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  چکیده

هاي بر خصوصیات الشه و وزن اندام Extractتجاري  مکمل (مخلوط عصاره گیاهی)این آزمایش به منظور بررسی استفاده از 
 4تیمار،  5ز انجام شد. آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با رو 42به مدت  308هاي گوشتی نر سویه راس داخلی جوجه

: جیره پایه + T2، (شاهد) : جیره پایهT1قطعه جوجه در هر تکرار انجام گردید. تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از:  8تکرار و 
گرم  100جیره پایه + : Extract ،T4گرم در تن مکمل  50: جیره پایه + T3بیوتیک اکسی تتراسایکلین، گرم در تن آنتی 500

- هاي جوجهنتایج نشان داد وزن نسبی سینه و بال .Extractگرم در تن مکمل  200جیره پایه +  T5: وExtractدر تن مکمل 

وزن  ).>05/0P(داري افزایش یافت بطور معنی Extractگرم در تن مکمل  100تیمار دریافت کننده  بوسیلههاي گوشتی 
داري افزایش پیدا کرد. وزن نسبی بطور معنی Extractگرم در تن مکمل  100ثیر میزان أقلب نیز تحت ت نسبی پانکراس و

دار تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت. نتایج ثیر معنیأمعده و سنگدان تحت تها، چربی حفره شکمی، کبد، طحال، پیشران
خصوصیات الشه بر تواند اثرات مفیدي می Extractن مکمل گرم در ت 100استفاده از  دادبدست آمده از این مطالعه نشان 

  هاي گوشتی داشته باشد.جوجه
  .Extractهاي گوشتی، خصوصیات الشه، مکمل جوجههاي داخلی، اندام کلیدي: هايواژه
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  مقدمه
 در نگرانی بروز دلیل به امروزه،. است دهبو مرسوم متمادي سالیان از حیوانات و انسان تغذیه در جاتادویه و گیاهان از استفاده

 مصرف فشار افزایش معرض در حیوانی خوراك تولید صنایع ،هابیوتیکآنتی برابر در مقاوم هايباکتري توسعه بالقوه مورد

.  (Botsoglou et al., 2004)باشندمی طیور هايجیره در رشد محرك هايبیوتیکاز آنتی استفاده کاهش براي کنندگان
 روي بر بسیاري مطالعات انجام به منجر جیره حیوانات، در گیاهی خوراکی هايافزودنی به دستیابی براي هاتالش نابراینب

 از آنها هاي مخصوصروغن و دارویی گیاهان .است شده گیاهان میکروبی ضد یا کوکسیدیوزي ضد اکسیدانی،آنتی خواص

 بر خوراك طیور، بر دارویی گیاهان کردن اضافه از ناشی مثبت اتاثر. هستند شده شناخته میکروبی ضد اثرات خاطر به دیرباز

 و گوارش پذیري افزایش نتیجه در و آمیالز و لیپاز پروتئاز، نظیر گوارشی هايآنزیم فعالیت افزایش به توانمی را غذایی بازده
- باکتري حذف براي رقابت طریق از روده فیدم هايباکتري حفظ و آز اوره آنزیم فعالیت کاهش و خوراك در يمغذ جذب مواد

 مواد جذب و هضم بهبودند اهنیز بیان کرد پژوهشگرانتعداد دیگري از   (Herandez et all., 2004).نسبت داد زابیماري هاي

 پروتئاز، رنظی گوارشی هايآنزیم ترشح بر گیاهان دارویی تأثیر به مربوط دارویی، گیاهان از استفاده با طیور روده در يمغذ

 ,Ponte and Rosado باشدمی آن تعداد پرزهاي و عمق و روده طول افزایش و گوارش پذیري افزایش نتیجه در و آمیالز و لیپاز

عصاره گیاهی در مقایسه با  مخلوطین آزمایش بررسی استفاده از ابنابراین با توجه به موارد ذکر شده هدف از انجام  ).(2008
  هاي گوشتی بود.هاي داخلی جوجهصیات الشه و وزن اندامبیوتیک بر خصوآنتی

  
 هامواد و روش

 8 و تکرار 4 ،تیمار 5 با کامالً تصادفی در قالب طرح 308قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس  160این آزمایش با استفاده از 
 احتیاجات با هاي آزمایشی مطابقهجیر .شد روز انجام 42مدت  براي مشابه وزن تکرار با میانگین هر در جوجه گوشتی قطعه

