنغوزه )5 ،جیره پایه به اضافه

روش آزمون  TBAبا استفاده از روش رنگ سنجی به

 0/3درصد پودر صمغ آنغوزه )6 ،جیره پایه به اضافه

کمک دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد

 100ppmپروبیوتیک باسیالکت .جیرههای آزمایشی بر

(تارالدگیس و همکاران .)1960برای اندازه گیری  pHده

پایه ذرت و کنجاله سویا در دوره آغازین ( )0-21و رشد

گرم از نمونه گوشت در  50میلی لیتر آب مقطر همزده تا

( )42-22تنظیم شدند و سطح مواد مغذی جیرهها

یکنواخت گردید ،سپس با استفاده از گاز استریل صاف

براساس جداول احتیاجات طیور انجمن تحقیقات ملی

و به کمک دستگاه  pHمتر در دمای اتاق pH ،نمونهها

آمریکا ( )NRC 1994تنظیم شد (جدول  .)1در این آزمایش

اندازهگیری گردید (جانگ و همکاران  .)2008برای تعیین

از صمغ گیاه دارویی آنغوزه (که ازساقه گیاه به صورت

ظرفیت نگهداری آب یک گرم از نمونه گوشت برداشته و

طبیعی خارج شده ) استفاده شد .این گیاه از منطقه

به مدت  4دقیقه در سانتریفیوژ قرار داده و سرعت

کوهپایه کرمان جمع آوری شده و پس از شستشو با آب

سانتریفیوژ روی  3335دور در دقیقه تنظیم شد .نمونه

مقطر ،در دمای اتاق و بدون استفاده از نور خورشید به

پس از سانتریفیوژ به آرامی با پارچه کتان خشک و

مدت شش ماه به صورت طبیعی خشک و توسط آسیاب

دوباره وزن شدند ،پس از توزین  ،نمونه به مدت 24

به صورت پودر درآورده شد .در طول دوره آزمایش

ساعت در دمای  70درجه سانتیگراد قرار داده و وزن

جوجهها به صورت آزاد به آب و غذا دسترسی داشتند

گردید ،و در نهایت اعداد در فرمول  1قرار داده

و WHC

و همه جیرهها به صورت آردی تغذیه شدند .سیستم

محاسبه شد (کاستلینی و همکاران  .)2002برای

نوردهی به صورت نوردهی مداوم ( 23ساعت نور و یک

اندازهگیری افت خونابه یک قطعه از گوشت وزن شد و

ساعت تاریکی) بود .وزن بدن و مصرف خوراک به

در پارچه کتان خالص قرار داده شد ،سپس نمونه مورد

صورت هفتگی و تلفات بطور روزانه اندازهگیری شد و

نظر در پاکت پالستیکی قرار داده شد .نمونه مورد نظر به

برای محاسبه پارامترهای عملکرد ( وزن بدن ،مصرف

مدت  24ساعت در دمای  4درجه سانتیگراد قرار گرفت.

خوراک و ضریب تبدیل غذایی) استفاده شدند.

پس از  24ساعت گوشت به آرامی روی پارچه کتانی

در روزهای  21و  35به دو قطعه پرنده از هر پن مقدار

مالش داده شد و دوباره وزن گردید و در نهایت اعداد در

 0/1میلی لیتر از سوسپانسیون گلبول قرمز گوسفند 0/5

فرمول شماره 2جایگزین شد (کریستین  .)2003اندازه
گیری افت در نتیجه پخت بدین صورت انجام شد که یک

4

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  30شماره  /4سال1399

رمضانی ،افشارمنش و ...

سانتیمتر مکعب از گوشت بریده و وزن گردید .قطعه جدا

محاسبه شد (برتراما و همکاران .)2003اطالعات به دست

شده گوشت به مدت  24ساعت در دمای  4درجه سانتی-

آمده از آزمایش با استفاده از نرم افزار  SASو رویة

گراد نگهداری شد ،پس از آن به مدت  10دقیقه در حمام

GLMتجزیه و تحلیل و میانگین ها با استفاده از آزمون

آب گرم در دمای  85درجه سانتیگراد قرار داده شد ،در

چنددامنه ای دانکن در سطح معنی داری  5درصد مقایسه

مرحله آخر نمونه به آرامی و با پارچه کتان پاک و دوباره

شدند.

