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 چكیده

 ودناثر افزبررسی : هدف. های گوشتیدر جوجه گیاهان دارویی و اسیدهای آلی بررسی اثر مخلوط : زمینه مطالعاتي

-وجهعملکرد ج با هدف بهبود سالمتی دستگاه گوارش و)فیتوسید( فرمیک پوشش داربا اسید  مخلوط سیاه دانه و پونه

بصورت تیمار  4جیره آردی و  بصورت تیمار 4شامل تصادفی کامال طرح قالب آزمایش در: روش کار. های گوشتی

گرم  1هبه همرا کنترلها شامل تیمار کنترل، تیمار .انجام شد آزمایشیواحد  هر در پرنده 7تکرار و  4 در جیره پلت

رم گ 500 به همراهکیلوگرم خوراک و کنترل در هر فیتوسیدگرم  2 به همراه ، کنترلکیلوگرم خوراکدر هر فیتوسید

ر دمختلف در سنین  هاو ضریب تبدیل غذایی جوجه مصرفی افزایش وزن، خوراککیلوگرم خوراک. در هر سالینومایسین

وده در ، مورفولوژی رروزگی 42 و 21در  یهای خونهمچنین فراسنجهگرفت.  قرار گیریاندازه مورد واحد آزمایشیهر 

-معنی افزودن فیتوسید بطور: نتایج .اندازه گیری شد روزگی 21و  7در ایلئوم و سکوم  میکروبیو جمعیت روزگی  42

وراک های تغذیه شده با خدار ضریب تبدیل غذایی در جوجهکاهش معنی مصرفی وخوراک دار باعث افزایش وزن بدن و 

 (.P<01/0کاهش داد )نوم و ایلئوم را بطور قابل توجهی ژژ pHافزودن فیتوسید همچنین  .(P<01/0) شد و پلت آردی

اهش ک  یردامعنیهای گوشتی را بطور ای خون جوجههای پلت سطح اسید اوریک و ازت اورهفیتوسید در جیرهافزودن 

فرم و کلی های سالمونال،دار جمعیت باکتریهای پلت و آردی منجر به کاهش بسیار معنیافزودن فیتوسید به جیره .داد

های داری طول پرزفیتوسید بطور معنی .شدهای گوشتی روزگی در ایلئوم و نیز سکوم جوجه 21و  7اشریشیاکلی در 

اسید آلی  کلی نتایج بدست آمده نشان داد که مخلوط گیاه دارویی بابطور: نتیجه گیري نهایي. افزایش دادایلئوم را 

 .در سالمتی دستگاه گوارش نقش قابل توجهی داشته باشدمیتواند 

 

 وجه گوشتی، سالمتی روده، فیتوسیدپونه و سیاه دانه، جاسید فرمیک، ایمنی، : کلیدي واژگان
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 مقدمه

های سنتتیک و مواد شیمیایی در مقایسه با آنتی بیوتیک

های گوشتی، های جوجهغیرآلی افزوده شده به جیره

سمی ترکیبات و مشتقات گیاهی موادی طبیعی و غیر

هستند که هیچگونه باقیمانده مضر در گوشت طیور بر جا 

 براساس(. 2015 نو همکارا سانچز-دایاز)گذارد نمی

 هایناهنجاری روزافزون افزایش موجود، گزارشات

 داروهای تاثیر مزمن، عدم هایبیماری وقوع مادرزادی،

 صدها و میکروبی مقاومت پدیده فزونی پادزیست،

-معضل عنوانبه هاآن از دیگر که بزرگ و کوچک عارضه

 به شود،می یاد بشری جوامع کنونی بهداشت های

 است. به شده داده مواد نسبت همین رویهبی مصرف

 هایو محرک هاافزودنی از استفاده امروزه که،طوری

 در بیشتر وریبهره و تولید راندمان افزایش جهت رشد

 در است. ناپذیر امری اجتناب گوشتی هایجوجه پرورش

 هابیوتیکآنتی مصرف ممنوعیت دلیلبه اخیر سالیان طی

 به کارگیری طیور و دام در غذایی ،افزودنی عنوانبه

، دارویی گیاهان آلی، اسیدهای نظیر هاییافزودنی

 عنوان به هاسینبیوتیک و هابیوتیکپری ها،پروبیوتیک

 عدم مصرف از ناشی خالء نمودن پر جهت راهکارهایی

 صنعت توجه ی محرک رشد موردهابیوتیکآنتی

 قرار طیور پرورش صنعت خصوص به و دامپروری

 .گرفته است

یکی از راهکارهای پیشنهادی در این رابطه استفاده از 

ها ها( از قبیل اسانسمشتقات گیاهان دارویی )فیتوبیوتیک

های موجود بر اساس گزارش های گیاهی است.و چاشنی

گونه گیاه داروئی با خواص درمانی متعدد  2300بیش از 

فعال موجود در  ترکیباتکلی بطور .در کشور وجود دارد

دارای خواص مطلوب به چند دسته تقسیم  گیاهان داروئی

ها )مانند ها، پلی فنولتوان به فنولها میشوند که از آنمی

-ها، تانینها، فالوانهای ساده، اسید فنولیک، کوئینونفنول

، آلکالوئیدها، اسانس هاها(، ترپنوئیدها، ها و کومارین

. خواص (1999)کوان  پپتیدها اشاره کردها و پلیلکتین

ها در محیط آزمایشگاهی بخوبی ضدمیکروبی این عصاره

است. بعنوان مثال عصاره سینامون از رشد  شدهتعیین 

ها، کوالی، انتروکوکوسپیلوری، ایهلیکوباکتر

کند که خواص ها و سالمونال ممانعت میاستافیلوکوکوس

مربوط به سینامالدئید، اگونول ضد میکروبی این عصاره 

و همکاران  چانگباشد )و کارواکرول موجود در آن می

(. همچنین ترکیبات فنولیکی کارواکرول و تیمول 2001

اثرات ضد میکروبی و ضد  های گیاهیاسانسموجود در 

)باسیلیکو و باسیلکو  اندای نشان دادهقارچی قابل توجه

1999.) 

به شاخه  باشد کهمیدانه سیاهیکی از این گیاهان دارویی 

Magnoliophyta زیر شاخه ،Magnoliophytina،  رده

ها، راسته رده آاللهای حقیقی، زیرگیاهان دولپه

Ranunculales خانواده ،Ranunculaceae و جنس سیاه-

بعنوان  Nigella sativaهای ( تعلق دارد. دانهNigellaدانه )

 30 که حاوی اندشناخته شده Black cuminسیاه دانه یا 

 با اسانس درصد 5/1 تا 5/0 و روغنی ماده درصد 40تا

 و صنعتی مواد مختلف، قندهای و نامطبوع بوی

 درمانی برخواص عالوه دانهسیاه گیاه .است ساپونوئیدی

 خواص دارای کلیوی و تنفسی گوارشی، هایبیماری در

رسد در بوده به همین دلیل به نظر می تشنجی ضد

 یدی برایدرگیری کلیوی به هنگام برونشیت اثرات مف

 ایماده داشتن دلیل به دانهسیاه گیاه جوجه داشته باشد.

