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 چكيده

قطاهه   061ههای ووته،یا از تاهداد     لور رودة جوجهه تولیدی و میکروف عملکرد به منظور بررسی اثر آنزیم زایالناز و اسانس باریجه بر

قطاه جوجه در ههر واحهد    01تکرار و  4ا با 2×2ا در قالب طرحی کامالً تصادفی با آرایش فاک،وریل 813روزه سویة راس  جوجة یک

( و اسهانس باریجهه   ورم در کیلهوورم جیهره   2/1روزا اس،فاده تد. فاک،ورها تامل آنزیم زایالناز )سطوح صفر و  42آزمایشی به مدت 

و  24-00ا 01-0ای ) ورم در کیلوورم جیره( بودند. وزن بدنا مصرف خهورا  و رهریب تیهدیل خهورا ا دوره     0/1)سطوح صفر و 

برای تایین خصوصیات الته  ها ا دو قطاه جوجه از هر تکرار کش،ار و از آن42و  20ویری تدند. در روزهای  روزوی( اندازه 24-22

ایلئومی اس،فاده تد. افزودن آنزیم سهیب افهزایش وزن و بویهود     الک،وباسیلوس و اترتیاکلی های کروبی باک،ریمی جمایت و تمارش

روزویا اسانس باریجه  20(. در سن >12/1pرریب تیدیل خورا  در دورة رتد و نیز بویود رریب تیدیل در کل دورة آزمایش تد )

در جمایت باک،ری اترتیاکلی و افزایش در جمایت باک،ری الک،وباسیلوس تد  و مخلوط آنزیم و اسانس باریجها سیب کاهش مانادار

(12/1>pبر اساس ن،ایج حاصلا می .) های ووت،ی اسه،فاده   توان از مخلوط آنزیم و اسانس باریجه برای بویود عملکرد تولیدی جوجه

 کرد.

 میکروفلور. های ووت،یا عملکردا اسانس باریجها آنزیم زایالنازا جوجه ها: واژه كلید
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 مقدمه

تده در صهنات خهورا  طیهور در     ترین غلة اس،فاده عمده

جوانا دانة ذرت است. امروزه تأمین بخشی از سوختا از 

اتانول حاصل از این غله باعث تده تا قیمت این محصول 

کندا جایگزین کردن سایر غالت از قییل وندم  افزایش پیدا

توانهد در کهاهش    مهی جهای ذرت   و جو در جیرة طیور بهه 

ونهدم دارای برخهی خصوصهیات     [.3]ها مؤثر باتهد  هزینه

کنهد.   منفی است که مصرف آن را توسط طیور محدود می

تری بهه   وساز پایین از طرفیا دانة وندم انرژی قابل سوخت

ازای واحهههد وزن دانهههه ذرت دارد. از سهههوی دیگهههرا    

نع ای موجود در دانة وندما مها  ساکاریدهای غیرنشاس،ه پلی

در دس،رس قراروهرف،ن کهل انهرژی موجهود در آن بهرای      

 سیب وندم حاوی های هجیر [. مصرف3تههود] پرنههده مههی

 [.22تود] می روده در موجود سالمونالی جمایت افزایش

سههاکاریدهای  هههای تههکنندة پلههی  اسهه،فاده از آنههزیم 

ای نظیر زایالنهاز قهادر بهه بویهود انهرژی قابهل        غیرنشاس،ه

[. افهزودن  4وونه غهالت هسه،ند]   وساز ظاهری این سوخت

توانهد آثهار    آنزیم زایالناز به جیره بر پایهة دانهه ونهدم مهی    

ای را از بهین بیهرد و    ساکاریدهای غیرنشاس،ه نامطلوب پلی

سیب بویود قابلیت هضم نشاس،ها پروتئینا چربی و انرژی 

هههای ووتهه،ی  وسههاز ظههاهری در جوجههه  قابههل سههوخت

کاربرد دانة ونهدما   در آزمایشی که در خصوص .[ 04تود]

ههای   کردن آن با آنزیم در جیرة غذایی جوجهه  بدون همراه

درصد دانة ونهدم   01ووت،ی انجام ورف،ه استا اس،فاده از 

درصههد از آن در دورة پایههانیا  82و  21در دورة رتههد و 

رمن افزایش مانهادار در چربهی محوطهه بطنهی موجهب      

ههای   ره[. در جیه 21بویود مقدار ارهافه وزن روزانهه تهد]   

