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چکیده
این آزمایش بهمنظور بررسی اثرات افزودن سطوح مختلف اسانس آزاد و پوششدارشده گیاه زنیان در جیره جوجههای گوشتی بر عملکرد رشد و
 با دو2×4  قطعه جوجه گوشتی یکروزه در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل023 جمعیت میکروبی برخی باکتریهای ایلئوم با استفاده از
 صفات عملکردی در. میلیگرم در کیلوگرم) انجام شد003  و033 ،03 ،نحوه فرآوری اسانس (آزاد و پوششدار) و چهار سطح اسانس در جیره (صفر
 جوجههای تغذیهشده با جیره حاوی اسانس. روزگی اندازهگیری شدند42 طول آزمایش و وزن اندامهای گوارشی و جمعیت میکروبی ایلئوم در
 داشتند، روزگی افزایش وزن روزانه بیشتر و ضریب تبدیل کمتری نسبت به آنهایی که اسانس آزاد دریافت نمودند20 پوششدار زنیان در سن یک تا
 اثر متقابل بین نحوه فرآوری اسانس و سطح.)P>3/30(  بیشترین وزن نسبی کبد متعلق به جوجههایی تغذیه شده با اسانس پوششدار بود.)P>3/30(
 استفاده از اسانس پوششدارشده زنیان سبب بهبود افزایش، نتیجهگیری کلی اینکه.)P>3/30( اسانس در جیره بر شمار اشریشیاکوالی معنیدار بود
.وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در سه هفته ابتدای پرورش و بهبود در جمعیت میکروبی روده و شاخص تولید اروپایی در کل دوره پرورش شد
. میکروفلور روده، عملکرد، ریزپوشانی، جوجه گوشتی، اسانس زنیان:کلیدواژهها
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Abstract
This experiment was carried out to investigate the effect of different inclusion levels of free and microencapsulated essential oil of Ajowan
(EOA) herb in broilers diet on growth performance and some ileal bacteria population. A total of 320 one-day-old chicks were distributed in
a completely randomized design with 2×4 factorial arrangement. The dietary factors were 2 different forms of EOA (free and encapsulated)
and 4 dietary inclusion levels of EOA (0, 50, 100 and 150 mg/kg). Growth performance parameters were recorded throughout the
experiment, and intestinal organs weight and ileal microbial population were measured on 42 day of age. Broilers fed encapsulated EOA in
diet had higher body weight gain and lower feed conversion ratio during 1 to 21 day of age than those fed free EOA (P<0.05). Higher
relative weight of liver (% of live weight) was achieved in broilers fed diets supplemented with encapsulated EOA (P<0.05). There was a
significant interaction between the form and dietary levels of EOA on E. coli count (P<0.05). As a general conclusion, use of encapsulated
EOA led to an improvement in body weight gain, FCR, and European Production Index, in the first three weeks of growth and in the whole
period of growth phase, respectively.
Keywords: Ajowan essential oil, broiler, encapsulation, intestinal microflora, performance.
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مقدمه

شوند .آلژینات پلیمری طبیعی است که بهعنوان سدی در

اصطالح فیتوژنیک به پودر خشک گیاه ،عصارهها،

مقابل انتقال اکسیژن عمل کرده و سبب جلوگیری از رشد

اسانسها و یا الئورزینهای گیاهی اطالق میشود .استفاده

باکتریهای هوازی و بهتأخیرانداختن اکسیداسیون لیپیدها

از ترکیبات با منشأ گیاهی بهدلیل نقش بالقوه آنها بهعنوان

میشود [ .]20مطالعات اندکی درخصوص افزودن اسانس

جایگزین آنتیبیوتیکهای محرک رشد ،اخیراً در تغذیه

گیاهی ریزپوشانیشده به جیره جوجههای گوشتی و

طیور افزایش یافته است [ .]24نتایج پژوهشها حاکی از

مقایسه آن با اسانس آزاد منتشر شده است .بنابراین ،این

آن است که استفاده از گیاهان دارویی و مشتقات آنها

پژوهش با هدف بررسی اثر اسانس ریزپوشانیشده زنیان

سبب افزایش عملکرد جوجههای گوشتی و بهبود سالمت

در ماتریس آلژینات کلسیم بر عملکرد رشد و میکروفلور

دستگاه گوارش میشود [ .]03خواص ضدباکتریایی

روده جوجههای گوشتی انجام شد.