 اثرات دارای خود هایدانه در نئینووکتیمو به موسوم

 آمده عمل به مختلف هایآزمایش نتایج .است ضدتشنجی

 زمان در تاخیر موجب تواندمی دانهسیاه گیاه که داد نشان

 هایدانه همچنین. شود تشنج مدت کاهش و تشنج شروع

 است ممکن وایی داشته ضدباکتری و ضدتوموری اثر آن،

آن  ضدباکتریایی اثر داشتن به مربوط آن نفخ ضد اثر
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 از نیژلون نام به ایماده (.2005 نایر و همکاران ) باشد

 ضد اثر گیاه این دانه .شودمی استخراجدانه سیاه اسانس

 هایدانه از .دارد شیر ترشحات کننده زیاد و مسهل کرم،

-بیماری و معده گازهای دفع و مذکور مصارف برای آن

مطالعات  شود.می استفاده تنفسی دستگاه اینزله های

دانه باعث افزایش نشان داده است که استفاده از سیاه

هماتوکریت و هموگلوبین و کاهش غلظت کلسترول، تری 

تواند با دانه میسیاه .شودمیگلیسرید، گلوکز و پالکت 

های کلسیمی باعث شل شدگی و انبساط بلوکه کردن کانال

 طاهیر-ای ال) بردها شده و تنگی نفس را از بین مینایژه

های گوشتی نشان جوجهمطالعات روی  .(1993و همکاران 

های گوشتی ه افزودن سیاه دانه به جیره جوجهداد ک

گوارش و وزن گیری تگاه سدتی منجر به افزایش سالم

 (. 2011 و همکارن خلجی) شدهای گوشتی جوجه

-گیاهی از خانواده البیاتا می (Mentha pulegium) پونه

گونه است و در سراسر دنیا پراکنده  20باشد که شامل 

های نعناع پونه یکی از گونه .(1990)زرگاری  شده است

طور معمول به پنیرویال مشهور است. بهبوده که 

رویشگاه طبیعی این گیاه در اروپا، شمال افریقا و در 

های خانواده البیاتا همانند باشد. گونهخاورمیانه می

-آویشن و پونه به علت دارا بودن مقادیر باالی مونوترپن

کارواکرول خاصیت آنتی اکسیدانی از خود ها، تیمول و 

( نشان 2016 و همکاران شاملومطالعات ) .دهندمی نشان

اند که اسانس پونه موجب بهبود سالمتی دستگاه داده

گوارش بویژه رشد پرزهای ایلئوم شده و نیز دارای 

خواص آنتی اکسیدانی بوده که موجب کاهش قابل توجه 

های اکسید نیتریک سرم جوجهآلدئید و غلظت مالون دی

( نشان دادند که 2018و همکاران ) فورتهمچنین گردد. می

ها و ماندگاری افزودن عصاره آبی پونه، وزن جوجه

 گوشت را بهبود داد. 

اسید فرمیک یا متانوئیک اسید که به جوهر مورچه 

ترین عضو گروه کربوکسیلیک اسیدها معروف است، ساده

بوده و در طبیعت  HCOOH شیمیایی آنباشد. فرمول می

 در نیش حشراتی مانند مورچه و زنبور یافت

زا در برگ گزنه شود. همچنین ترکیب عمده ماده گزشمی

 باشد. ریشه لغوی فرمیک اسید از نام التینی مورچه می

(Formica)  است. زیرا این ترکیب اولین بار از  رفته شدهگ

اسید فرمیک، مایعی . آمددست ه تقطیر تخریبی مورچه ب

-باشد که چشم را میرنگ با بوی تند و بخاردار میبی

-سوزاند. هم به عنوان اسید و هم بعنوان آلدئید عمل می

درصد به  90و  85نمایند. اسید فرمیک تجارتی در دو نوع 

اسیدفرمیک در صنایع غذایی،  د.شوبازار عرضه می

صنایع و یورع دام و طسازی، صنایصنایع نساجی، چرم

تقریبا اسیدهای آلی جزء  .کاربرد وسیعی دارد شیمیایی

های آنتی ان جایگزیناولین ترکیباتی بودند که بعنو

ها نتایج قابل ها بکار برده شدند و استفاده از آنبیوتیک

بررسی مطالعات گذشته نشان توجهی را در پی داشت. 

ون دهد که استفاده از اسید فرمیک میکروکپسوله )می

همچنین افزودن اسید فرمیک  (2004 ایمرسیل و همکاران

های گوشتی تاثیر بسزایی ه آب آشنامیدنی جوجهمایع ب

های هدر کاهش جمعیت سالمونال دستگاه گوارش جوج

همچنین مطالعات گوناگونی نشان داده است  گوشتی دارد.

های گوشتی منجر که افزودن اسیدهای آلی به آب جوجه

-دار سالمونال در الشه آماده طبخ جوجهبه کاهش معنی

ایزت و ؛ 2001 بیرد و همکاران) شدهای گوشتی نیز 

 (.2018 حمید و همکاران؛ 1990 همکاران

در بسیاری از مطالعات گذشته تاثیر ترکیبات گیاهی و 

مورد ارزیابی قرار گرفته اسیدهای آلی بطور جدا از هم 

در رابطه با اثرات مطالعات انجام یافته  با این وجود است،

شوند )دان پلت( که فرآوری می یهایترکیبات در جیره این

دهد که های میدانی نشان میبررسی. بسیار نادر است
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اکثریت قریب به اتفاق مزارع طیور گوشتی کشورحداقل 

های دوره پرورش درگیر مشکالت ای از زماندر پاره

 دان هضم نشده  جر به دفعنهستند که مدستگاه گوارش 

سازی از طرف لزوم حذف یا حداقل. گرددمیبه بستر 

در کشور، نیاز به محرک رشد های مصرف آنتی بیوتیک

در . دسازبررسی مواد جایگزین را بیش از پیش مطرح می

بین اسیدهای آلی مورد استفاده در  مطالعه حاضر از

 ترپائین pK دلیل داشتنبه صنعت طیور، اسید فرمیک

 pH برآن  قابل توجه ریو تاثنسبت به سایر اسیدهای آلی 

با توجه به  دانهگیاهان پونه و سیاهو دستگاه گوارش 

بویژه به لحاظ بر عملکرد طیور  اثرات قابل توجه آنها

توجه به با همچنین . شدندانتخاب سالمتی دستگاه گوارش 

آوری دان طیور و د کارخانجات فرتعدا رشد روزافزون

و  های محرک رشدبیوتیکآنتی افزودنممنوعیت 

از طرف سازمان دامپزشکی کل کشور در  ضدکسیدیوزها

داخل دان، و نیز با نظر به اینکه این گیاهان  و اسید 

در داخل کشور تولید ای هظمالحمیزان قابل بهفرمیک 

میگردد، آزمایش کنونی طراحی گردید تا بتوان از نتایج 

آن در صنعت فرآوری خوراک بهره جست و با افزودن 

توام این مواد به سالمتی دستگاه گوارش و افزایش بهره 

 وری خوراک مصرفی کمک نمود.