های ووت،ی مکمل تده با آنهزیم اسه،فاده از    غذایی جوجه

درصد در دورة  21درصد دانة وندم در دورة آغازین و  62

پهذیر   رتد بهدون داته،ن آثهار منفهی بهر عملکهرد امکهان       

 [.  08است]

ها و تجمهع   بیوتیک ها به آن،ی مقاوم تدن برخی باک،ری

یب تهده  ههای آنا سه   ها در ووتت و فراورده بیوتیک آن،ی

دنیهال جهایگزین مناسهیی بهرای آنوها       است که محققان بهه 

ههای   [. در همین راس،اا دربهارة کهارایی افزودنهی   81باتند]

هها   تجاری جدید از ویاهان ماطهر و ترکییهات خهالن آن   

 ای مطالاه تده است. عنوان راهیرد تغذیه به

بهها نههام عمههومی   (Ferula gummosa Boiss)یجهربا

Galbanum از خانوادة Apiaceae  یاUmbelliferae  .است

 نااهههساخر یاههههن،اهههسا در هاهههوی نهههیا یها هیشگارو

 .ستن انجاز و یمرکز راناندزما انارهههههتو نافواهههههصا

که  ستا ملئووااین رز اههیجرباه اهوی لوهمحص رینهمومت

  ستد به اههههیشر صوهههخص ههههب هویا یقسمتها متما از

 21تا  21ا انسهسا دهصدر 81تا  2ویاه دارای  ینا .یدآ  می

 01تهها 0ا مغیهههص ادمو صددر 41تهها  21درصههد رزیههنا 

[. در تهرایطی کهه   2است] مادنی ادموو  تهطوبر دهصدر

قابلیت هضم مواد خوراکی موجود در جیره کم باتد و یها  

که ولّه درویر بیماری عفونی باتهد مصهرف مهواد     هنگامی

 .[06]ردمیکروبی سودمند خواهد بود

 زایالنهاز  آنهزیم  اثر با رابطه در یادیز مطالاات اورچه

 در امها  اسهتا  ورف،هه  انجهام  ووته،ی  های جوجه جیرة در

 عملکهرد  بهر  ویهاهی  ههای  اسانس با آن توأم  تأثیر با رابطه

 مطالاة لذا. دارد وجود اندکی اطالعات ووت،ی های جوجه

 زایالنهاز  آنزیم زمان  هم اثر مصرف  بررسی منظور به حارر

 ای عملکههرد و میکروفلههور روده  بههر اسههانس باریجههه  و

 . تد  انجام های ووت،ی جوجه

 

 ها مواد و روش

قطاه جوجة ووت،ی از سویة راس  061در این آزمایشا از

روز در قالب طرح کامالً تصهادفی و بها    42ا به مدت 813

)دو سطح آنزیم و دو سطح اسانس(  2×2آرایش فاک،وریل 

ایشی اس،فاده تد. پرنده در هر واحد آزم 01تکرار و  4در 
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 . جیهرة پایهه )تیمهار تهاهد(      0های آزمایشی تهامل    جیره

وههرم در کیلههوورم  2/1زایالنههاز ) + آنههزیم . جیههرة پایههه2

+ اسهانس   . جیهرة پایهه  8خورا ( بدون اسهانس باریجهه    

. 4ورم در کیلوورم خورا ( بهدون آنهزیم و    0/1باریجه )

 + ا (وههرم در کیلههوورم خههور 2/1+ آنههزیم ) جیههرة پایههه

 بودند.   (خورا  کیلوورم در ورم 0/1)اسانس باریجه 
 

 يپرورش یها هدور در يگوشت یها هجوج ييغذا ةریج ييایمیش بیترك و اجزاء .1 جدول

   رتدی های دوره

 یانیپا
 (یروزو 22-42)

 رتد
 (یروزو 00-24)

 نیآغاز
 (یروزو 1-01)