اسانسهای گیاهی و ترکیبات آنها در شرایط آزمایشگاهی
علیه بسیاری از باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت بررسی

مواد و روشها

شده است .باکتریهای گرم منفی درمقایسه با باکتریهای

در این آزمایش از  023قطعه جوجه گوشتی یکروزه

گرم مثبت بهدلیل دارابودن غشای لیپوپلیساکاریدی،

راس ( 033مخلوط دو جنس نر و ماده) در یک آزمایش

مقاومت بیشتری نسبت به اسانسهای گیاهی دارند [.]0

فاکتوریل  4×2با دو روش فرآوری اسانس (آزاد و

آزمایشهای پیشین درخصوص کاربرد اسانسهای

پوششدار) و چهار سطح افزودن اسانس به جیره (صفر،

گیاهی ،در بسیاری از موارد نتایج متناقضی را بر مصرف

 033 ،03و  003میلیگرم در کیلوگرم) در قالب طرح

خوراک ،عملکرد رشد و میکروفلور روده نشان دادهاند.

کامالً تصادفی با چهار تکرار و  03پرنده در هر تکرار

استفاده از اسانسهای گیاهی بهصورت آزاد و با غلظت

استفاده شد .جوجههای گوشتی در واحدهای آزمایشی

باال در جیره سبب عدم خوشخوراکی و کاهش مصرف

( 3/66مترمربع فضای مفید بهجز فضای اشغالشده توسط

خوراک در طیور میگردد .اسانسهای گیاهی و ترکیبات

آبخوری و دانخوری) روی بستری از تراشههای چوب

فعال آنها به سرعت تحت تأثیر شرایط محیطی از قبیل

بهمدت  42روز پرورش یافتند .جیرههای آزمایشی

اکسیژن ،نور ،رطوبت و  pHتجزیه شده و فعالیت زیستی

براساس احتیاجات گزارششده توسط راهنمای تغذیه

خود را از دست میدهند .بنابراین ،برای بررسی اثرات

جوجه گوشتی راس  033متوازن شدند [ .]01اجزا و

محصوالت گیاهی در شرایط استاندارد ،استفاده از

ترکیبات جیرههای غذایی پایه مورداستفاده در دوره

روشهای پوششدارکردن ترکیبات زیستفعال ،راهکاری

پرورش در جدول  0نشان داده شده است .اسانس گیاهی

مناسب بهنظر میرسد [ .]24امروزه پژوهشهای بسیاری

زنیان بهوسیله دستگاه گاز کروماتوگرافی جرمی

در زمینه پوششدارکردن اسانسهای گیاهی توسط پلیمرها

( )GC/MS, Thermoquest, San Jose, USAتجزیه شد و

بهمنظور محافظت از این ترکیبات در برابر شرایط محیط و

مقدار تیمول آن  00/31درصد شناسایی شد .بهطور

بهبود خصوصیات ضدمیکروبی آنها در حال انجام است.

خالصه ،جهت ریزپوشانی اسانس ،ابتدا ظرفیت بارگیری

پلیساکاریدها،

اسانس در غلظت نیم تا دو درصد آلژینات سدیم بررسی

پروتئینها ،چربیها و یا مخلوطی از این ترکیبات تشکیل

شد ،سپس اسانس زنیان در پوششی از هیدروژل

پوششهای

خوراکی

میتوانند

از
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زیستسازگار آلژینات کلسیم بهصورت میکروکپسوله تهیه

استفاده از یک صافی جمعآوری و سپس با آب مقطر

شد [ ]4و در نهایت ریزدانههای آلژینات -اسانس با

آبکشی و روی کاغذ خشک شدند.

جدول  .2مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی
مواد خوراکی

آغازین

رشد

پایانی

(درصد)

( 2تا  21روزگی)

( 22تا  14روزگی)

( 11تا  41روزگی)

دانه ذرت

14/14

12/21

61/66

کنجاله سویا

31/18

31/13

31/11

روغن گیاهی

1/33

1/11

3/11

دی کلسیم فسفات

1/13

2/23

2/11

کربنات کلسیم

2/14

1/11

1/81

کلرید سدیم

1/13

1/11

1/18

1/21

1/21

1/21

بیکربنات سدیم
2

1/11

1/11

1/11

پیش مخلوط ویتامینی

1/11

1/11

1/11

ال -الیزین منوهیدروکلراید  28درصد

1/12

1/28

1/22

دی ال -متیونین  11درصد

1/31

1/18

1/11

ال -ترئونین  18درصد

1/11

1/18

1/12

1

1/11

1/11

پیش مخلوط معدنی

1

ضدکوکسیدیوز
ترکیبات شیمیایی محاسبهشده
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر کیلوگرم)

1821

3111

3211

پروتئین خام (درصد)

11/11

11/82

28/81

آرژنین قابل هضم (درصد)

2/32

2/12

2/18

لیزین قابل هضم (درصد)

2/34

2/23

2/11

متیونین قابل هضم (درصد)