 

 هامواد و روش

طیور دانشگاه مالیر انجاام  قیقاتتح این آزمایش در سالن

×  100  باا ابعااد  واحدهای آزمایشیدر . آزمایش پذیرفت

روز اول از دانخوری سینی  10برای سانتی متر بود.  100

استفاده شاد و  واحد آزمایشیو آبخوری کله قندی در هر 

بعد از آن آبخوری و دانخاوری آویاز اتوماتیاک اساتفاده 

ارتفااع در ، وات 60 المپ 30 توسط سالن . روشناییشدند

 تاممین ساقف در شاده تعبیاه و متر از ساطح زماین 40/1

 اعماال آزماایش مدت طول در ساعته 24 روشنایی. گردید

 یاک جوجاه قطعه 224 تعداد  آزمایش این انجام برای .شد

از  گرم 40±1 وزن میانگین با 308از سویه راس  نر روزه

بر اساس رشد پرهاا در سان یاک هفته و  39یک گله مادر 

 قالاب در شادند. آزماایش انتخابروزگی تعیین جنسیت و 

جیاره آردی و  بصاورت تیمار 4شامل تصادفی کامال طرح

 هار در پرناده 7تکرار و  4 در  جیره پلتبصورت تیمار  4

درصاد(، سایاه  40پونه ) ترکیب .انجام شد واحد آزمایشی

با یاک درصد(  20درصد( و اسید فرمیک پودری ) 40دانه )

دقیقاه  7تمام استیل پارویی به مدت  کیلو 100میکسر افقی 

به  تیمارهای زیر تحت عنوان فیتوسیدو بر اساس مخلوط 

 تیمارها شامل تیمار کنترل، کنترلافزوده شد.  جیره کنترل

باه  کیلوگرم خوراک، کنترلدر هر گرم فیتوسید 1به همراه

باه کیلوگرم خوراک و کنتارل در هر گرم فیتوسید 2 همراه

-جیاره. کیلوگرم خوراکدر گرم سالینومایسین 500 همراه

 هااجوجاه در اختیار روزگی 21 سن تا آغازین دوره های

 دوره هاایجیاره روزگای 21 سان از شد و پس قرار داده

بارای  .(1شاد) جادول  داده قارار هاجوجه اختیار در رشد

های آزمایشی، مقدار یاک تان از هار تیماار باا تولید جیره

تان باه  2باه ررفیات ریباونی استفاده از یک میکسر افقای 

های هر تیماار باه جیره دقیقه مخلوط گردید. سپس 6مدت 

کیلاو تقسایم شاد. قسامت اول باه  500دو قسمت مساوی 

شکل آردی مورد اساتفاده قارار گرفات و قسامت دوم باا 

 ,model, SZLH35استفاده از یک دستگاه پلات ماتاادور )

Matador, Denmark 40درجاه و باه مادت  79( در دمای 

 3ی روزگای( و دا 21تاا 1میلی متار )بارای  2ثانیه با دای 

پلات در شرکت فرازدانه آوند روزگی(  42تا  22میلی متر )

 طاور باه آب و دان ،یآزمایشا دوره طاول تمام درگردید. 

 42 مادت باه هاجوجه. گرفت قرار هاجوجه اختیار در آزاد

 طااول در .کردنااد دریافاات را هااای آزمایشاایجیااره روز

و ضریب ها و وزن جوجه مصرفی خوراک میزان آزمایش

هر گوناه . گرفت قرار گیریاندازه مورد بطور هفتگیتبدیل 
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. های تلف شده وزن کشای شادندتلفات ثبت شده و جوجه

 از اساتفاده باا گروهای طور به هاجوجه آزمایش پایان در

 واحاد هار مصارفی دان و تاوزین گارم 5 دقت با ترازوی

هاای گیری فراسنجهبرای اندازه .شد گیریاندازه آزمایشی

از هار بطور تصادفی دو پرناده  ،روزگی 42خونی در سن 

گیاری باه خاون واحد آزمایشی انتخاب و از سیاهرگ باال

صابح انجاام پاذیرفت و  9.خونگیری در سااعت عمل آماد

 م شادند.وساعت قبل از خونگیری از غاذا محار 4ها پرنده

بااه  HDL ،VLDL ،LDLگلیساارید، کلسااترل، میاازان تااری

دستگاه تماام اتوماتیاک روش رنگ سنجی و با استفاده از 

(Hitachi 717آلمان ،) .از کیات شارکت  اندازه گیاری شاد

هاا اساتفاده ( برای اندازه گیری335-140بایونیک )شماره 

-برای تهیه سرم، خون از سیاهرگ بال به داخل لولاه  شد.

های فاقد مواد ضد لخته گرفته شاد و ساپس نموناه هاای 

دقیقاه و در  15باه مادت  g 1700اخذ شده سانتریفیوژ  )

هاا جماع هاا در درون میکروتیاوبدمای اتاق( شد و سرم

و  فوسااتیسارم باا اساتفاده از روش  اوره آوری گردید.

به روش شارح داده شاده و اسید اوریک  (1980همکاران )

کیاات اسااتفاده از( و بااا 1960و همکاااران ) متاایستوسااط 

 عیااار ساارمیشاارکت پااارس آزمااون اناادازه گیااری شااد. 