 (درصد) رهیج اجزاء

 ذرت دانه 10/82 82/88 12/83
 درصدپروتئین(44) ایسو ةکنجال 41/82 3/88 46/23

 وندم 21 22 22

 ایسو روغن 8 27/8 2/4

 میکلس کربنات 12/0 14/0 0/0

 فسفات میکلس  ید 73/0 26/0 64/0

 نمک 22/1 22/1 22/1

 0نیی،امیو مکمل 22/1 22/1 22/1

 2یمادن مواد مکمل 22/1 22/1 22/1
 نیترئون ال 00/1 12/1 16/1

07/1 
08/1 

20/1 
04/1 

81/1 
22/1 

 نیزیال ال
 نیونیم، ال ید

 نیریت جوش 02/1 02/1 02/1

 ییایمیت بیترک   
 ( کیلوکالری درکیلوورم)وساز سوخت قابل یانرژ 2721 8111 8011
 )درصد(خام نیپروتئ 22/22 70/21 07
 (درصد)میکلس 12/0 7/1 32/1
 (درصد)دس،رسدر  فسفر 2/1 42/1 42/1
 (درصد) میسد 06/1 02/1 02/1
 (درصد)نیزیال 44/0 24/0 17/0
 (درصد)نیآرژن 46/0 27/0 04/0
 (درصد)نیس،ئیس+  نیونیم، 12/0 23/1 22/1
 (درصد)نیترئون 74/1 32/1 24/1
 (درصد)نیونیم، 20/1 42/1 42/1

وهرما   03/1( درصهد  3/73) B1 ی،هامین وهرما و  3/0 بهر وهرم(   یالملل  ینواحد ب 211111) A ی،امینو یحاو ی،امینیمواد و یلوورمهر ک .0
 ی،امینورما و 4/1بر ورم(  یالملل ینواحد ب 211111) D3 ی،امینورما و 02/1( درصد 0) B12 ی،امینورما و 8/1( درصد 2/73) B6 ی،امینو
E (211 یالملل ینواحد ب  )ی،امینورما و 6/8بر ورم K3 (21 درصد )ی،امینورما و 4/1 B9 (31 )%022/1 ی،امینورما و B5 (77 درصهد )8 

 ورم. 2/1( درصد 2) H2 ی،امینورما و
 یرو ید)اکسه  یوهرما رو  22( درصد 21ورما آهن )سولفات آهن  06( درصد 62منگنز  ید  منگنز )اکسیحاو یمواد مادن یلوورمهرک. 2
 ورما00( درصد 22
 ورم. 2( درصد0) یومسلن ورما 06/1( درصد62 یدات یم)کلس یدورما  4( درصد 22)سولفات مس  مس
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ها مطابق نیازهای غذایی توصهیه تهده در برنامهه     جیره

تنظیم تدند. برای این منظهور از   813مدیری،ی سویه راس 

و جهههدول ترکیهههب مهههواد  UFFDA [23] افهههزار نهههرم

(. اسهانس و آنهزیم از   0اس،فاده تد )جدول  [22]خوراکی

ار روز نخست آزمهایش بهه جیهرة پایهه ارهافه و در اخ،یه      

 42پرورش )صفر الی  دورة طول ها قرار ورفت. در جوجه

 تیهدیل  رهریب  و خهورا   مصرف وزنا روزوی( افزایش

در پایههان  .تههد ویههری انههدازه ای دوره صههورت بههه غههذایی

دورة پرورشا دو قطاهه جوجهه از ههر     42و  20روزهای 

تکرار که تقرییاً وزنی نزدیهک بهه وزن میهانگین آن واحهد     

وهذاری پها و    ،خاب تد و پس از تمارهآزمایشی دات،ند ان

های  ثیت وزن زندها ذبح و بالفاصله پرکنی تد و تاخن

ههای   مربوط به تفکیک التة توزین و ثیت تهد. تهاخن  

مورد نظر تامل وزن الته )وزن الته بدون اماا و احشا(ا 

وزن سینها رانا بالا چربی محوطهه بطنهیا طحهالا کیهدا     

ال بودنهد کهه بها    سنگدانا بورسا تیمهوسا قلهب و طحه   

 ویری تد. ورم اندازه 0/1ترازوی دیجی،الی با دقت 

ههاا در   برای تایین جمایهت میکروبهی ایلئهوم جوجهه    

ا از هر تکرار دو قطاه جوجه که وزنهی  42و  20روزهای 

نزدیک به میانگین وروه دات،ندا ان،خاب و پهس از تهوزین   

ذبح تد. پس از باز کردن حفرة تهکمیا ایلئهوم از ناحیهة    

ها و راست روده بها   زائده مکل و محل اتصال آن به سکوم

وهرم از مح،ویهات    2/0قیچی اس،ریل جدا تهد و حهدود   

ههای اسه،ریل تخلیهه و بهرای      ایلئوم به داخل میکروتیهوب 

بررسههی جمایههت دو وونههه میکروبههی اتریشههیاکلی و     

وهراد تها زمهان     درجة سهان،ی  -21الک،وباسیلوس در دمای 

 از تدن خارج از پس ها نمونه کشت میکروبی ذخیره تد.