1/63

1/12

1/11

متیونین  +سیستین قابل هضم (درصد)

1/11

1/81

1/28

ترئونین قابل هضم (درصد)

1/81

1/21

1/62

کلسیم (درصد)

1/16

1/82

1/28

فسفر قابل دسترس (درصد)

1/48

1/44

1/31

سدیم (درصد)

1/21

1/26

1/26

کلر (درصد)

1/11

1/14

1/14

 .2مکمل ویتامینی در هر کیلوگرم جیره  1111واحد بینالمللی ویتامین  1111 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  28 ،D3واحد بینالمللی ویتامین  1 ،Eمیلیگرم ویتامین
 2/8 ،K3میلیگرم  6/6 ،B1میلیگرم  31 ،B2میلیگرم  21 ،B3میلیگرم ویتامین  3 ،B5میلیگرم  2 ،B6میلیگرم  1/121 ،B9میلیگرم  1/12 ،B12میلیگرم ویتامین
 111 ،H2میلیگرم کولین و  2میلیگرم آنتیاکسیدان تأمین مینمود.
 .1مکمل معدنی در هر کیلوگرم جیره مقدار  11میلیگرم آهن 211 ،میلیگرم منگنز 81 ،میلیگرم روی 21 ،میلیگرم مس 2 ،میلیگرم ید و  1/1میلیگرم سلنیوم
تأمین مینمود.
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حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICاسانس گیاهی
برای

باکتریهای

اشریشیا

کوالی،

کلیفرم

دمای  -23درجه سانتیگراد تا زمان کشت میکروبی
ذخیره شدند.

و

الکتوباسیلوس توسط روش استاندارد میکرودایلوشن مایع

نمونهها پس از خارجشدن از فریزر بهمدت  03دقیقه در

تعیین شد [ .]20برای این منظور ،سریال رقت  03 -0تا 03 -3

محیط آزمایشگاه یخگشایی شدند و یک گرم نمونه از ایلئوم

از اسانس خالص زنیان در دیمتیلسولفیداکساید

هر پرنده در لوله آزمایش حاوی نه میلیلیتر بافر نمکی

( )DMSOپنج درصد تهیه شد (برای هر باکتری سه تکرار

فسفات ( )PBSریخته شد و بهمدت سه دقیقه ورتکس شد،

قرار داده شد) .مقدار  03میکرولیتر از هر رقت در درون

سپس رقیقسازی تا  03-4تکرار شد .جهت کشت نمونهها،

چاهکهای  16خانهای االیزای حاوی  03میکرولیتر

 233میکرولیتر از هریک از سریهای رقت ،03-0 ،03-4

سوسپانسیون باکتریایی نیم مکفارلند و  03میکرولیتر

 03-2برداشته و روی پلیتهای حاوی محیط کشت ریخته و

محیط  MHBاضافه شد و در دمای  03درجه سانتیگراد

با آنس کامالً در سطح محیط کشت پخش شد .نمونههای

بهمدت  24تا  32ساعت برای باکتری موردنظر

مربوط به باکتری اشریشیا کوالی و کلیفرمها بهمدت 43

گرمخانهگذاری شدند .میکروپلیتها با دستگاه االیزا

ساعت در 03درجه سانتیگراد انکوباسیون شد و نمونههای

بررسی شدند و کمترین غلظت اسانس که در آن رشد

مربوط به باکتری الکتوباسیلوس بهمدت  32ساعت در دمای

قابلمشاهدهای براساس کدورت مشاهده نگردید ،بهعنوان

 03درجه سانتیگراد و شرایط بیهوازی در انکوباتور قرار

حداقل غلظت مهارکنندگی در نظر گرفته شد.

گرفتند .پس از انکوباسیون تعداد کلنیها مورد شمارش قرار

شاخصهای عملکردی شامل وزن بدن ،خوراک

گرفتند و سپس کلنیهای مربوط به هر پلیت در فاکتور رقت

مصرفی ،ضریب تبدیل خوراک بهطور هفتگی و تلفات

(معکوس ضریب رقت) ضرب و بهعنوان شمار  CFUدر

بهطور روزانه برای هر گروه اندازهگیری ،ثبت و بهصورت

یک گرم نمونه منظور شد و در نهایت دادههای  CFUبه

دورهای محاسبه شدند .در پایان آزمایش ،شاخص کارایی

شکل  Log10گزارش شدند.