وزن گردید وسپس با استفاده از فرمول شماره 3
] [1
× 100

وزن پس از خشک کردن)گرم(  −وزن پس از سانتریفیوژ )گرم(
وزن اولیه)گرم(

= ظرفیت نگهداری آب

] [2
× 100

وزن نهایی)گرم(  −وزن اولیه )گرم(
وزن اولیه)گرم(

= افت خونابه

] [3
× 100

وزن نهایی)گرم(  −وزن اولیه )گرم(
وزن اولیه)گرم(

= افت در نتیجه پخت

)Table 1- Ingredients and chemical composition of the basal diet used in broiler chicks (%
)Ingredients (%
)Starter diet (0-21 d
)Grower diet (22-42d
corn
57.85
64.07
Soya bean meal
33.87
28.43
Corn oil
3.8
3.34
Carbonate calcium
1.05
1.25
Di calcium phosphate
2.35
1.9
Salt
0.4
0.4
DL- methionine
0.18
0.11
Vitamin and mineral Premix1
0.5
0.5
(Chemical composition (%
3150
18
0.98
0.8
0.82
0.36
0.74

3025
22.5
1.27
0.92
0.95
0.45
0.8

)Metabolisable energy (Kcal/kg
Crude protein

Lysine
Methionine + cysteine
Calcium
Available phosphorus
Treonine،
1Supplied

;per kg diet: Vitamin A,4400000 IU; vitamin D3,72000 IU; vitamin E,14400 mg; vitamin K, 2000 mg; cobalamin, 640 mg
vitamin B1 (thiamine), 612 mg; vitamin B2 (riboflavin), 3000 mg; pantothenic acid, 4896 mg; niacin, 12160 mg; vitamin B6
;(pyridoxine), 612 mg; biotin, 2000 mg; choline chloride, 260 mg; Mn, 64.5 g; Zn, 33.8 g; Fe, 100 g; Cu, 8 g; I, 640 mg; Co, 190 mg
Se, 8 g

نتایج و بحث

متفاوت در جدول  2آورده شده است .در بازه سنی -21

عملکرد رشد

 0روزگی افزایش وزن روزانه تحت تاثیر تیمارهای

میانگین افزایش وزن روزانه بدن جوجههای گوشتی
تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی در بازههای سنی

آزمایشی قرار نگرفت .در سن  22-42روزگی افزایش
وزن روزانه در جوجههای تغذیه شده با پروبیوتیک در
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مقایسه با سایر تیمارها باالتر بود ( ،)p<0/05هر چند این

دسترسی آنزیم های مترشحه در دستگاه گوارش با مواد

افزایش از لحاظ آماری در جوجههای تغذیه شده با تیمار

خوراکی افزایش مییابد .همچنین با افزایش ماندگاری

آنتیبیوتیک اختالف معنیداری نداشت .در کل دوره،

خوراک در روده کوچک جذب مواد مغذی از دیواره

افزایش وزن روزانه در جوجههای تغذیه شده با

اپیتیلیوم روده افزایش می یابد و سبب بهبود جذب

پروبیوتیک نسبت به سایر تیمارها باالتر بود (،)p<0/01

میگردد .نتیجه به دست آمده در مورد پروبیوتیک با

ولی با تیمارهای آویالمایسین ،آنغوزه  0/2درصد و

نتایج ضیائی و همکاران ( ،)2011صفامهر و همکاران

شاهد اختالف معنیدار نبود .نتیجه بدست آمده در مورد

( ،)2011کبیر و همکاران ( ،)2004پاندا و همکاران ()2007

افزودن صمغ آنغوزه با نتایج هوشمند ( )2012که تاثیر

مطابقت داشت .اما نتایج به دست آمده در این تحقیق در

سطوح مختلف  0/15درصد و  0/075درصد صمغ و

مقابل با نتایج توکلی و همکاران ( ،)2015روغنی و

روغن آنغوزه و مخلوط (صمغ +روغن) را بر عملکرد و

همکاران ( )2007و حسینی و همکاران ( )2013مغایر

بازدهی خوراک جوجههای گوشتی بررسی نمود موافق

بود ،زیرا در تحقیقات آنها مشخص شده اضافه کردن

بود .وی گزارش کرد که افزودن  0/15درصد صمغ

پروبیوتیک به جیره جوجههای گوشتی هیچ تاثیر

آنغوزه سبب افزایش وزن بدن نسبت به تیمار شاهد شد.