 وشهایی  یخ آزمایشگاه محیط در ساعت نیم مدت به فریزر

 سهرم  لی،هر  میلهی 7 در هها   نمونهه  از ورم0 آن از پس و تدا

 بهه  کامل تدن مخلوط برای و تد حل اس،ریل فیزیولوژی

 لولة مخلوط از سی سی0 سپس تدا ورتکس دقیقه8 مدت

 اسه،ریل  مقطهر  آب لی،هر  میلی7 حاوی که دوم لولة در اول

 تکرار بار01الی  6 سازی رقیق مرحلة این و واردا بود تده

 محهیط  از اترتهیاکلی  بهاک،ری  جمایهت  تایهین  برای. تد

 بههاک،ری بههرای و( EMB)بلههو م،ههیلن ائههوزین کشههت

. تهد  اسه،فاده  MRS agar کشهت  محیط از الک،وباسیلوس

 از کهدام  ههر  روی 01الی  2رقت  از میکرولی،ر 211 سپس

مشهاهدات بها    .تهد  تلقهیح  تهدها  آمهاده  کشت های محیط

 SASافزار  ( نرمGLMاس،فاده از رویة مدل خطی عمومی )

تحلیههل  و تجزیههه 0)نسههخه نههه( بههر اسههاس مههدل آمههاری 

هها از آزمهون تهوکی در     . برای مقایسة میهانگین [24]تدند

 درصد اس،فاده تد.2سطح اح،مال 

(0     ) Yij = μ +Ai+Bj+(AB)ij + eij 

میهانگین  ا μ مقدار هر مشاهده  ا  Yijن رابطها که در ای

ا اثر م،قابهل  (AB)ijا اثر اسانس  Bj ا اثر آنزیم   Ai جاماه 

 ا خطای آزمایش است.eij اسانس و× آنزیم

 

 نتایج و بحث

 اهه ب تده تغذیه ووت،ی جوجههایخورا  مصرفی روزانهه  

روزوهی(ا   01-0ی آغازین )در دورهها آزمایشی ایهه رههجی

 لهه ک وروزوهی(   42-22انی )هه پای روزوی(ا 24-00رتد )

نشان داده تده است. بها   2در جدول  روزوی( 42-0ه )دور

افزودن آنزیم تفاوت ماناداری در مصهرف خهورا  روزانهه    

ههای سهایر محققهان     مشاهده نشدا که در مطابقت با وزارش

ها از طریق کاهش چسیندوی مهواد   [. آنزیم02و  3ا 08بود ]

توانند به بویود در مصهرف   قابلیت هضما میهضمی و بویود 

 [.  02خورا  منجر توند ]

افزودن اسانس باریجه باعث کهاهش مانهادار مصهرف    

(. کهاهش  >12/1pخورا  روزانهه در دورة آغهازین تهد )   

تواند بهه دلیهل بهوی تنهد و مهزة تلهخ        مصرف خورا  می

اسانس باریجه بوده باتد. در آزمایشیا افزودن پودر ریشه 

های آزمایش باعث کاهش مصهرف   در تمامی دوره باریجه
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خورا  تد که این کاهش تنوها در دورة آغهازین مانهادار    

 [.  2بود]

آثار م،قابلا افزودن آنهزیم و اسهانس تهأثیر مانهاداری     

روی خورا  مصرفی نداتت. ن،ایج به دست آمده با ن،ایج 

تحقیقی که در آن مصرف همزمان اسانس و آنزیم زایالناز 

های ووته،ی میه،ال بهه سهالمونال مطالاهه تهدا        در جوجه

 [.2مطابقت داتت]

 

 مختلف يسن یها هدور در يگوشت یها هجوج( گرم)روزانه يمصرف خوراک بر جهيبار اسانس و النازيزا ميآنز اثر .2 جدول