روزگای باه  36در سن  خون پرندگانو آنفلوانزا  نیوکاسل

 تعیین شد. ( HIممانعت از هماگلوتیناسیون )روش 

 باه توجه با تکرار هر از جوجه قطعه 2 روزگی 42 سن در

 و انتخاب، بطور انفرادی وزن کشای قفس هر وزن میانگین

 در و گیاریانادازه الشاه وزن پرکنای، از بعاد. شد کشتار

هاای قطعات، طول قسامت شده، وزن تفکیک هاالشه نهایت

همچنین بارای گرفت،  قرار گیریاندازه مختلف روده مورد

ساکوم پرنادگان  ایلئاوم و جمعیت میکروبی ازگیری اندازه

یگ گرم از  .نمونه برداری صورت گرفت 21و  7در سنین 

سکوم در کناار شاعله برداشاته و از ایلئوم و یا محتویات 

ای شامارش الکتوباسایل، کلای ها رقت تهیه شد. بارنمونه

بااا   10-6و  10-5، 10-4، رقاات هااای فاارم و اشریشاایاکلی

 1/0لاوژی تهیاه گردیاد. در نهایات واستفاده از سارم فیزی

محایط کشات  ،Plate ها در پلیت به همراهمیلی لیتر از رقت

McConkey هاا( باا روش فارمآگار )جهات شامارش کلای 

Surface Plate  و محاایط کشااتEMB  جهاات شاامارش(

ریخته شد. ساپس  Surface Plateبا روش   اشریشیاکلی( 

سااعت  72تاا  24درجه سانتیگراد به مادت  37ها در پلیت

 و اشریشایاکلی هاافارمبطور هوازی جهت شامارش کلای

. همچنین در این آزمایش شامارش ساالمونال  انکوبه شدند

 Xylose Lysine Deoxycholate modifiedبا محیط کشت 

agar (.1953 و همکاااران بریاناات) نیااز صااورت گرفاات 

های مختلف دستگاه گوارش با اساتفاده بخش pHهمچنین 

 گیری شد.آلمان( اندازه، Testo 206) سیارمتر pHاز 

 بررسی مورفولوژی روده

پرنده باه ازای هار تیماار جهات بررسای مورفولاوژی  دو

روزگاای مااورد اسااتفاده قاارار گرفاات. یااک  42روده در 

متر از قسمت میانی ایلئوم جادا شاده و در فرماالین سانتی

درصد تثبیت شد. سپس ایان قسامت در پاارافین قارار  10

میکرومتری  2مقطع  8داده شد وبعد از سرد شدن پارافین 

، ایتالیا( از هر نموناه  Easy cut 202) با دستگاه میکروتوم

روی الم تهیااه شااده و بااا رنااگ آمیاازی هماتوکساایلین و 

سااکاماتو و )ائوزین بارای بررسای بیشاتر آمااده شادند 

گیری شده شامل طاول (. پارامترهای اندازه2000 همکاران

پاارز )میکرومتاار( و عمااق کریپاات )میکرمتاار( بودنااد. بااا 

،  Motic-SMZ-140)اسااتفاده از میکروسااکور نااوری 

و دوربین عکاسای دیجیتاال کاه  10آلمان( با بزرگ نمایی 

های مختلفی باه شد. عکسبر روی میکروسکور نصب می

ها ازای هر مقطع برای هر پارامتر تهیه گردید، سپس عکس

برای تعیین طول پارز  Image toolبا استفاده از نرم افزار 

و عمق کریپت مورد ارزیابی قرار گرفات. انادازه پرزهاای 

ها بصورت یاک مختلف در عکس بدست آمد و میانگین آن
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داده بیان شد. طول پرز از ابتدای نوک پرز تا دره باین دو 

پرز و عمق کریپت از دره بین دو پرز تا غشاای قاعاده ای 

 شد.جانبی جداکننده پرزها در نظر گرفته 

 

هاي پایه ترکیب مواد خوراکي و مواد مغذي جیره -1جدول 

 .استفاده شده در آزمایش
Table 1- Ingredient and composition of experimental diet 

used in the study 
22 to 42 d 0 to 21 d  Ingredient (g/kg) 

591.5 534.7  Corn 

327 382  Soybean meal (42%) 

30 26  Corn oil 

17 20  DCP 

8 9  Limstone 

2 2  Salt 

1 1  NaHCO3 

2.5 2.5  1remixpVitamin  

2.5 2.5  1remixpMineral  

2 3.1  DL-Methionine 

1.5 2.2  L-Lysine-HCL 

15 15  Bentonite 

1000 1000  Total 

   Calculated nutrient 

composition 

3017 2920  Metabolizable energy 

(kcal/kg) 
19.5 21.7  CP %               

0.9 1  Ca %                  

0.43 0.5  Available phosphorus %    

1.05 1.28  Digestible Lys %      

0.49 0.57  Digestible Met%   

0.82 0.91  Digestible Met+Cys %    

1Vitamin and mineral mix supplied the following per kilogram of 

diet: vitamin A, 11,000 IU; vitamin D3, 5000 IU; vitamin E, 80 mg; 

vitamin K3, 3 mg; vitamin B1, 3 mg, vitamin B2, 5.7 mg; vitamin 

B6, 2 mg; vitamin B12, 0.024 mg; nicotinic acid, 55 mg; folic acid, 

0.5 mg; pantothenic acid, 12 mg; choline chloride, 250 mg; Mn, 120 

mg; Zn, 110 mg; Fe, 20 mg; Cu, 15 mg; Se, 0.22 mg; I, 0.5 mg; and 

Co, 0.5 mg. 
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 آنالیز آماري

  SAS آوری شده با استفاده از نارم افازار های جمعداده 

ماورد تجزیاه و تحلیال آمااری قارار گرفات.   1GLM رویه

هاای اثارات اصالی باا اساتفاده از مقایسه تفاوت میاانگین

ای دانکن صاورت گرفات. بارای مقایساه آزمون چند دامنه

هاای مربوطاه لگااریتم بار میکروبی سکوم از دادهجمعیت 

 گرفته شد. 10پایه 

 نتایج و بحث

 ، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذاییافزایش وزن

افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب نتایج مربوط به 

آورده  2ها در سنین مختلف در جدول جوجهتبدیل غذایی 

باعث  یدارافزودن فیتوسید بطور معنیشده است. 

ریب تبدیل غذایی در دار ضافزایش وزن بدن وکاهش معنی

 .(P<01/0) شدهای تغذیه شده با خوراک آردی جوجه

یه شده با خوراک پلت های تغذنتایج بدست آمده در جوجه

را نشان و وزن بدن در هفته اول دار خوراک افزایش معنی

نشان داد که تیمارهای آمده  نتایج بدست(. P<01/0) داد

فیتوسید نسبت به تیمار شاهد فاقد افزودنی و نیز حاوی 

تیمار حاوی آنتی بیوتیک سالینومایسین ضریب تبدیل 

مطالعات انجام یافته روی  (.3)جدول  دارندتری ینپای

با  اسیدهای چربگوشتی نشان داده است که  هایجوجه

موجود در پونه و سیاه  تیموکوئینون و یک پیوند دوگانه

دانه باعث بهبود سالمت دستگاه گوارش و افزایش قابلیت 

باعث  هضم مواد مغذی گردیده و در نتیجه از این طریق

گردد های گوشتی میبهبود افزایش وزن در جوجه

و همکاران   حالهآزمایش  (.2008 کرویسمایر و همکاران)

مثبتی روی  دانه دارای اثرات( نشان داد که سیاه1999)

باشد. همچنین در های گوشتی میافزایش وزن جوجه

( نشان دادند که 2002) و همکاران  هومیدان-آل آزمایشی

درصد هیچ تاثیر منفی روی  10افزودن سیاه دانه تا 

                                                           
1 General linear model 

ها های گوشتی نداشته و افزایش وزن آنعملکرد جوجه

و همکاران  فورتدر مقایسه با جیره کنترل را افزایش داد. 