اروپایی نیز با استفاده از فرمول وزن بدن (کیلوگرم) ×

اثرات اصلی نحوه فرآوری اسانس (آزاد و پوششدار)

درصد ماندگاری ×  / 033ضریب تبدیل خوراک × سن

و سطوح مختلف افزودن اسانس به جیره و اثر متقابل این

کشتار (روز) ،محاسبه شد [ .]00در  42روزگی ،دو قطعه

فاکتورها با استفاده از میانگین حداقل مربعات رویه

جوجه از هر تکرار که تقریباً وزنی نزدیک به وزن میانگین

نرمافزار آماری( SASنسخه  ]22[ )1/2برای رابطه 0

آن واحد آزمایشی داشتند ،انتخاب و ذبح شدند و وزن

تجزیه شد و میانگینها توسط آزمون توکی در سطح پنج

زنده ،وزن کبد ،سنگدان ،پیشمعده و پانکراس با ترازوی

درصد مقایسه شدند.

دیجیتالی با دقت  3/0گرم اندازهگیری شدند .جهت تعیین

رابطه )0

GLM

Yijk = µ + Pi + Lj + (PL)ij + eijk

جمعیت میکروبی ایلئوم ،در  42روزگی دو قطعه جوجه

که در این رابطه ،Yijk ،مقدار هر مشاهده؛  ،µمیانگین

گوشتی از هر تکرار با وزنی نزدیک به میانگین آن تکرار،

کل؛  ،Piاثر نحوهی فرآوری اسانس؛  ،Ljاثر سطوح افزودن

انتخاب و ذبح شدند و حدود دو گرم از محتویات ایلئوم

اسانس به جیره جوجههای گوشتی؛  ،(PL)ijاثر متقابل

به داخل میکروتیوبهای استریل تخلیه و برای بررسی

فرآوری اسانس و سطح افزودن اسانس به جیره و  ،eijklاثر

جمعیت اشرشیا کوالی و الکتوباسیلوس و کلیفرم در

خطای آزمایشی است.
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نتایج و بحث

آزمایشگاهی را کامالً به موجود زنده تعمیم ندهند ،زیرا

نتایج مربوط به حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس در

ممکن است سبب نتیجهگیری اشتباه در مورد اثرات

(جدول  )2نشان داده شده است .پژوهشگران پیشین

ضدمیکروبی اسانسهای گیاهی در حیوانات و سیستمهای

نشان دادند که اسانس زنیان فعالیت ضدمیکروبی قوی را

زیستی شود .ارزیابی دقیق و صحیح اثر ضدمیکروبی

علیه استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سابتیلیس

گیاهان دارویی و اسانسها در شرایط درونتنی بهدلیل

( )MIC=3/33320%دارد و حداقل غلظت مهارکنندگی

جمعیتهای بسیار پیچیده و تعادل میکروبی دستگاه

اسانس زنیان علیه اشریشیا کوالی  3/3330درصد اعالم

گوارش و اثر متقابل اجزای فعال گیاهان دارویی و

شده است [ .]20همبستگی مثبت باالیی بین فعالیت

مشتقات آنها با سایر مواد مغذی ،مشکل است [.]0

ضدباکتریایی و محتوای فنلی ترکیبات گیاهی وجود دارد

افزودن سطوح مختلف اسانس زنیان به جیره جوجههای

[ .]6لذا میتوان فعالیت ضدمیکروبی اسانس زنیان را

گوشتی اثر معنیداری بر هیچکدام از صفات عملکرد رشد

عمدتاً مربوط به حضور تیمول دانست .باکتریهای گرم

نداشت ( ،P>3/30جدول  .)0جوجههای تغذیهشده با

منفی معموالً در مقایسه با باکتریهای گرم مثبت نسبت به

جیره حاوی اسانس پوششدار زنیان در سن یک تا 20

اسانسها مقاومترند [ .]0گزارش شده است که حداقل

روزگی افزایش وزن روزانه بیشتر ( 03/1در برابر 23/0

غلظت مهارکنندگی تیمول و کارواکرول برای باکتری

گرم در روز؛  )P>3/30و ضریب تبدیل کمتری ( 0/43در

اشریشیا کوالی بهترتیب  3/033و  3/030میکروگرم در

برابر 0/66؛  )P>3/30نسبت به جوجههای تغذیهشده با

میلیلیتر است [.]0

اسانس آزاد زنیان داشتند .ضریب تبدیل خوراک در کل
دوره پرورش در جوجههای تغذیهشده با جیره حاوی

جدول  .1حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICاسانس زنیان

اسانس پوششدار زنیان در مقایسه با جوجههای

برای برخی باکتریهای روده (میلیگرم در میلیلیتر)