معنیداری با سایر گروه ها نداشت .افزودن باکتری ها به

همچنین افزایش وزن موشها هنگام استفاده از صمغ

مواد خوراکی میتواند روند تخمیر مواد غذایی را در

آنغوزه توسط ابوزیشن و همکاران ( )2010گزارش شده

دستگاه گوارش تحت تاثیر قرار دهد که با توجه به نوع

است .شادمانی و همکاران ( )2015گزارش کردند که

باکتری ،میتواند مفید یا مضر باشد .باکتری های مفید

استفاده از  0/75درصد پودر آنغوزه در جیره جوجههای

میتوانند مواد غذایی را به اسید های آلی نظیر اسید

گوشتی سبب بهبود رشد و راندمان خوراک در کل دوره

استیک ،اسید بوتیریک و اسید پروپیونیک تبدیل کرده و

پرورش گردید که دلیل آن را ناشی از ترشح مواد هضمی

بدین وسیله یک منبع تولید کننده انرژی را برای میزبان

و اثر ضد باکتریایی گیاهان دارویی بیان کردند .ترکیبات

فراهم نمایند (شمس شرق و خسروی .)2011 ،همچنین

فالوونوئیدی مانند لوتئولین ،اسید فرولیک که در اندام

در این آزمایش آویالمایسین تأثیر معنی داری بر افزایش

های هوایی گیاه آنغوزه وجود دارند از خواص آنتی

وزن جوجههای گوشتی داشت .ماتلوتی و همکاران

اکسیدانی برخوردار بوده و از طریق بهبود سیستم ایمنی

( )2012گزارش کردند افزودن آویالمایسین و مخلوطی

و سالمت پرندگان عملکرد را بهبود میبخشند (ده پور و

از اسانس های گیاهی سبب افزایش وزن بدن نسبت به

همکاران .)2009،پالتل وسرینی واسان ( )2000سرعت

گروه شاهد شد که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد.

عبور مواد در قسمت رودهای دستگاه گوارش موشهای

خوراک مصرفی در جوجههای تغذیه شده با جیره های

آزمایشگاهی را با چند گیاه دارویی مورد بررسی قرار

آزمایشی در سنین مختلف در مقایسه با گروه شاهد

دادند .مشخص شد که تمام گیاهان مورد آزمایش بجز

تفاوت معنیداری نداشت .همسو با نتایج این تحقیق مونت

شنبلیله و خردل سرعت عبور خوراک را کاهش میدهند.

زوریس و همکاران ( ،)2006آلسیک و همکاران ( )2003و

این کاهش برای آنغوزه ،زنجبیل ،زنیان ،زیرهی سبز،

جانگ و همکاران ( )2007به ترتیب با استفاده از

نعناع و گشنیز بیشتر بود .تاثیرات مفید گیاهان دارویی

پروبیوتیک ،مخلوط گیاهان دارویی ،پریبیوتیک و

بر ترشح آنزیمهای گوارشی و اسید های صفراوی با

آنتیبیوتیک در جیره تاثیری بر مصرف خوراک روزانه

کاهش سرعت عبور خوراک ارتباط مستقیم دارد احتماالً

جوجههای گوشتی مشاهده نکردند .نتایج بدست آمده از

گیاهان دارویی با افزایش فعالیت آنزیم های گوارشی و

این آزمایش با نتایج هوشمند ( )2012که گزارش کرد

افزایش ترشح اسیدهای صفراوی و کاهش سرعت عبور

مصرف خوراک در جوجههای تغذیه شده با تیمار 0/075

خوراک در سطوح یکسان مصرف خوراک سبب بهبود

درصد صمغ آنغوزه نسبت به سایر تیمارها در کل دوره

هضم مواد مغذی میگردد .با کاهش سرعت عبور،

بیشتر بود متضاد است .نتایج این آزمایش با نتایج
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رمضانی ،افشارمنش و ...