 خطای استاندارد( ±)میانگین 

 روزوی 42-0 روزوی 42-22 روزوی 24-00 روزوی 01-0 م،قابل و اصلی آثار

        آنزیم

 آنزیم با

 آنزیم بدون

20/1±62/22 28/0±20/38 64/2±82/026 72/2±08/012 

48/1±16/22 32/2±77/27 80/4±60/022 32/0±82/73 

P value          84/1 82/1 36/1 81/1 

        اسانس

 اسانس با

 اسانس بدون

22/1±b63/20 23/0±82/30 36/8±22/024 27/2±23/73 

22/1±a18/28 73/2±82/32 26/2±20/027 67/2±71/010 

P value 14/1 23/1 42/1 86/1 

       م،قابل آثار

 32/010 62/034 42/31 20/22 اسانس بدون × آنزیم بدون

 72/010 31/024 22/34 26/28 اسانس بدون × آنزیم با

 38/74 27/021 21/27 60/20 اسانس با × آنزیم بدون

 84/012 70/022 21/38 22/20 اسانس با × آنزیم با

 21/8 17/2 27/8 61/1 ها اس،اندارد میانگین خطای      

P value        46/1 77/1 22/1 81/1 

a-b :دار مانا س،ونا هر در نامشابه تفاوت ارقام با حروف ( 12/1استp<.) 
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هههای  ن،ههایج مربههوط بههه افههزایش وزن روزانههه در دوره 

ئهه تهد. افهزودن آنهزیم در     ارا 8مخ،لف پرورش در جدول 

ههها تههد  دار وزن جوجههه دورة رتههد باعههث افههزایش مانهها 

(12/1p<     ن،ههایج آزمههایش حارههر در رابطههه بهها عههدم .)

تأثیرپذیری افزایش وزن از مکمل آنزیمی در دورة پایانی در 

و  22[ بودا اما با ن،هایج سهایرین]  00مطابقت با ن،ایج وارسیا]

 دنکر رافهمایشههیا ا[ مغههایرت دارد. براسههاس ن،ههایج آز07

 کاهش به موندیههة دانههة پا بر هجیر به زیالنازا یا زمیالآ نزیمآ

در آن . دیهههانجام  میلئومح،ویهههات ا ی،هزیسکوو در اداریمان

 خشک دةما را اخو فمصر وزنا یشافزا آزمهههههههههایش

هههای  در جیههره خشک دةما یبقاا و تیدیل رریب امصرفی

 [.7ر ورف،ند]طور ماناداری تحت تأثیر قرا آنزیم به حاوی

با افزودن اسانس باریجها تفاوت ماناداری در افهزایش  

بر  ییدارو نثرویاهاا رةبادر وزن روزانههه مشههاهده نشههد.  

 نقیضی و رد هههههههای تاروز ووت،ی یجوجهها دعملکر

 نویاها سانسا غنرو ودنفزا قههههههیتحقی در دارد. دجوو

 ةجوج ییاغذ ةجیر به میخک و ینهچدار انهیشآو ییدارو

[. افهزودن  8نداتت] نواد آرهر عملکهب اداریثر مانا ووت،ی

 مانادار افهزایش وزن روزانهه   پودر ریشة باریجه به کاهش

(ا افزودن 8[. آثار م،قابل )جدول2در دورة آغازین انجامید]

( باعهث  >12/1pطهور مانهاداری )   آنزیم در دورة رتد بهه 

افزایش سرعت رتد روزانه تهد. در کهل دورة آزمهایشا    

ل آنزیم و اسانس باریجه بر افزایش وزن روزانهة  آثار م،قاب

 مانادار نیود.
 

  مختلف يسن یها هدور در يگوشت یها هجوج( گرم) روزانه وزن شيافزا بر جهيبار اسانس و النازيزا ميآنز اثر .3 جدول

 (استاندارد خطای ± میانگین)

 ویروز 42-0 روزوی 42-22 روزوی 24-00 روزوی 01-0 م،قابل و اصلی آثار

        آنزیم

 a82/21 82/0±32/72 24/0±04/60±00/2 21/08±22/1   آنزیم با

 آنزیم بدون

P value 

44/1±72/02 

26/1 

80/2±b28/41 

10/1 

22/2±23/72 

72/1 

68/0±20/22 

04/1 

        اسانس

 26/23±24/0 02/76±72/0 62/48±80/2 66/02±84/1   اسانس با

 اسانس بدون
P value 

22/1±76/08 

12/1 

06/8±43/42 

24/1 

82/2±22/72 

32/1 

68/0±17/61 

22/1 

       م،قابل آثار

 a24/42 28/72 82/23 81/08  اسانس بدون × آنزیم بدون

 a42/22 82/72 30/60 62/04 اسانس بدون × آنزیم با

 b78/83 38/72 12/22 22/02 اسانس با × آنزیم بدون

 a82/43 42/76 42/61 23/02 اسانس با × آنزیم با

 ها  اس،اندارد میانگین خطای     
      P value 

62/1 

48/1 

07/8 

14/1 

27/8 

33/1 

07/2 

77/1 

:a-b است  دار مانا س،ونا هر در نامشابه تفاوت ارقام با حروف(12/1p<.) 
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ارائهه تهده اسهتا     4بر طیق ن،هایجی کهه در جهدول    