دریافتکننده اسانس آزاد زنیان تمایل به معنیداری داشت

باکتری

اشریشیا کوالی

کلیفرمها

الکتوباسیلوسها

( 0/34در برابر 0/34؛  .)P=3/36شاخص تولید اروپایی

MIC

2/223

2/223

1/2223

بهطور معنیداری در جوجههای دریافتکننده اسانس
زنیان پوششدار باالتر از آنهایی که با اسانس آزاد تغذیه
شدند ،بود ( 000/3در برابر 232/0؛ .)P>3/30

اگرچه خواص ضدباکتریایی اسانسهای گیاهی در
شرایط برونتنی موردآزمایش قرارگرفته است اما بهنظر

اغلب مطالعات تغییری در مصرف خوراک جوجههای

میرسد نتایج آنها با اثرات اسانسها در شرایط درونتنی

گوشتی با استفاده از افزودنیهای گیاهی یا اسانس مشاهده

سازگار نیست .بهطوریکه هر دو اثر بهبودیافتن و عدم

نکردند ،اگرچه در برخی موارد نیز افزایش رشد و بهبود

تغییر جمعیت میکروبی روده در حیوانات تکمعدهای

ضریب تبدیل خوراک مشاهده شد [ .]6گیاهان دارویی

گزارش شده است [ .]2بنابراین ،ممکن است نتایجی که

تنها در مقادیر خاصی قادرند برای بهبود مصرف خوراک

در مطالعات آزمایشگاهی بهدست میآید دقیقاً با آنچه که

استفاده شوند و کاربرد ترکیبات گیاهی در سطوح باال

در بدن موجود زنده اتفاق میافتد ،منطبق نباشد .بههمین

ممکن است بهدلیل بوی تند مواد آروماتیک مصرف

دلیل پژوهشگران باید مراقب باشند تا نتایج بررسیهای

خوراک طیور را کاهش دهد [ .]00در مطالعهای که اخیراً
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منتشر شده است بهترین ضریب تبدیل خوراک در

پژوهشی دیگر ،استفاده از مخلوط اسانسهای نعناع

جوجههای گوشتی تغذیهشده با سطوح یک درصد دانه

فلفلی ،آویشن ،لیمو و زنیان اثری بر عملکرد رشد

گشنیز و یک درصد دانه زنیان بهدست آمد [ .]0در

جوجههای گوشتی نداشت [.]20

جدول  .3اثر سطوح مختلف اسانس آزاد و پوششدار بر افزایش وزن روزانه ،مصرف خوراک روزانه ،ضریب تبدیل خوراک و
شاخص تولید اروپایی در جوجههای گوشتی

منابع تغییرات

 2تا  12روزگی

 11تا  41روزگی

افزایش وزن مصرف خوراک ضریب

افزایش وزن مصرف خوراک ضریب

تبدیل

تبدیل

روزانه (گرم)

روزانه (گرم)

روزانه (گرم)

روزانه (گرم)

 2تا  41روزگی
افزایش وزن مصرف خوراک ضریب
روزانه (گرم)

روزانه (گرم)