گرم عصاره پونه در  2/0که افزودن  ندددا( نشان 2018)

هرکیلوگرم باعث افزایش معنی دار وزن بدن و بهبود 

وجود خواص آنتی اکسیدانی گوشت جوجه ها گردید. 

دار در فیتوسید اثرات فرمیک پوششاسیدهای آلی مانند 

ها را ها و قارچرکیب برای جلوگیری از رشد باکتریاین ت

افزایش داده و منجر به داشتن دستگاه گوارش سالم و در 

های جوجه نتیجه بهبود وزن و کاهش ضریب تبدیل

مطالعات مختلف در رابطه با اسیدی  گردد.گوشتی می

های گوشتی با استفاده از کردن دان و یا آب جوجه

اند که این ترکیبات با بهبود ترشح اسیدهای آلی نشان داده

 های رودهسلول Turnoverراس، افزایش آنزیمی از پانک

افزایش ررفیت پروتئولیزی و بهبود (، 2002)دینبر و بوتین 

سیمئون و )ا و اسیدهای آمینه هینپروتئقابلیت هضم 

( و نیز کاهش جمعیت اشریشیاکلی روده 2010 همکاران

 بخشند.کوچک، عملکرد طیور را بهبود می
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 هاي گوشتي تغذیه شده با خوراک آردي در سنین مختلفجوجه عملكردتاثیر فیتوسید بر  -2جدول 
Table 2. Effect of Phytocid on broiler performance fed with mash diets at different ages. 

Treatments 7 d  21 d  42 d 

BW 1 FI 1 FCR 1  BW FI FCR  BW FI FCR 

Control 152 129 0.84  669.8b 920 1.37a  1758b 3500 1.99a 

Phytocid (1 g/kg) 156 117 0.8  718.7a 849 1.24b  1870a 3530 1.88ab 

Phytocid (2 g/kg) 165 123 0.79  722.8a 1003 1.38a  1920a 3501 1.84b 

Salinomycin (0.5 

g/kg) 
155 125 0.84  707.9ab 950 1.34a  1938a 3562 1.83b 

SEM 3.7 6.7 0.02  11.2 60 0.03  30 74 0.03 
P-Value 4.10 0.68 0.73  0.05 0.5 0.05  0.001 0.23 0.01 
abc Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
1 1BW = BW gain (g); FI = feed intake (g); FCR = feed conversion ratio (g of feed/g of BW gain). 

 

 مختلف هاي گوشتي تغذیه شده با خوراک پلت در سنینجوجه عملكردتاثیر فیتوسید بر  -3جدول
Table 3. Effect of Phytocid on on broiler performance fed with pellet diets at different ages. 

Treatments 7 d  21 d  42 d 

BW 1 FI 1 FCR 1  BW FI FCR  BW FI FCR 

Control 162c 135 0.83  690c 916 1.33  2670 4546 1.70a 

Phytocid (1 g/kg) 178b 158 0.89  746b 930 1.25  2731 4547 1.66b 

Phytocid (2 g/kg) 190a 159 0.78  815a 993 1.22  2793 4515 1.64b 

Salinomycin (0.5 

g/kg) 
177b 138 0.82  793a 934 1.17  2720 4661 1.67ab 

SEM 3 7 0.03  8.5 38 0.05  80 133 0.03 
P-Value 0.01 0.09 0.13  0.001 0.5 0.36  0.86 0.85 0.03 
abc Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
1 BW = BW gain (g); FI = feed intake (g); FCR = feed conversion ratio (g of feed/g of BW gain). 
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pH هاي مختلف دستگاه گوارشقسمت 

 14/6در مقایسه با  43/5)ژژنوم  pH فیتوسیدافزودن 

تیمار  63/6در مقایسه با  71/5) و ایلئومتیمار کنترل( 

 ولی (P<01/0) ددابطور قابل توجهی کاهش را کنترل( 

 های دستگاه گوارش نداشت.سایر قسمت pHتاثیری روی 

داری باعث کاهش معنی موجود در فیتوسید فرمیک اسید

دان شده، اما تغییری در چینه درونخوراک pH در 

گزارش شده که استفاده از پنج  .دسنگدان و روده دیده نش

، ، پروپیونیک، فرمیکفوماریک)منبع اسیدهای آلی 

داری در ها تاثیر معنیکه همه آن( سیتریک و استیک

ها، اسید فرمیک خوراک داشته ولی از بین آن pH کاهش 

را  خوراکpH  و اسید سیتریک بیشترین تاثیر را بر روی

( نشان 1986) دوک (.2018 و همکاران حمید) ندبوددارا 

در جیره باعث افزایش ماندگاری مواد باال روغن داد که 

های مکانیکی هضمی در سنگدان شده و با تحریک گیرنده

باعث افزایش تولید اسید کلریدریک در پیش معده شده و 

pH دهد که مطالعات نشان می . دهندسنگدان را کاهش می

وجود چربی باال در مواد هضمی سنگدان باعث افزایش 

 pHمواد هضمی در سنگدان شده و  مدت زمان ماندگاری

 pHدهد، همچنین این مواد باعث کاهش آن را کاهش می

و آلواردو -گونزالز) شوندمیتر روده نیز های پائینخشب

در مطالعه کنونی با توجه به اینکه روغن  (. 2007همکاران 

باال بود انتظار  فیتوسید درصد( 32) دانهموجود در سیاه

سنگدان کاهش یابد، در صورتی که عکس  pHرفت که می

سایر  pHهر چند اثر آن بر  .این مطلب مشاهده گردید

مطالعات همخوانی سایر های دستگاه گوارش با قسمت

 داشت.

 هاي خونيفراسنجه

های خونی اعم از کلسترول، نتایج مربوط به فراسنجه

HDL ،LDL ،VLDL نسبت ،LDL  بهHDL  و هموگلوبین

نتایج  آورده شده است. 5و 4در جداول  و هماتوکریت

های در جیرهد که استفاده از فیتوسید بدست آمده نشان دا

های ای خون جوجهسطح اسید اوریک و ازت اوره پلت

ولی تاثیری در  کاهش داد یردامعنیطور هگوشتی را ب

های تغذیه ای خون جوجهسطح اسید اوریک و ازت اوره

این نتایج نشان  .(5و  4)جدول  شده با دان آردی نداشت

ها بر قابلیت هضم وسید در جیرهدهد که وجود فیتمی

مواد مغذی بخصوص اسیدهای آمینه و پروتئین موثر 

پروتئین و تعادل بهتر  هضم تیلقاببوده و با افزایش 

ها در خون بار ازت اضافی کاهش یافته و تولید اسیدآمینه

 فنگ نماید.و اوره و دفع ازت به بستر افت میاسید اوریک 

( گزارش کردند که هر عاملی که باعث 2007و همکاران )

-میبهبود قابلیت هضم اسیدهای آمینه و پروتئین شود 

تواند منجر به تعادل بهتر اسیدهای آمینه در خون شده و 

در نتیجه اکسیداسیون اسیدهای آمینه و تولید اسید 

اند که فرآوری مطالعات نشان داده اوریک را کاهش دهد.