و پایهانی   ههای آغهازین   افزودن آنزیم به جیرة پایه در دوره

تفاوت ماناداری در رریب تیدیل غذایی ایجاد نکرد. امها  

طهور مانهاداری    در دورة رتد و کل دورة افزودن آنزیم به

(12/1p< رریب تیدیل را در مقایسه با جیرة تاهد بویود )

داد. بویود رریب تیدیل غذاییا ممکن است ن،یجة بویهود  

ن و اسهه،فاده از انههرژی و قابلیههت هضههم و جههذب پههروتئی

کربوهیدرات جیره باتد. وزارش تده اسهت کهه افهزودن    

آنزیم زایالناز بهه جیهرة حهاوی ونهدم منه،ج بهه تکسه،ن        

های نشاس،ه در این غالت  های احاطه کنندة مولکول زایالن

تههود. ایههن تکسههتا بههه افههزایش قابلیههت دس،رسههی  مههی

ها و دیگر مواد مغذی موجود در این غهالت   کربوهیدرات

هها   ای این وونهه جیهره   پی آن ارزش تغذیهانجامد و در  می

 مقایسهه  در زایالنهاز  افزودن [. همچنین01یابد] افزایش می

 غهذایی  بهازدهی  و بدن وزن مانادار بویود سیب اسانس با

[. همچنهین در مطابقهت بها ن،هایج آزمهایش      2تده اسهت] 

هها اثهر مانهاداری بهر وزن      حاررا افزودن مخلوط عصهاره 

 [.02تیدیل خورا  ندارد]بدنا افزایش وزن و رریب 

 

  مختلف يسن یها هدور در يگوشت یها هجوج ةروزان ليتبد بيضر بر جهيبار اسانس و النازيزا ميآنز اثر .4 جدول

 (استاندارد خطای ± میانگین)

 روزوی 42-0 روزوی 42-22 روزوی 24-00 روزوی 01-0 م،قابل و اصلی آثار

        آنزیم

 b62/0 14/1±38/0 b12/1±22/0±14/1 66/0±18/1  آنزیم با

 آنزیم بدون
P value 

18/1±20/0 

82/1 

17/1±a77/0 

10/1 

14/1±32/0 

28/1 

a18/1±32/0 

18/1 

        اسانس

 32/0±10/1 30/0±18/1 37/0±13/1 20/0±18/1  اسانس با

 اسانس بدون
P value 

 

14/1±66/0 

88/1 

01/1±22/0 

82/1 

12/1±33/0 

22/1 

14/1±38/0 

22/1 

       م،قابل آثار

 70/0 78/0 78/0 21/0 اسانس بدون × آنزیم بدون

 22/0 38/0 60/0 60/0 اسانس بدون × آنزیم با

 38/0 23/0 12/2 22/0 اسانس با × آنزیم بدون

 31/0 34/0 22/0 21/0 اسانس با × آنزیم با

 ها  اس،اندارد میانگین خطای      
      P value 

12/1 

26/1 

00/1 

72/1 

17/2 

07/1 

14/1 

04/1 

a-bدار مانا س،ونا هر در نامشابه   تفاوت ارقام با حروف ( 12/1استp<.) 

 



 زاده حسین كوهي، نويد قوی تمرين، حسن درماني علیمرادی محیط، زهرا اردشیر

 

 1397بهار   1شماره   20دوره 

8 

 



 گوشتيهای  هجوج ةبر عملکرد تولیدی و میکروفلور رود های بر پاية دانة گندم در جیره  اثرآنزيم زايالناز و اسانس باريجه

 

 1397بهار   1شماره   20دوره 
9 

 
 



 زاده حسین كوهي، نويد قوی تمرين، حسن درماني علیمرادی محیط، زهرا اردشیر

 

 1397بهار   1شماره   20دوره 

01 

روزوههی  42و  20وزن نسههیی اجههزاء التههه در سههن  

( تفاوت ماناداری بین تیمارها نداتهت. در  6و  2)جداول 

هها   آزمایشیا با افزودن ناناع به خورا ا وزن نسهیی انهدام  

[. همچنههین در تحقیقههی دیگههرا وزن 28]تغییههری نداتههت

مادها پانکراسا رودة بهزر    پیش های ووارتی مانند اندام

و کوچک با مصرف اسانس خانوادة ناناعیان تغییری نکرد 

[. افهزودن آنهزیم   02که با ن،ایج این پهووهش مشهابه بهود]   