عشایرزاده و همکاران ( )2009مشابه بود ،آنها بیان

مطلوب در مجرای گوارش به ویژه الکتوباسیلها می

کردند که افزودن محرکهای رشد (آنتیبیوتیک

باشد که از توسعه باکتری های بیماری زا مانند

فالوومایسین ،پروبیوتیک و پری بیوتیک) تاثیر

اشرشیاکلی از طریق تولید اسیدهای آلی و باکتریوسین

معنیداری بر مصرف خوراک ندارد همچنین در تحقیقی

جلوگیری کرده و سموم حاصله از آنها را خنثی میکند،

دیگر توسط حسینی و همکاران ( )2013گزارش شد که

وجود این سموم در مجرای گوارشی باعث کاهش هضم

افزودن آویشن کوهی ،پروبیوتیک و آنتیبیوتیک

پروتئین ها و شکستن آنها به نیتروژن میگردد (جین و

آویالمایسین تاثیر معنیداری بر مصرف خوراک نداشت.

همکاران  .)1998نتایج این تحقیق با نتایج ثباتکوآ و

در حالی که نتایج تحقیقات صالح ( )2014نشان داد که

همکاران ( )2008موافق بود آنها بیان کردند که در زمان

افزودن آنتیبیوتیک آویالمایسین در مقایسه با روغن

استفاده از آنتیبیوتیک آویالمایسین و پروبیوتیک در

سیاه دانه باعث افزایش مصرف خوراک در جوجههای

جیره جوجه های گوشتی ،مکمل پروبیوتیکی سبب بهبود

گوشتی گردید .عدم تأثیر گیاهان دارویی بر مصرف

افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی به میزان  4تا  5درصد

خوراک توسط اوکاک و همکاران ( ،)2008امد و همکاران

گردید .در تحقیق هوشمند ( )2012گزارش شده است که

( )2011و آمراح و همکاران ( )2012گزارش شده است.

افزایش  0/15درصد روغن آنغوزه در مقایسه با گروه

در آزمایش حاضر کمترین ضریب تبدیل غذایی در هر

شاهد به طور معنیداری باعث کاهش سرعت عبور

سه دوره مربوط به جوجههای تغذیه شده با پروبیوتیک

خوراک در دستگاه گوارش جوجههای گوشتی شده است

بود .همچنین در کل دوره تیمار آنغوزه  0/2درصد با

و در مجموع افزودن صمغ آنغوزه به ویژه در سطح /15

تیمار آویالمایسین از ضریب تبدیل غذلیی مشابهی

 0درصد به جیره غذایی جوجههای گوشتی سبب بهبود

برخوردار بودند .ثابت شده است که استفاده از

افزایش وزن و میزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل در

پروبیوتیکها در جیره طیور باعث بهبود ضریبتبدیل

کل دوره پرورش شد.

غذایی میگردد ،که دلیل احتمالی آن افزایش باکتریهای
Table 2- Effect of experimental treatment on performance broiler chicks in different breeding periods
Experimental treatment 1
T3

T4

P- value

SEM

T6

T5

0.084
0.019
0.007

1.134
0.997
0.784

36.31
79.05a
56.65a

32.35
74.51b
51.83c

37.21
74.94b
55.06ab

0.163
0.675
0.65

1.05
1.78
1.07

50.11
156.20
100.58

47.96
153.62
98.02

51.87
152.24
99.35

0.040
0.001
0.0001

0.022
0.011
0.010

1.38b
1.97d
1.77d

1.48a
2.06a
1.89a

T1

T2

Trial period

)Daily weight gain (g/b/d
34.38
73.96b
53.39bc

35.61
77.02ab
55.20ab

34.21
75.75b
54.17abc

()(0 to 21 d
)(22 to 42 d
()0 to 42 d

)Feed intake (g/b/d
49.43
152.54
98.96

49.57
153.57
98.82

48.23
152.96
98.54

()(0 to 21 d
)(22 to 42 d
()0 to 42 d

Feed conversion ratio
1.39b
2.03ab
1.80cd

1.43ab
2.06a
1.85b

b

1.39
1.99dc
1.79cd

b

1.41
2.01bc
1.81c

)(0 to 21 d
)(22 to 42 d
()0 to 42 d
a-b

Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P < 0.05) .
T1= Control diet (without additive); T2= basal diet+ 100 mg/kg avilamycine; T3= basal diet+ 0.1% Ferula assa-foetida Gum
Powder; T4= basal diet+ 0.2% Ferula assa-foetida Gum Powder; T5= basal diet+ 0.3% Ferula assa-foetida Gum Powder; T6= basal
diet+ 100 mg/kg probiotic basylakt.
1
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کیفیت گوشت