میکروبی آن شده و اثر  حرارتی دان باعث کاهش بار

های اسیدهای آلی بر قابلیت هضم مواد مغذی در جیره

شود های آردی بیشتر نمایان میپلت در مقایسه با جیره

بنابراین وجود  (. 2014)گودرزی بروجنی و همکاران 

بهتر شدن ضریب  تنها باعثه چنین ترکیبی در جیره ن

بلکه از طریق کاهش  ،شوندمیهای تبدیل و رشد جوجه

های مرغداری را ت به بستر تولید آمونیاک در سالندفع از

های پرورش جوجه یز کم کرده و در بهبود هوای سالنن

های در جیره واقع گردد. تواند کارامدگوشتی نیز می

جیره سطح فسفر خون را افزودن فیتوسید به  آردی نیز

نتایج بدست (. 5وجهی افزایش داد )جدول بطور قابل ت

آمده نشان داد که افزودن فیتوسید باعث کاهش معنی دار 

های تغذیه جوجهگلیسیرید خون در تریسطح کلسترول و 

و همکاران بیتاوی -آل(. 5)جدول شد شده با دان آردی 

-دانه( گزارش کردند که جایگزینی باسیتراسین با 2009)

های له شده سیاه دانه منجر به کاهش چشمگیر سطح 
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 برونتون. شدها جوجهگلیسرید خون تریکلسترول و 

گلیسرید خون تری( بیان کرد که کاهش کلسترول و 1999)

گیاهان دارویی در نتیجه تاثیر  های تغذیه شده باجوجه

های کبد و سلولباشد که سنتز چربی در میتیموکوئینون 

 دهد. مینیز جذف چربی از روده را کاهش 

 جمعیت میكروبي سكوم

نتایج مربوط به اثر افزودن فیتوسید بر جمعیت میکروبی 

 7و  6روزگی در جداول  21و  7ها در سنین سکوم جوجه

نشان داده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که 

های تغذیه شده با جیره افزودن فیتوسید به جیره جوجه

های دار جمعیت باکتریپلت منجر به کاهش بسیار معنی

روزگی در  21و  7کلی فرم و اشریشیاکلی در سالمونال، 

. نتایج بدست آمده نشان داد که شدایلئوم و نیز سکوم 

افزودن فیتوسید نسبت به تیمار کنترل جمعیت سالمونال، 

کلی فرم و اشریشیاکلی را در روده به شدت کاهش داد و 

بیوتیک قابل مقایسه نتایج بدست آمده با تیمار حاوی آنتی

دهد که اسیدهای آلی و ترکیبات نتایج نشان میبود. این 

فنولی موجود در فیتوسید اثر بازدارندگی قوی در رابطه 

تواند های مضر روده داشته و از این حیث میبا باکتری

یک ترکیب بسیار مناسب به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک 

های تغذیه شده با مطرح گردد. بطور مشابهی در جوجه

نیز افزودن فیتوسید منجر به کاهش  های آردیجیره

 21و  7جمعیت سالمونال، کلی فرم و اشریشیاکلی در 

هدایتی و (. P<05/0) شدروزگی در ایلئوم و سکوم 

( نشان دادند که استفاده از گیاهان دارویی 1396همکاران )

مطالعات گردد. باعث کاهش جمعیت میکروبی روده می

د میکروبی گیاهان انجام یافته در رابطه با اثرات ض

اند که وجود ترکیبات فعال مثل داروئی نشان داده

( باعث کاهش 2007 کروس و همکارانکارواکرول )

میتسچ و ، تیمول )و کلستریدیوم پرفیرنجنساشریشیاکلی 

(  باعث کاهش ای. کولی و کلستریدیوم 2004 همکاران

پرفیرنجنس و افزایش جمعیت بیفیدوباکتر و الکتوباسیل و 

( منجر به کاهش 2010 تیمبرمونت و همکارانسینامن )

های ها در دستگاه گوارش جوجهجمعیت کلستریدیوم

این کاهش رشد جمعیت باکتریایی در  .شودگوشتی می

روزگی بسیار قابل  7سنین اولیه جوجه یعنی در سن 

توجه بود. با توجه به اهمیت کنترل جمعیت میکروبی روده 

روز اولیه زندگی  14ی روده در و تثبیت جمعیت میکروب

طور هتواند بهای گوشتی استفاده از این ترکیب میجوجه

قابل توجهی در کنترل رشد جمعیت میکروبی روده تاثیر 

گذار بوده و مصرف آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش 

 لوتز-لوپزدر همین زمینه  را تا حدود زیادی کاهش دهد.

-هکه گیاهان دارویی ب( نشان دادند 2008و همکاران )

ها، سینئول 8و  1واسطه اسیدهای چرب فرار مانند 

گیری شده است( و ها اندازهنوع از آن 110کامفرها )که 

های اکسیژنه که بر حسب نوع گونه نیز متفاوت ترپن

ها بخصوص ها و باکتریهستند از رشد قارچ

 کند.اشریشیاکلی جلوگیری می
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 روزگي 42پلت در هاي گوشتي تغذیه شده با خوراک جوجه فراسنجه هاي خونيتاثیر فیتوسید بر -4جدول

Table 4-Effect of Phytocid on blood characteristics of chicks fed with pellet diets on d 42 

Treatments Cholesterol Triglycerides HDL LDL LDL/HDL VLDL Hemoglobin Hematocrit  
SUN1 

Uric Acid 

(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL)  (mg/dL) (g/dL) % % (mg/dL) 

Control 106 76 63 36 0.5 15 11.05 34.5 1.6a 4.35 
Phytocid (one 

g/kg) 
71 41 38 23 0.75 8 10.60 34 0.4b 2.85 

Phytocid (2 

g/kg) 
113 107 61 38 0.57 21 11.27 35 0.27b 3.07 

Salinomycin 

(0.5 g/kg) 
117 124 59 41 0.65 24 10.50 32 0.4b 4.7 

SEM 16 21 11 6 0.13 4 0.39 1.4 0.13 0.82 
P-Value 0.27 0.12 0.45 0.37 0.6 0.12 0.46 0.59 0.002 0.36 
abc Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05).1SUN=Serum Urea Nitrogen 

 

 روزگي 42گوشتي تغذیه شده با خوراک آردي در  هايجوجه فراسنجه هاي خونيتاثیر فیتوسید بر -5جدول 

Table 5- Effect of Phytocid on blood characteristics of chicks fed with mash diets on d 42 

Treatments Cholesterol  
Triglycerides 

HDL LDL Calcium Phosphorus Hemoglobin  
Hematocrit 

SUN1 Uric Acid 

(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (g/dL) % % (mg/dL) 