های حاوی دانة کامل وندم تأثیری بر وزن  زایالناز به جیره

 [.27پیش ماده نداتت]دان و  نسیی چینه

(ا تحهت تهأثیر   2تده )جدول جمایت میکروبی مطالاه

 20کههه در  طههوری تیمارهههای آزمایشههی قههرار ورفههت  بههه 

روزویا آثار اصلی افزودن اسانس باریجهه سهیب کهاهش    

( در جمایههت بههاک،ری اترتههیاکلی تههد. >12/1pمانههادار)

افزودن آنزیما تأثیر ماناداری در کاهش جمایهت بهاک،ری   

اکلی نداتت. در رابطهه بها بهاک،ری الک،وباسهیلوسا     اترتی

( >12/1pتیمار حاوی اسانس باریجها به افهزایش مانهادار)  

در جمایت این باک،ری انجامید  امها تیمهار حهاوی آنهزیم     

 تأثیر ماناداری بر افزایش جمایت این باک،ری نداتت. 

دربارة آثار م،قابل دو عامل آنزیم و اسهانسا ایهن اثهر    

( در جمایههت بههاک،ری  >12/1pباعههث کههاهش مانههادار) 

اترتیاکلی نسهیت بهه سهایر تیمارهها تهد. همچنهین اثهر        

تیمار حاوی آنهزیما  ترکییی تیمار آنزیم و اسانس نسیت به 

سیب افزایش مانادار جمایت باک،ری الک،وباسهیلوس تهد   

(12/1p<.) 
 

 يروزگ 42 و 21 در يگوشت یها هجوج (Log10 CFU/g)يلئوميا يکروبیم تیجمع بر جهيبار اسانس و النازيزا ميرآنزیثأت .7 جدول

 (استاندارد خطای ± میانگین)

 م،قابل و اصلی آثار
 روزوی 42  روزوی 20

 الک،وباسیلوس اترتیاکلی  الک،وباسیلوس اترتیاکلی

           آنزیم
 64/2±12/1 32/2±10/1  26/2±01/1 61/2±04/1  آنزیم با

 آنزیم بدون
  P value 

12/1±23/2 
12/1 

12/1±22/2 
37/1 

 
12/1±72/2 

83/1 
17/1±61/2 

64/1 
         اسانس

 b42/2 16/1±a22/2  12/1±34/2 16/1±63/2±17/1  اسانس با

 اسانس بدون
  P value 

12/1±a72/2 
1118/1 

12/1±b87/2 
112/1 

 
16/1±74/2 

00/1 
10/1±22/2 

02/1 

         م،قابل آثار
 a37/2 42/2  a12/3 c41/2 اسانس بدون × آنزیم بدون

 a76/2 88/2  ab38/2 ab24/2 اسانس بدون × آنزیم با

 a63/2 46/2  b27/2 a30/2 اسانس با × آنزیم بدون

 b22/2 27/2  ab71/2 bc24/2 اسانس با × آنزیم با

 ها اس،اندارد میانگینخطای      
       P value 

17/1 
12/1 

17/1 
03/1 

 
16/1 
10/1 

12/1 
110/1 

a-c  است  دار مانا س،ونا هر در نامشابه تفاوت ارقام با حروف(12/1p<.) 
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 بسهیاری  اییهه ردباک،ری یتهه خاص دارایه هیجربا هویا

 س،افیلوکوکوهههس)ات هههمثی مرهههو هههای یاک،رهههب ههههعلی

 ایسههههههمدریههههههپا س،افیلوکوکوههههههسا وسارههههههئا

 مرهه و و الیس(هه فاک سکوکوون،رو ااب،یلیس ههسسیلوههباس

 سموناودوپز م ویورتیفیمو سالمونال ایاکلیتهههتر)ای هههمنف

[. موم،هرین ترکییههات تناسهایی تههده   02ست]ا س(نووژئرآ

پیهنن هسه،ند کهه دارای فاالیهت رهد       -اسانس آلفها و ب،ها  

های ورم مثیت و ورم منفهی بهوده    میکروبی بر روی باک،ری

 [.0کشی دارند] و اثر حشره

ههای   بهرای جیهره   نشان داده تده است که مکمل زایالنهاز 

فهرم و سهالمونال    های کلی تواند تاداد باک،ری می،نی بروندما می

را کاهش دههد و تاهداد الک،وباسهیلوس در ایلئهوم را افهزایش      

دهد.  [. زایالناز قابلیت هضم مواد غذایی را افزایش می20دهد]