شاخص

تبدیل تولید اروپایی

نحوه فرآوری سطح
1

12/1

43/1

2/12

26/2

243/4

2/81

11/1

13/1

2/81

186/3

آزاد

11

12/6

44/1

2/63

24/1

248/2

2/11

12/2

14/3

2/81

181/8

211

12/6

44/1

2/62

26/1

243/1

2/11

12/8

13/4

2/81

111/1

211

16/1

46/2

2/26

21/8

231/1

2/11

48/8

12/2

2/81

161/1

1

31/2

46/4

2/48

22/3

241/3

2/83

14/2

13/1

2/21

311/1

11

31/1

44/2

2/48

28/4

244/1

2/84

14/3

14/3

2/24

328/2

211

31/1

42/4

2/31

21/2

241/2

2/81

11/6

12/2

2/64

346/4

211

11/3

42/1

2/62

24/1

246/1

2/12

12/1

11/1

2/86

182/4

2/12

2/11

1/226

1/11

1/61

1/121

1/16

2/11

1/1226

21/41

اسانس آزاد

b

44/2

a

24/1

243/1

2/13

پوششدار

SEM

نحوه فرآوری
b

13/2

2/84

b

اسانس پوششدار

a

31/1

41/2

b

2/48

22/3

243/2

2/86

a

14/2

13/6

2/24

a

323/2

SEM

1/18

1/11

1/118

2/16

2/32

1/132

2/13

1/61

1/136

1/24

12/3

2/66

11/1

181/1

سطح اسانس (میلیگرم در کیلوگرم)
صفر

31/1

44/2

2/11

26/2

242/1

2/86

13/4

13/1

2/26

114/4

11

18/1

44/8

2/16

26/4

246/2

2/11

11/2

14/3

2/81

311/8

211

11/1

43/2

2/48

22/6

241/8

2/81

13/2

11/3

2/23

311/2

211

12/2

42/1

2/21

23/2

241/1

2/14

11/4

13/8

2/82

126/6

SEM

2/31

2/31

1/181

2/28

2/81

1/113

2/41

1/88

1/111

23/28

نوع اثر

P-value

نحوه فرآوری

1/126

1/216

1/144

1/281

1/831

1/124

1/138

1/181

1/162

1/133

سطح اسانس

1/638

1/161

1/118

1/414

1/381

1/121

1/326

1/416

1/141

1/286

فرآوری×سطح

1/112

1/312

1/114

1/142

1/264

1/181

1/111

1/116

1/212

1/814

 :a-cتفاوت میانگینها با حروف متفاوت در هر ستون معنیدار است ( :SEM .)P>1/11خطای استاندارد میانگینها.
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جوجههای گوشتی تغذیهشده با جیره حاوی افزودنی

در مطالعهای دیگر ،افزودن سطوح یک و دو درصد دانه

فیتوژنیک پوششدارشده ضریب تبدیل خوراک کمتری

زنیان به جیره اثری بر وزن کبد نداشت [ .]0با این وجود،

نسبت به تیمارهای شاهد و بدون پوشش داشتند [.]00

وزن سنگدان و پیشمعده با افزودن دو درصد دانه زنیان

وزن جوجهها در  42روزگی و افزایش وزن بدن

افزایش یافت [ .]0افزایش وزن سنگدان و کبد میتواند

بهطورکلی از روز یک تا  42در تیمار پوششدارشده

هضم فیزیکی خوراک در سنگدان و ترشح صفرا را

بیشتر از جوجههای تیمار شاهد گزارش شد .افزودن

افزایش دهد که هضم مواد مغذی را بهبود میدهد.

 033میلیگرم ترکیبات پوششدارشده کارواکرول ،تیمول

نتایج مربوط به اثر سطوح مختلف اسانس زنیان آزاد و

و لیمونن در هر کیلوگرم جیره سبب بهبود عملکرد رشد

پوششدارشده بر باکتریهای ایلئوم جوجههای گوشتی در

و همچنین قابلیت هضم ظاهری ایلئومی مواد مغذی در

(جدول  )0نشان داده شده است .شمار باکتریهای

جوجههای گوشتی شد که احتماالً بهدلیل بهبود ترشح

اشریشیا کوالی و کلیفرمها در ایلئوم جوجههای

آنزیمهای گوارشی بوده است [ .]00جوجههای گوشتی

تغذیهشده با جیرههای حاوی اسانس زنیان پوششدار

تغذیهشده با مخلوط اسانسهای پوششدارشده سیر و

کمتر از آنهایی بود که جیرههای حاوی اسانس آزاد را

فیالنتوس نیروری عملکرد رشد بهتری داشتند ،این مسأله

دریافت نمودند ( .)P>3/30همچنین با افزایش سطح

ممکن است نشان دهد که پوششدار کردن میتواند از

اسانس زنیان در جیرهها کاهش معنیداری در شمار

آلیسین ،اسانس و فالونوئید کل محافظت کند [.]03

باکتریهای اشریشیاکوالی و کلیفرم در ایلئوم مشاهده

عملکرد بهتر اسانسهای پوششدار را میتوان بهدلیل

شد ( .)P>3/30اثر متقابل بین نحوه فرآوری اسانس و

افزایش پایداری و ماندگاری اسانسها دانست .زیرا

سطح اسانس در جیره بر شمار اشریشیاکوالی معنیدار بود

پوششدارکردن با کاهش اکسیداسیون ،تبخیر و یا حتی

( .)P>3/30بهطوریکه افزایش سطح اسانس پوشش-

اثرات متقابل با سایر اجزای موجود در محصول نهایی ،از

دارشده در جیره در مقایسه با اسانس آزاد ،با شیب

اسانسها محافظت میکند [.]3

تندتری شمار اشریشیاکوالی در ایلئوم را کاهش داد.

نتایج مربوط به وزن نسبی برخی اندامهای داخلی در

سطوح  033و  003میلیگرم اسانس آزاد زنیان در هر

(جدول  )4نشان داده شده است .اثر متقابل نحوه فرآوری

کیلوگرم جیره در مقایسه با شاهد و سطح  03میلیگرم آن

و سطح افزودن اسانس به جیره در مورد درصد وزن کبد

سبب کاهش شمار باکتری اشریشیاکوالی در ایلئوم شدند،

معنیدار بود ( )P>3/30و جوجههای گوشتی تغذیهشده

درحالیکه حتی سطح  03میلیگرم اسانس پوششدار نیز

با سطوح  033و  003میلیگرم اسانس پوششدار زنیان

مانند سطوح باالتر آن سبب کاهش شمار این باکتری شد.