Control 130ab 92ab 60 48 8.5 4.67b 11.9 30 2.25 4.94 
Phytocid (one 

g/kg) 
108b 65b 58 41 9.6 5.25a 11.7 31 3.25 5.17 

Phytocid (2 

g/kg) 
116ab 112a 49 43 8.6 5.60a 12.09 32 2.50 5.42 

Salinomycin 

(0.5 g/kg) 
141a 82ab 72 50 9 5.02ab 12.1 31 2.25 4.14 

SEM 8.3 10 7.3 8 0.34 0.15 0.57 1.2 0.48 0.01 
P-Value 0.05 0.04 0.21 0.86 0.14 0.05 0.91 0.77 0.44 0.61 
abc Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05).1SUN=serum Urea Nitrogen 
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( گزارش کردند که افزودن اسید 1990و همکاران ) ایزت

فرمیک و یا فرمات کلسیم بطور قابل توجهی میزان 

های گوشتی را کاهش و سالمونال سکوم و الشه جوجه

و همکاران  پستی ها گردید.باعث بهبود عملکرد جوجه

 pHگزارش کردند که اسیدهای آلی با کاهش ( 2004)

-رسد در گله هایی جوجهبه نظر میدستگاه گوارش رشد 

بند و کیفیت بستر ایوشتی که در بستر پرورش میهای گ

توان از این ترکیب برای بهبود باشد میزیاد مناسب نمی

 سالمتی روده بهره جست.
 مورفولوژي ایلئوم

روزگی  42ایلئوم در سن تاثیر فیتوسید بر مورفولوژی 

نشان  داده شده است. نتایج بدست آمده  8در جدول 

نشان داد که افزودن فیتوسید به خوراک آردی باعث 

(. P<05/0) شددار طول پرزهای روده افزایش معنی

فیتوسید تاثیری بر رشد پرز، عمق کریپت و نسبت طول 

ی هاهای تغذیه شده با جیرهپرز به عمق کریپت در جوجه

های تغذیه پلت نداشت با این وجود طول پرز را در جوجه

( 1993و همکاران ) بوولزشده با دان پلت افزایش داد. 

گزارش کردند که گیاهان دارویی به سبب کاهش جمعیت 

ها مضر باکتریایی روده و افزایش جمعیت الکتوباسیل

یانگ و همکاران باعث افزایش رشد پرزها می گردد. 

بیان داشتندکه  (2003) ژیو و همکاران و نیز( 2009)

-اسیدهای آلی و گیاهان دارویی با کاهش جمعیت باکتری

روده را کاهش داده و نیز با کاهش  pHهای مضر روده، 

های مضر از طریق افت بار میکروبی تولید سم باکتری

روده از آسیب به پرزهای روده ممانعت نموده و منجر به 

شده و عمق کریپت را کاهش افزایش رشد پرزهای روده 

 دهند. می

 ایمني

تاثیر فیتوسید بر تیتر آنتی بادی آنفوالنزا و نیوکاسل 

نشان  1روزگی در شکل  36های گوشتی در سن جوجه

داده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که افزودن 

فیتوسید تاثیری بر تیتر آنتی بادی آنفوالنزا و نیوکاسل 

 نداشت.های گوشتی جوجه

 
هاي گوشتي جوجهایلئوم و سكوم ( در گرم ماده خشک 10log واحد تشکیل دهنده کلنی بر اساس ) جمعیت میكروبيتاثیر فیتوسید بر -6جدول 

 روزگي 21و  7تغذیه شده با خوراک پلت در 

Table 6- Effect of Phytocid on ileal and ceca microbial population of chicks fed with pellet diets on d 7 and 21 
Treatm
ents 

7 d  21 d 

Ileal   Ceca   Ileal   Ceca  

Colifor

ms 

Salmon

ella 

Escheri

chia coli 
 Colifor

ms 

Salmon

ella 

Escheri

chia coli 
 Colifor

ms 

Salmon

ella 

Escheri

chia coli 
 Colifor

ms 

Salmon

ella 

Escheri

chia coli 
Control 7.65a 7.35a 7.54a  8.04a 8.04a 8.36  7.8 7.60a 7.04  8.83a 8.73 8.85a 

Phytocid 

(one g/kg) 
6.80b 6.45b 6.87b  7.79b 7.45ab 8.28  8 7.69a 7.95  8.58a 8.54 8.70ab 

Phytocid 

(2 g/kg) 
6.89b 6.39b 6.78b  7.30c 7.10c 8.18  6.5 6b 7.07  7.57b 8.30 7.53c 

Salinomyc

in (0.5 

g/kg) 

7.00b 6.36b 7.46a  7d 7.73ab 7.80  7.4 7.27a 7.56  8.25a 8.09 8.41b 

SEM 0.12 0.17 0.05  0.04 0.08 0.15  0.45 0.14 0.6  0.16 0.22 0.11 
P-Value 0.01 0.02 0.001  0.001 0.004 0.12  0.15 0.01 0.53  0.02 0.18 0.001 
abc Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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هاي گوشتي جوجهایلئوم و سكوم ( در گرم ماده خشک 10log واحد تشکیل دهنده کلنی بر اساس ) جمعیت میكروبيتاثیر فیتوسید بر -7جدول 

 روزگي 21و  7تغذیه شده با خوراک آردي در 

Table 7. Effect of Phytocid on ileal and ceca microbial population (log10 cfu/g of DM) of chicks fed with mash diets 

on d 7 and 21 
Treatments 7 d  21 d 

Ileal   Ceca   Ileal   Ceca  
Colifor

ms 

Salmon

ella 

Escheric

hia coli 
 Colifor

ms 

Salmon

ella 

Escheric

hia coli 
 Colifor

ms 

Salmon

ella 

Escheric

hia coli 
 Colifor

ms 

Salmon

ella 

Escheric

hia coli 

Control 6.54 6.75a 7.40a  7.69a 8.00a 7.81  8.47a 8.40a 8.44  7.60ab 7.30a 6.2 

Phytocid (one 

g/kg) 

7.19 6.82a 7.32a  7.86a 7.81ab 7.86  7.53c 7.69c 8.38  8a 7.80a 6.3 

Phytocid (2 

g/kg) 
6.53 4.10b 6.77b  7.00b 7.15c 7.43  7.63bc 7.91bc 8.20  7.70ab 6.90ab 5.9 

Salinomycin 

(0.5 g/kg) 
6.95 6.84a 7.49a  7.84a 7.47bc 8.04  8.34ab 8.20ab 7.67  7.30b 6.30b 5.8 

SEM 0.33 0.6 0.13  0.07 0.09 0.18  0.17 0.11 0.18  0.19 0.4 0.18 

P-Value 0.43 0.08 0.02  0.001 0.02 0.22  0.05 0.05 0.09  0.02 0.03 0.70 

abc Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
 

روزگي 42پلت در  هاي گوشتي تغذیه شده با خوراک آردي وجوجهمورفولوژي ایلئوم تاثیر فیتوسید بر -8جدول   

Table 8- Effect of Phytocid on ileal morphology of chicks fed with pellet or mash diets on d 42. 