 - 1تنظیم گردید. تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از:  UFFDA افزار جیره نویسی نرم از استفاده با 308 راس سویه  راهنماي
گرم در تن مکمل  50جیره پایه +  -3بیوتیک اکسی تتراسایکلین، گرم در تن آنتی 500جیره پایه +  -2، (شاهد) جیره پایه

Extract ،4 -  + گرم در تن مکمل  100جیره پایهExtract  گرم در تن مکمل  200جیره پایه +  - 5وExtract مکمل .Extract 

اي که در این مکمل بکار باشد. مواد موثرهمخلوطی از مواد موثره گیاهان دارچین، پونه و فلفل می کهساخت کشور سوئیس 
. مکمل مورد استفاده به طور کامل با سایر  Capsicum oleoresinو  Cinnamaldehyde ،Carvacrolاز رفته است عبارتند 

 به صورت و خوراك آب دوره آزمایش اجزاي جیره مخلوط گردید. شرایط محیطی براي تمام پرندگان یکنواخت بود. در طی
ی به طور تصادفی انتخاب و کشتار قرارگرفت. در انتهاي دوره آزمایش از هر تکرار دو قطعه جوجه گوشت اختیار پرندگان در آزاد

هاي داخلی بدن پرندگان نیز پس از هاي مختلف الشه محاسبه و راندمان آن محاسبه گردید. اندامگردید. سپس وزن قسمت
مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار  SASهاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماري . دادهدا کردن بطور جداگانه وزن گردیدج

  .کرامر با یکدیگر مقایسه شد -وکیفت. میانگین صفات مورد مطالعه توسط آزمون تگر
  

  نتایج
دهد اگرچه آورده شده است. نتایج نشان می 1هاي گوشی در جدول شماره زمایشی بر خصوصیات الشه جوجهآاثر تیمارهاي 

 دار نبود.پیدا کرد ولی این افزایش معنیي عددافزایش  Extractهاي گوشتی در اثر استفاده از مکمل وزن نسبی الشه جوجه
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داري افزایش نسبت به تیمار شاهد بطور معنی Extractگرم در تن مکمل  100وزن نسبی سینه بوسیله تیمار دریافت کننده 
گرم در تن  100استفاده از  که قرار گرفت بطوري Extractدار مکمل ثیر معنیأها تحت توزن نسبی بال). >05/0Pیافت (
). اثر تیمارهاي آزمایشی بر وزن >05/0Pنسبت به تیمار شاهد گردید ( هادار وزن نسبی بالباعث افزایش معنی Extractمکمل 

گرم در تن  100دهد استفاده از است. نتایج نشان میشده آورده  2هاي گوشتی در جدول شماره داخلی جوجه يهانسبی اندام
چه با  ). وزن نسبی کبد اگر>05/0Pوزن نسبی پانکراس نسبت به تیمار شاهد شد ( دارباعث افزایش معنی Extractمکمل 

 50ثیر سطوح أدار نبود. وزن نسبی قلب تحت تمعنی این افزایش افزایش پیدا کرد ولی Extractمصرف سطوح مختلف مکمل 
ی بورس، طحال، چربی حفره شکمی، ). وزن نسب>05/0Pداري افزایش پیدا کرد (بطور معنی Extractگرم در تن مکمل  100و 

  دار تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت.ثیر معنیأمعده و سنگدان تحت تدان، پیشچینه
  

  گیريبحث و نتیجه
Jang et al )2004( وزن بر ثیريأت گوشتی هايجوجه جیره بیوتیک درآنتی و داروئی گیاهان مخلوط از استفاده هنگام به 

 Jamrozاز طرف دیگر  بود. بیشتري الشه وزنداراي  بیوتیکآنتیحاوي  آزمایشی تیمار نکردند اما گزارش الشه اجزاي نسبی

and Kamel (2002)  وزن سینه بیشتري نسبت به تیمار  بودند،هاي گیاهی استفاده گزارش کردند تیمارهایی که از عصاره
هاي هاي هضمی پانکراس را در جوجههی ترشح آنزیمهاي گیانشان داده شده که عصاره همچنین شاهد از خود نشان دادند.