گوشت از بین برود که این به میزان دناتوره شدن بافتها

نتایج مربوط به کیفیت گوشت جوجههای تغذیه شده با

بستگی دارد (بریسکی و ویسمر .)1962 ،گیاهان دارویی،

تیمارهای آزمایشی در جدول  3آورده شده است .در این

به طور خاص برای گونه چتریان و نعناعیان ،مشخص

آزمایش سطوح مختلف پودر صمغ آنغوزه تاثیر مثبتی

شده است که ویژگی آنتی اکسیدانی باالیی دارند (دینز و

بر کیفیت گوشت داشت ،جوجههای تغذیه شده با سطوح

واترمن  .)1993چوییم هانگ ( )2005گزارش کردند

مختلف آنغوزه دارای کمترین میزان  TBAبودند .باالترین

مصرف داروهای گیاهی در موش سبب افزایش فعالیت

درصد ظرفیت نگهداری آب متعلق به تیمار تغذیه شده با

آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش مالون دی آلدهید

 0/2درصد آنغوزه بود ،که در مقایسه با گروه شاهد

(محصول نهایی اصلی پراکسیداسیون لیپید می باشد و

دارای اختالف معنیدار بود ( .)P<0/05کمترین درصد

معموال برای تخمین میزان تخریب اکسیداتیو ،استفاده

افت الشه در نتیجه پخت در سطوح مختلف آنغوزه

میشود) در آنها میگردد .ویژگی های محافظتی ترکیبات

مشاهده شد ،همچنین کمترین درصد افت خونابه نیز در

فنلی گیاهان دارویی در برابر پراکسیداسیون چربی

جوجههای تغذیه شده با آنغوزه  0/2و 0/1درصد بود.

بیشتر به خاطر اثرات متقابل آن ها بر متابولیسم چربی

در آزمایش وانگ و همکاران ( pH ،)2010گوشت تحت

میباشد و افزایش پتانسیل آنتی اکسیدانی جیره نقش

تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت که با نتایج این

کمتری دارد (یونگ و همکاران .)2003 ،واریس (،)2000

تحقیق موافق است .اکسید شدن لیپیدها یکی از

گزارش کرد که گوشت با ظرفیت نگهداری آب باالتر

مکانیسمهای اصلی است که بر کیفیت گوشت تاثیر

دارای افت خونابه و افت الشه در نتیجه پخت کمتری می

گذاشته و سبب بدتر شدن رنگ بافت و ارزش غذایی

باشد .در آزمایش الیاس حسین و همکاران ( )2012که

میشود .مشخص شده است که  pHشاخص مهمی برای

کیفیت گوشت خوک را با جیره های مکمل شده با

کیفیت گوشت میباشد ،چون که کاهش  pHپس از کشتار

آنتیبیوتیک آویالمایسین ،سطوح مختلف چای سبز (،0/5

ممکن است به دلیل دناتوره شدن پروتیینها باشد که در

 0/1و  0/2درصد) بررسی نمودند ،گزارش کردند که

نهایت منجر به کاهش ظرفیت نگهداری آب ( )WHCو

ظرفیت نگهداری آب pH ،گوشت و افت خونابه تحت تاثیر

روشن تر شدن رنگ گوشت میشود .کاهش توانایی بافت

تیمارها قرار نگرفت که با نتایج این تحقیق مخالف است

در نگهداری و ذخیره آب سبب میشود ارزش تغذیه ای

ولی افت الشه در نتیجه پخت در حیوانات تغذیه شده با
0/2درصد چای سبز نسبت به سایر تیمارها کمترین بود.

Table3- Effect of experimental treatments on meat quality in broiler chicks
Experimental treatment 1
PValue
0.005
0.700
0.02
0.003
0.000
9

SEM

T6

T5

T4

T3

T2

T1

0.104
0.206
0.001
0.713

0.934ab
6.155
66ab
12.386ab

0.674bc
6.137
66.50ab
12.927ab

0.413c
6.567
67.75a
9.523c

0.470c
6.350
66.50ab
11.141bc

1.093a
6.265
64.75ab
14.167a

1.039a
6.212
64.25b
13.040ab

Parameters
()TBA
pH
()W.H.C %
))Dripping Loss %

1.365

35.826ab

32.548bc

28.941c

31.560c

37.939a

37.509a

()Cooking Loss %
a-a-b

Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P < 0.05) .
T1= Control diet (without additive); T2= basal diet+ 100 mg/kg avilamycine; T3= basal diet+ 0.1% Ferula assa-foetida Gum
Powder; T4= basal diet+ 0.2% Ferula assa-foetida Gum Powder; T5= basal diet+ 0.3% Ferula assa-foetida Gum Powder; T6= basal
diet+100mg/kg probiotic basylakt.
1
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تیتر آنتی بادی بر علیه گلبول قرمز گوسفند