Treatments pellet  Mash 
Villus height Crypt depth Villus: 

crypt 

 Villus height Crypt 

depth 

Villus: 

crypt 

Control 704 132 5.3  800b 152 5.2 
Phytocid (one g/kg) 791 122 6.4  968a 161 6 
Phytocid (2 g/kg) 765 114 6.7  1002a 155 6.4 
Salinomycin (0.5 g/kg) 679 117 5.8  908a 147 6.1 
SEM 43 13 0.44  32 14 0.4 
P-Value 0.2 0.12 0.84  0.05 0.56 0.75 
aabc Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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هاي ( جوجهNDنیوکاسل ) (2تیتر )لگاریتم بر پایه  ( وAIآنفوالنزا ) (10لگاریتم بر پایه ) تاثیر فیتوسید بر سطح تیتر –1شكل 

 روزگي 36گوشتي در سن 
Figure 1- Effect of Phytocid on antibody titre against Newcastle Disease (ND, log 10) and Avian Influenza (AI, log2)  

 

 

 نتیجه گیري کلي

نتایج آزمایش کنونی نشان می دهد که اسیدهای آلی و 

مواد فنولی موجود در پونه و سیاه دانه اثر بازدارندگی 

ضر روده داشته و با افزایش قوی در برابر باکتری های م

سالمتی روده باعث بهبود هضم مواد مغذی خوراک و 

بهبود وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی 

شده و از این حیث می تواند یک ترکیب جایگزین آنتی 

 بیوتیک محرک رشد مطرح گردد.

 

 تشكر و قدرداني

نویسندگان از حمایت شرکت فرازدانه آوند به پاس 

های هایشان در تامین مواد اولیه و فرآوری جیرههمکاری

 آزمایشی کمال سپاسگزاری را دارند.
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Introduction: The prevalence of antibiotic resistant pathogens has resulted from the use of sub-

therapeutic concentrations of antibiotics delivered in poultry feed (Sandra Diaz-Sanchez etal. 2015). 

The ban on the use of antibiotic feed additives as growth promoters caused researchers for exploring 

the future utility of other alternatives (Hamid etal. 2018). Furthermore, there are a number of consumer 

concerns regarding the use of antibiotics in food animals including residue contamination of poultry 

products and antibiotic resistant bacterial pathogens. These issues have resulted in recommendations of 

reducing the use of antibiotics as growth promoters in livestock around the world (Sandra Diaz-

Sanchez etal. 2015). Now a days conventional and organic productions have been limited to use 

antibiotics. Thus, both conventional and organic poultry production need alternative methods to 

improve growth and performance of poultry. Organic acids, herbs, spices, and various other plant 

extracts are being evaluated as alternatives to antibiotics and some do have growth promoting effects, 

antimicrobial properties, and other health-related benefits (Sandra Diaz-Sanchez etal. 2015 and Hamid 

etal. 2018). Current study was designed for further elucidation of the effects of the organic acid 

combined with phytogenic plant on gut healt in chicks fed with mash or pellet diets, therfore current 

trial was conducted to evaluate the effects of Phytocid (a plant-organic acid complex) on performance, 

immune response, and gut health of broiler chicks.  

Material and methods: Experiment was done as a completely randomized design with 8 treatments (4 

mash and 4 in pellet form), 4 replicates of 7 chicks in each pen. Treatments included control, control+1 

or 2 g/kg Phytocid and control+ Salinomycin (0.5g/kg). Two basal diets were formulated for starter (1 

to 21) and grower (22 to 42) period and Phytocid (1 and 2g/kg) and Salinomycin were added to the 

basal diet. For each treatment, a batch of 100 kg of each ration was mixed by using a Twin-Shaft 

Paddle Mixer and batches of the resulting ratins then were divided into two portion. The first portion 

was fed in mash form and the second portion was pelleted. The birds were reared in floor pens having 

wood shavings as litter material over a concrete floor. The room temperature was thermostatically set 

by automation systems using the two heaters and one fogger. Bell drinkers from the same polyethylene 

tank were used and water was provided ad libitum. Body weight and cumulative feed intake were 

measured on d 7, 21, and 42 for each pen and the feed conversion ratio (FCR) was calculated. Antibody 

titer aginst Newcastel and and Avian Influenza were measured at 36 d of age. Plasma triglyceride, 
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cholesterol, LDL, VLDL, HDL, heamatocrit, and heamaglobin concentration was measured at 42 d of 

age. Gastrointestinal pH was measured at 42 d of age. On d 7 and 21, two chicks from each pen were 

slaughtered by neck cutting for extraction of cecal contents. The cecal contents of each bird were 

pooled for serial dilution. Microbial populations were determined by serial dilution (10−4 to 10−6) of 

cecal samples in anaerobic diluents before inoculation onto petri dishes of sterile agar as described by 

Bryant and Burkey (1953). Salmonella was grown on Salmonella Shigella agar (Merck, Germany) and 

Coliforms were grown on McConkey agar (Darmstadt, Germany). Plates were counted between 24 and 

48 h after inoculation. Colony forming units were defined as distinct colonies measuring at least one 

mm in diameter. On d 42, a 2-cm segment of the middle of the ileum was washed in physiological 

saline solution and fixed in 10% buffered formalin and formalin was changed three times for fixation. 

A single 0.5-cm sample was cut from each ileal section, dehydrated using increasing ethanol 

concentrations, cleared with xylene, and placed into polyfin embedding wax. Tissue sections (2 µm) 

were cut by microtome (model; Easy cut 202, Italy), floated onto slides, and stained with hematoxylin 

(Gill number 2; Sigma, St. Louis, MO) and eosin (Sigma Aldrich, Darmstadt, Germany). For each 

sample, villus height and crypt depth were measured using a digital camera that had light microscopy 

(Motic-SMZ-140, Germany). Twenty-five images from 15 tissue sections of each ileal section were 

taken and villus heights and crypt depths were measured by imaging software. 

Results and discussion: Supplementing diet with Phytocid increased body weight gain, feed intake, 

and reduced feed conversion ratio significantly throughout the experimental period (P<0.05). Phytocid 

did reduce ileum and jejenum pH significantly (P<0.01). Supplementation of pellet and also mash diets 

with Phytocid did decrease Salmonella, coliform, and E-Coli population of ileum and ceca at 7 and 21 

d of age significantly (P<0.05). Ileal villus length and crypt depth was increased by addition of 

Phytocid to basal diets.  

Conclusions: Results of current trial showed that Phytocid have beneficial effect on gastrointestinal 

health and improved weight gain and feed intake and feed conversion ratio in broiler chickens and 

could be a possible replacing agent to antibiotics in poultry. 
 

Keywords: Formic acid, Gut health, Mentha pulegium, Nigella sativa seeds 

 

 