های پاتوژنیهک را   بنابراین مواد غذایی در دس،رس برای باک،ری

 [.6دهد] اهش میدر رودة کوچک ک

هههای اترتههیاکلی و   روزوههی تاههداد بههاک،ری   42در 

الک،وباسیلوس در مح،ویات ایلئوم تحت تهأثیر آثهار اصهلی    

افزودن آنزیم زایالناز و اسانس باریجهه قهرار نگرفهت. امها     

طهور مانهاداری    برای آثار م،قابلا افزودن اسانس باریجه بهه 

(12/1p<سههیب کههاهش تاههداد بههاک،ری ) لی هههای اترتههیاک

نسیت به تیمار تاهد تد. اما این کهاهش نسهیت بهه سهایر     

تیمارها مانادار نشد. بین سهایر تیمارهها تفهاوت مانهاداری     

مشاهده نشد. همچنین تیمار حاوی اسانس نسیت به تیمهار  

تاهد و تیمار حاوی اسانس و آنزیما سیب افزایش مانهادار  

(12/1p<در تاداد باک،ری ) یهن  های الک،وباسیلوس تد که ا

افزایش در مقایسه با حاوی آنزیم مانادار نشد. تیمار حاوی 

( >12/1pآنزیم نسیت به تیمار تاهد سیب افزایش مانادار )

 های الک،وباسیلوس تد. در تاداد باک،ری

 های هجیر مصرف که داد نشان تده انجام قهههههاتتحقی

 در موجود سالمونالی جمایت افزایش سیب وندم حاوی

 بههها میکروبی جمایت این اتصال اثر بر تهههود. مهههی روده

 ههای  نمهک  تیمیایی و فیزیکی خواص اصفراویهای  نمک

 ایجاد باعث کههه در ن،یجههه  یاف،ه کاهش تدت به صفراوی

[. از جملههه 22تههود] مههی چربی جذب و هضم در اخ،الل

ههای غهذایی حیوانهات     مشکالت اس،فاده از وندم در جیهره 

ههای   خصهوص طیهور(ا وجهود بازدارنهده     ای )بهه  تک ماده

سهاکاریدهای   نشدنی موسوم به پلهی  غذایی و ترکییات هضم

[. وارهح اسهت کهه کن،هرل     26ها است] ای در آن غیرنشاس،ه

تواند بهر عملکهرد پرنهده     میکروفلورای دس،گاه ووارشا می

های خوراکی  تأثیر مثیت دات،ه باتد. در این راس،اا افزودنی

سهیی  توانهد جهایگزین منا   دارای فاالیت رد میکروبیا مهی 

طهور کلهی از ن،هایج ایهن      [. بهه 03ها باتد] بیوتیک برای آن،ی

توان چنین اس،ن،اج کرد کها اسه،فاده از مخلهوط    آزمایش می

منظهور ارتقهای    توان به آنزیم زایالناز و اسانس باریجه را می

 های ووت،ی توصیه کرد. سالمت دس،گاه ووارش جوجه
 

 منابع

( 0830) لفاتفیای  ب ف و ردبرناما  راییر [.0]

ماطر  و ییدارو نویاها تتحقیقا مجلههههههة. یجهربا
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Abstract 

In order to investigate the effects of Galbanum essential oil (GEO) and xylanase on performance and 

intestinal microflora of broiler chicken, a total of 160 one-day old chicks (Ross 308 strain) were assigned 

to four dietary treatments based on a completely randomized design in a factorial arrangement. The 

factors were xylanase (0 and 0.2 gr/kg of diet) and GEO (0 and 0.1 gr/kg of diet). During the 

experimental periods (0-10 d, 11-24 d and 25-42 d), body weight gain (BWG), feed intake and feed 

conversion ratio (FCR) were measured. At days 21 and 42 of age two chicks from each replicate were 

slaughtered to determine carcass characteristic and ileal microbial populations of E. coli and 

Lactobacillus. Adding enzymes to the diet increased BWG in growing period and improved FCR in the 

growing and in the entire period of the experiment. At 21 day of age, GEO supplementation alone or 

GEO and xylanase combinations significantly (p<0.05) decreased E. coli and increased Lactobacillus 

counts (p<0.05). In general, a mixture of xylanase and GEO can be used to improve the production 

performance of broiler chickens. 

Keywords: broiler chickens, Galbanum essential oil, micro flora, performance, xylanase. 
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