 بر آنها فعال ترکیبات و گیاهی هايهگون گرفته اثر صورت تحقیقات از تعدادي در .)Jang et al., 2004( ددهگوشتی بهبود می
 نامسین که است شده گزارش همچنین ).Sambaiah and Srinivasan, 1991(است  شده گزارش صفراوي هاينمک ترشحات

که  دادند نشان )2004( همکاران و لی ).Harada and Yano, 1975( دهدمی افزایش موش در آنزیمی را ترشحات نیز آلدئید
 و تریپسین لیپاز، آمیالز، پانکراس نظیر آنزیمی ترشحات گوشتی هايجوجه در ppm100  سطح در آلدئید سیننام و تیمول

و قابلیت دسترسی مواد مغذي در  گوارش پذیريتواند به بهبود تولید آنزیم مید. افزایش دهمی افزایش را کیموتریپسین
یابد و مقدار سوبستراي قابل که در نهایت مواد غیر قابل هضم عبوري به روده بزرگ کاهش می خوراك مصرفی منجر شود

 شدن بزرگ گزارش شده است ).Dorman and Deans, 2000(کند زا محدود میهاي بیماريدسترس را براي ازدیاد باکتري
 Nahas( باشد جیره هضم جهت آن ترشح حجم افزایش و آن هايآنزیم فعالیت افزایش با ارتباط در تواندمی پانکراس اندازه

and Lefrancois, 2001(.. رسد استفاده از مکمل بنابراین به نظر میExtract هاي پانکراس شده و باعث افزایش ترشح آنزیم
گردیده است. به دنبال افزایش  Extractگرم در تن مکمل  100دار وزن آن در اثر مصرف نیز باعث افزایش معنیهمین عامل 
میزان هضم و جذب مواد مغذي بهبود پیدا کرده است که به همین دالیل بهبود خصوصیات  هاي گوارشی احتماالًترشح آنزیم

توان چنین نتیجه گرفت از نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر می باشد.ها قابل توجیه میالشه مانند افزایش وزن سینه و بال
  هاي گوشتی داشته باشد.تواند اثرات مفیدي بر خصوصیات الشه جوجهمی Extractکه استفاده از مکمل تجاري 

  هاي گوشتیجوجه خصوصیات الشه اثر تیمارهاي آزمایشی بر. 1جدول 
  هابال  هاران  سینه  وزن الشه تیمار
  b05/22  76/18  b69/5  92/63 شاهد
  ab75/22  63/17  ab07/6  78/64 گرم در تن) 500بیوتیک (آنتی

  Extract 31/64  ab96/23  58/18  ab76/6گرم در تن مکمل  50
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  Extract 29/65  a87/25  19/18  a13/7گرم در تن مکمل  100
  Extract 52/65  ab16/24  86/18  ab73/6گرم در تن مکمل  200

SEM 987/0  903/0  612/0  309/0  
P-Value 824/0  045/0  617/0  020/0  

  درصد است. 5دار آماري در سطح حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی

  
  

  هاي گوشتیجوجه هاي داخلیوزن اندام اثر تیمارهاي آزمایشی بر. 2جدول 

چینه   چربی  طحال  بورس  قلب  کبد  پانکراس تیمار
  دان

پیش 
  سنگدان  دهمع

  b55/2  39/19  b37/4  95/1  59/1  58/16  84/2  98/4  44/16 شاهد
  ab70/2  82/20  ab24/5  86/1  19/1  21/15  58/3  01/5  30/15 گرم در تن) 500بیوتیک (آنتی

  Extract ab74/2  84/22  a44/6  86/1  74/1  03/14  91/3  39/5  01/16گرم در تن مکمل  50
  Extract a49/3  49/22  a00/6  10/2  60/1  50/16  85/3  18/5  37/16گرم در تن مکمل  100
  Extract ab68/2  33/21  ab98/5  05/2  38/1  83/16  35/4  37/4  90/16گرم در تن مکمل  200

SEM 199/0  446/1  369/0  146/0  223/0  620/1  412/0  404/0  808/0  
P-Value 015/0  518/0  011/0  725/0  478/0  752/0  176/0  546/0  755/0  

  درصد است. 5دار آماري در سطح یر مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیحروف غ
  

   سپاسگزاري

بخاطر همکاري در اجراي این  صالح کاشمر طیور و آبزیان ر عامل محترم کارخانه خوراك دام،مدی از آقاي قدیر صالحی
  آزمایش تشکر و قدردانی می شود.
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