بیشترین درصد وزن کبد را داشتند .وزن نسبی پیشمعده،

تفاوت معنیداری در شمار الکتوباسیلوسهای ایلئوم با

سنگدان و پانکراس تحت تأثیر نحوه فرآوری و سطح

افزودن سطوح مختلف اسانس آزاد یا پوششدار مشاهده

افزودن اسانس قرار نگرفت .برخی پژوهشگران با افزودن

نشد (.)P> 3/30

تیمول و کارواکرول (ماده مؤثره زنیان) بهمقدار 233

اسانس زنیان میتواند مانع رشد باکتریهای بیماریزای

یگرم در کیلوگرم جیره جوجههای گوشتی ،تفاوتی در
میل 

دستگاه گوارش مانند اشریشیاکوالی و سالمونال

وزن نسبی کبد در مقایسه با شاهد مشاهده نکردند [.]00

تیفیموریوم شود [ .]1در آزمایشی دیگر ،کمترین شمار
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کلنی کلیفرمها در جوجههای تغذیهشده با  003میلیگرم

میکروفلورای مفید روده مانند الکتوباسیل میشوند [.]23

عصاره زنیان در کیلوگرم جیره مشاهده شد [ .]3نتایج

در آزمایش حاضر ،مصرف جیره حاوی اسانس زنیان

پژوهش حاضر نشان داد که افزودن  033یا  003میلیگرم

پوششدارشده با آلژینات سبب کاهش شمار باکتریهای

اسانس زنیان در کیلوگرم جیره سبب کاهش جمعیت

اشریشیاکوالی و کلیفرمها در ایلئوم شد .این نتیجه با

اشریشیاکوالی در ایلئوم شد که با بهبود عملکرد

یافتههای سایر پژوهشگران که نشان دادند تیمارهای با

جوجههای گوشتی همراه بود .ترکیبات فیتوژنیک سبب

پوشش آلژیناتکلسیم سبب کاهش تعداد باکتریها نسبت

تعدیل ترکیب فلور سکومی با کاهش کلیفرمها و تقویت

به تیمارهای بدون پوشش شدند ،مطابقت دارد [.]06

جدول  .4اثر سطوح مختلف اسانس آزاد و پوششدار بر وزن نسبی برخی اندامهای داخلی جوجههای گوشتی در  41روزگی
(درصد وزن زنده)
منابع تغییرات
نحوه فرآوری
آزاد

پوششدار

کبد

سنگدان

پیش معده

پانکراس

سطح
1

abc

11

bc

211

abc

211

c

3

bc

11

ab

211

a

1/68

211

a

SEM

1/31

1/41

1/11

2/62

1/44

1/31

2/63

1/41

1/22

2/12

1/41

1/21

2/14

1/41

1/62

2/14
2/41

1/41

2/11

1/42

1/12
1/18
1/11
1/31
1/11
1/11
1/32

1/26

1/42

2/62

1/31

1/181

1/116

1/111

1/126

نحوه فرآوری
اسانس آزاد

b

اسانس پوششدار

a

SEM

1/12

2/11

1/42

1/18

1/13

1/42

2/14

1/11

1/141

1/123

1/131

1/118

سطح اسانس (میلیگرم در کیلوگرم)
صفر

b

11

ab

211

a

211

ab

SEM

1/32

1/41

1/41

2/12

1/41

1/11

2/16
2/13

1/42

1/16
1/11
1/31

1/42

1/42

2/18

1/31

1/163

1/128

1/141

1/121

()P-value

نوع اثر
نحوه فرآوری

1/1112

1/116

1/111

1/662

سطح اسانس

1/111

1/111

1/886

1/181

فرآوری × سطح

1/114

1/621

1/363

1/611

 :a-cتفاوت میانگینها با حروف متفاوت در هر ستون معنیدار است ( :SEM .)P>1/11خطای استاندارد میانگینها.
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تیمول ،کارواکرول و پاراسیمن از اجزای اصلی

و انعقاد پروتئینها اعمال میکنند .اسانسها ترکیبات آبگریز

تشکیلدهنده اسانس گیاه زنیان هستند که فعالیت

با وزن مولکولی کم هستند که میتوانند در غشای لیپیدی

ضدمیکروبی زنیان به این ترکیبات مربوط است [ .]02تیمول

باکتری نفوذ کنند و عملکرد غشا را تغییر دهند [ .]0دیواره

و کارواکرول سبب برهمزدن یکپارچگی غشای سلول

باکتریهای گرم منفی دارای الیه لیپوپلیساکاریدی است که

باکتری میشوند و بر هموستازی  pHو تعادل یونها تأثیر

آبدوست بوده و مانع نفوذپذیری مواد هیدروفوبیک مانند

میگذارد که در نهایت سبب مرگ باکتری میشود.