موثر آنغوزه میباشد سبب افزایش تعداد گلبولهای

نتایج مربوط به تیتر آنتی بادی بر علیه گلبول قرمز

سفید ،کل آنتیبادی های تولید شده و سلول های تولید

گوسفند در جدول  4آورده شده است .در میزان تیتر آنتی

کننده آنتیبادی در طحال ،تیموس ،بورس فابریسیوس و

بادی بر علیه گبول قرمز گوسفند در سن  28و  42روزگی

مفز استخوان در موش ها گردید( .رافی و کوتان.)2003 ،

بین تیمارها تفاوت معنیداری وجود نداشت ولی از لحاظ

پاندا و همکاران ( ،)2000اثر پروبیوتیک پروبیوالک را

عددی بیشترین تیتر آنتی بادی مربوط به جوجههای

برسیستم ایمنی جوجههای گوشتی بررسی کردند این

گوشتی تغذیه شده با تیمار آنغوزه  0/3درصد بود .در

محققین گزارش کردند ،پاسخ آنتی بادی به گلبول قرمز

آزمایش شادمانی و همکاران ( )2015تغذیه جوجه های

گوسفند ،در جوجههای دریافت کننده تیمارحاوی

گوشتی با  0/75درصد پودر آنغوزه سبب افزایش تیتر

پروبیوتیک در مقایسه با تیمارشاهد به طور معنیداری

اولیه آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفند گردید .نتایج

باالتر بود که با نتایج ما مخالف است .گزارش شده است

این آزمایش با نتایج هوشمند ( ،)2012که از سطوح

که تحریک سیستم ایمنی بدن ممکن است اثرات منفی بر

مختلف پودر و روغن صمغ آنغوزه در جیره جوجههای

عملکرد رشد داشته باشند ،زیرا مواد مغذی بیشتر برای

گوشتی استفاده کرد مطابقت داشت .همچنین با نتایج

تولید آنتی بادیها و توسعه اندامهای ایمنی استفاده می

حسینی و همکاران ( )2013که از آویشن کوهی،

شود تا در جهت رشد حیوان ،و به این ترتیب نرخ رشد

پروبیوتیک و آویالمایسین در جیره جوجههای گوشتی

کاهش خواهد یافت (خدامباشی امامی و همکاران .)2012

استفاده نمودند و گزارش کردند تاثیر معنیداری بر تیتر

نتایج تحقیق مهدیزاده ( )2010نشان داد جوجههای

آنتی بادی بر علیه گلبول قرمز گوسفند در تیمارهای

تغذیه شده با پروبیوتیک کمترین میزان پادتن در بین

آزمایشی مشاهده نشد ،موافق بود .لیمونن که از ترکیبات

تیمارهای دیگر را داشت که با نتایج ما متضاد می باشد.

Table4- effect of experimental treatment on antibody titer on sheep red blood cell
Experimental treatment1
Antibody titre
T1
T2
T3
T4
T5
T6
SEM
P-Value
28 days
1.50
0.5
1.75
2.5
2.75
1.50
0.546
0.102
42 days
2.25
1.25
2.75
2.5
3.25
2.25
0.452
0.103
1

T1= Control diet (without additive); T2= basal diet+ 100 mg/kg avilamycine; T3= basal diet+ 0.1% Ferula assa-foetida Gum
Powder; T4= basal diet+ 0.2% Ferula assa-foetida Gum Powder; T5= basal diet+ 0.3% Ferula assa-foetida Gum Powder; T6= basal
diet+ 100 mg/kg probiotic basylakt.