اسانسها میشود .بههمین دلیل در شرایط آزمایشگاهی،

بهطورکلی ،خواص ضدمیکروبی اسانسها به ترکیبات فنلی

اغلب باکتریهای گرم منفی به اثر ضدمیکروبی اسانسها

که دارای حلقه فنیل با یک گروه هیدروکسیل هستند ،نسبت

مقاوم بودهاند .عالوه بر انتقال یونها از طریق غشای

داده میشود .اغلب اسانسهای گیاهی اثر ضدمیکروبی خود

پالسمایی ،گروه هیدروکسیل نیز در غیرفعالکردن آنزیمهای

را با آسیبرساندن به دیواره سلولی باکتریها ،تغییر ساختار

باکتریایی مؤثر است [.]0

جدول  .1اثر سطوح مختلف اسانس آزاد و پوششدار بر جمعیت برخی باکتریهای ایلئوم ( )Log10 CFU/gجوجههای گوشتی
منابع تغییرات
نحوه فرآوری
آزاد

اشریشیاکوالی
سطح
1

1/16

1/12

211

4/68b

4/24

1/11

4/66

1/31

211

4/62

1/21a

4/61

1/31

1/14

1/11

4/21

4/21

1/33

4/12b

4/64

1/31

4/12

1/36

1/111

1/143

1/131

11

پوششدار

3
11
211
211

SEM

نحوه فرآوری
اسانس آزاد

1/24a

کلیفرمها

الکتوباسیلوسها

1/16a

b

b

4/62b

4/81a

4/83a

1/31

اسانس پوششدار

4/22b

b

4/24

1/33

SEM

1/111

1/112

1/121

1/21a

1/21a

1/18

4/81

4/23

سطح اسانس (میلیگرم در کیلوگرم)
صفر
11
211
211
SEM

b

4/68c
4/61c

1/131

نوع اثر

b

4/61bc
4/62c

1/32
1/33
1/34

1/131

1/112

P-value

نحوه فرآوری

1/112

1/118

1/181

سطح اسانس

1/112

1/112

1/414

فرآوری × سطح

1/116

1/163

1/181

 :a-cتفاوت میانگینها با حروف متفاوت در هر ستون معنیدار است ( :SEM .)P>1/11خطای استاندارد میانگینها.
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 آویشن و پونه یافت میشوند بهعنوان فنلهای،زنیان
مونوترپن طبقهبندی شدهاند و اثرات ضدمیکروبی آنها را
 اسانس و.]03[ در شرایط آزمایشگاهی اثبات شده است
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. اثر بیشتری بر میکروبها دارند،کارواکرول و تیمول باال
 با واسطه مواد،نشان داده شده است که آویشن
 سبب کاهش تعداد،زیستفعالی نظیر تیمول و کارواکرول
 ژژنوم و روده،باکتریهای هوازی (کلیفرمها) در چینهدان
 کاهش تعداد کلیفرمها در پرندگان.]0[ بزرگ میشود
تغذیهشده با اسانس آویشن یا ترکیبی از اسانسها شامل
 افزودن ترکیبات، بنابراین.]04[ تیمول گزارش شده است
گیاهی به جیره غذایی میتواند بر شمار میکروارگانیسمهای
 اگرچه ترکیب شیمیایی مشتقات گیاهی.روده اثر بگذارد
 پیشبینی شده،برای دستیابی به اثرات مطلوب مهم است
است که خواص ضدمیکروبی اسانسها در پرندگان
میتواند تحت تأثیر جیره غذایی پایه و شرایط محیطی
 هرچند اثرات اسانسهای گیاهی تا حدی به.قرار گیرد
 تحریک ترشح،مهار باکتریهای بیماریزا مربوط است
آنزیمهای گوارشی بهوسیله اسانسها نیز میتواند قابلیت
هضم خوراک را افزایش دهد و تعادل میکروبهای روده
.را بهطور غیرمستقیم تنظیم کند
 پوششدارکردن اسانسهای،نتیجهگیری کلی اینکه
گیاهی میتواند بهعنوان راهکاری مؤثر و کاربردی برای
.حفاظت از ترکیبات فعال و ارزشمند آنها مدنظر قرار گیرد
 پوششدارکردن اسانسهای گیاهی میتواند،ضمن اینکه
سبب کاهش سطح موردنیاز آنها در جیره برای بهبود
.میکروفلورای روده و عملکرد رشد جوجههای گوشتی شود
تعارض منافع
.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد
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