نتیجه گیری کلی

 100ppmباعث بهبود عملکرد جوجههای گوشتی و سبب

بر اساس این آزمایش استفاده از پودر صمغ آنغوزه در

بهبود کیفیت گوشت گردید .بنابراین میتوانند به عنوان

سطح  0/2درصد و پروبیوتیک باسیالکت در سطح

جایگزین های احتمالی آنتیبیوتیکها مطرح باشند.
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Introduction: in order to digestion, absorption and transfer of nutrition to the body cells, sometime
in addition to optimal and balanced nutrient compression, some feed additives are used in diet. Non
edible feed additive are include a group of different compounds that can improve the production
efficiency and maintain bird health (windisch et al, 2008). In recent years, interest in use medicinal
plants as feed additive to replace antibiotic growth promotor has increased. The plant additive through
effect on the micro flora of the gastro intestinal tract and the control pathogens improved growth.
Components of essential oil have shown biological properties such as antioxidant and antimicrobial
activity (windisch et al., 2008). Ferula assa-foetida is species rich in cumarin, especially sesquie
terpen cumarin. Some biological studies have shown the antimicrobial activity and the antioxidant
properties of the active ingredient in the plant. The mechanism action these compound is probably
due the effect on the intestinal microbial population. (Dehpour et al.,2009). In this study, effect of
Ferula assa-foetida gum powder, probiotic and antibiotic on performance and meat quality in broiler
chicks were investigated.
Material and method: In this research, 288 broiler chicks were tested in completely randomized
design with 6 treatment and 4 replicate per treatment from 1 to 42 days. In each experimental unit 12
chicks were reared in the same environmental condition. Six experimental diets (treatments) were
included: the basal diet without additives, basal diet containing 100 mg per kg of antibiotic, basal diet
containing 0.1, 0.2 and 0.3 percent of Ferula assa-foetida gum powder and basal diet containing 100ppm probiotic Basylakt. Body weight and feed intake were measured weekly and mortality was
recorded daily and then used to calculate the performance parameters. At the end of experiment (42
days), one bird from each replicate was killed to determine the concentration of malonedialdehyde
(MAD), pH, water holding capacity, dripping loss and cooking loss in thigh meat. On day 21 and 35,
two birds of each replicate 0.1 ml SRBC (sheep red blood cell) suspension injected in breast muscles.
Six days after each injection of red blood cells (days 27 and 41), about one ml of blood was taken
from the same birds through the vein. Microtiter hemagglutination method was used to determine the
antibody produced against RBC of sheep. Data from the experiment were analyzed in a completely
randomized design by SAS software and comparison means were performed with using of Duncan’s
multiple range tests at 5% level.
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Result and discussion: The results showed that chicks fed with probiotic had higher daily weight
gain and lower feed conversion ratio in total growth period. Howevert there was no significant
different with treatment antibiotic and 0.2 percent Ferula assa-foetida Gum Powder. In this
experiment, feed intake and titer antibody against sheep red blood cells were not affected by any of
the experimental treatments. Hoshmand moshaki et al (2013) Reported that adding 0.15% Ferula
assa-foetida Gum Powder in the diet broiler chicks increased the body weight gain and improve feed
intake and feed conversion ratio than the control group. Also Hosseini et al (2013) reported that use
of thyme, probiotic and avilamycine in the diet broiler chicks did not any significant effect on
antibody titer against SRBC in experimental treatments. In this experiment, chicks fed with different
levels Ferula assa-foetida Gum Powder had lower TBA than the control and antibiotic groups. pH
was not affected by experimental treatment. The highest water holding capacity (WHC) was observed
in treatment fed with 0.2 percent Ferula assa-foetida Gum Powder that had significant different in
compare to the control group. Dripping loss and cooking loss were decreased in treatment receiving
0.2 percent Ferula assa-foetida Gum Powder compared with control group. Poultry meat is
particularly prone to oxidative deterioration due to its high concentration of polyunsaturated fatty
acid (Luna et al, 2010). In experiment Elias Hossain (2013) treatment fed with avylamycine and
different level green tea ( 0.5, 0.1, 0.2), pH , water hold capacity and dripping loss was not affected
by experimental treatments, but cooking loss in treatment with 0.2 percent green tea was lower the
other groups.
Conclusion: In this study use of 0.2 percent Ferula assa-foetida Gum Powder and probiotic basylakt
(100 ppm) in diet, improved performance and meat quality in the broiler chicks, thus they can be
considered as possible antibiotic alternatives.
Keywords: Avilamycin, Broiler chickens, Ferula assa-foetida, Probiotics, Safety systems

