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 مقاله پژوهشی

های دارشده بر عملکرد رشد و پاسخ و اسانس روغنی آویشن پوشش افزودن پروبیوتیک آثاربررسی 
 گیری چند شاخصی های گوشتی با استفاده از روش مدیریت تصمیمایمنی جوجه

 2، رضا رستمیان*1باباخانیابراهیم 
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 ، ایران.قائم شهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائم شهر، گروه اقتصاد کشاورزی. استادیار، 2

 05/03/1400تاریخ پذیرش مقاله:    26/09/1399تاریخ دریافت مقاله: 
 

 چکیده
با استفاده  یگوشت یهاجوجههای ایمنی و پاسخ رشد بر عملکرد دارشده دارپوشش و اسانس آویشن پوشش پروبیوتیک افزودن اثرات یبررسهدف از این مطالعه 

جوجه در هر تکرار  10شش تکرار و جوجه گوشتی در قالب هفت گروه آزمایشی با  420ی بود. در این مطالعه گیری چند شاخص تصمیم یریتاز روش مد
جیره  -3گرم پروبیوتیک، میلی 100جیره حاوی -2جیره فاقد اسانس آویشن و پروبیوتیک )شاهد(،  -1روز  استفاده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل  42مدت  به

گرم میلی 100جیره حاوی  -6گرم اسانس آویشن، میلی 200جیره حاوی  -5گرم پروبیوتیک، میلی 200جیره حاوی  -4گرم اسانس آویشن، میلی 100حاوی 
گرم پروبیوتیک بودند. عملکرد رشد برای کل دوره و میلی 200گرم اسانس آویشن+ میلی 200جیره حاوی  -7گرم پروبیوتیک و میلی 100اسانس آویشن+ 

در  10/0و برای دیگر صفات  25/0، برای شاخص تولید 15/0دیل ، برای ضریب تب2/0های ایمنی هومورال بررسی شد. وزن شاخص برای افزایش وزن پاسخ
 200+ آویشن 200، پروبیوتیک 200، آویشن 200، پروبیوتیک 100، آویشن 100آمده ضرایب برای گروه شاهد، پروبیوتیک  دستنظر گرفته شد. براساس نتایج به

گرم اسانس آویشن+ میلی 100بود. بنابراین، گروه  956/0و  727/0، 427/0، 315/0، 198/0، 126/0، 0476/0ترتیب به 100و آویشن  100و پروبیوتیک 
 گرممیلی 100+ آویشن اسانس گرممیلی 100 آمده، افزودن دستبه نتایج طبق بر بنابراین. گرم پروبیوتیک بهترین پاسخ ایمنی و عملکرد رشد را داشتندمیلی100

  .شودمی توصیه رشد عملکرد و ایمنی پاسخ بودبه برای گوشتی هایجیره جوجه به پروبیوتیک
 

 ی.گیری چند شاخص تصمیم یریتمدی، گوشت هایجوجهپروبیوتیک، هومورال،  گیاهی، ایمنیاسانس  ها:کلیدواژه
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Abstract 
The current study aimed to investigate the effects of adding probiotic and encapsulated thyme essential oil (TEO) on growth performance and immune 
responses of broiler chicks by multi attribute decision making (MADM). In the current study, 420 broiler chicks were allocated into 7 experimental 
groups with 6 replication and 10 broiler chicks per replication for 42 days. The experimental treatments were included 1) diet lack of TEO and 
probiotic (control), 2) diet containing 100 mg probiotic, 3) diet containing 100 mg TEO,  4) diet containing 200 mg probiotic, 5) diet containing 200 
mg TEO, 6) diet containing 100 mg probiotic+100 mg TEO, and 7) diet containing  200 mg TEO+ 200 mg probiotic. Growth performance and 
humoral immune responses were investigated. Index weights for weight gain, feed conversion ratio, production index were 0.2, 0.15 and 0.25, 
respectively and index weight of 0.1 was considered for other parameters. Coefficients for control, probiotic 100, TEO 100, probiotic 200, TEO 200, 
probiotic 100 + TEO 100 and probiotic 200 + TEO 200 were 0.0476, 0.126, 0.198, 0.315, 0.427, 0.727 and 0.956, respectively. Thus, adding 100 mg 
probiotic and 100 mg TEO into diet increased immune response and growth performance. Based on obtained results, it is suggested that dietary 
inclusion of 100 mg TEO + 100 mg probiotic in diet of broiler chicks has a potential to improve immune response and growth performance.  
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 مقدمه

ها باعث بهبود عملکرد بیوتیک اگرچه استفاده گسترده از آنتی

ها و طیور شده است، ولی استفاده از رشد در دام

هایی مانند ماندن بقایای ها با محدودیتبیوتیک آنتی

بیوتیکی  بیوتیکی در محصوالت دامی و مقاومت آنتی آنتی

دلیل رشد سریع  های گوشتی  به[. جوجه12باشد ]میمواجه 

باشند  رو میهای بهداشتی، رشد و سالمتی روبهبا چالش

ها در بیوتیک برای آنتی [، که یافتن ترکیبات جایگزین14]

-ناپذیر نموده است. مطالعات نشان داده ها را اجتنابمورد آن

[ 17گیاهی ]های های گیاهی و اسانساند که افزودن عصاره

ی هاتوانند گزینهها میآن  [ به جیره20ها ]و پروبیوتیک

 ها باشند.  بیوتیک مناسبی برای جایگزینی آنتی

ها، اثرات خود را روی سیستم ایمنی از پروبیوتیک

های لنفاوی، سیستم طریق تأثیر گذاشتن روی اندام

 22دهند ]ذاتی و اکتسابی نشان میای و پاسخ ایمنی  روده

های اند که باکتریچنین نشان داده [. مطالعات هم14 و

باعث افزایش تولید  باسیلوس سوبتیلیسپروبیوتیک 

شوند و های هضمی همانند پروتئاز، آمیالز و لیپاز میآنزیم

گذارند که در نهایت شناسی روده نیز تأثیر می بر ریخت

تواند موجب بهبود هضم و جذب مواد غذایی و  می

 [.12شد گردند ]عملکرد ر

های اخیر از گیاهان دارویی و مشتقات حاصله در سال

های گیاهی برای بهبود عملکرد رشد ها مانند اسانساز آن

های [. اسانس17شود ]و سالمتی حیوانات استفاده می

گیاهی عملکرد رشد را توسط مداخله در میکروفلورای 

[. 6-8]دهند روده و بهبود عملکرد جذبی روده، بهبود می

علت  های زیادی بهاستفاده از گیاهان دارویی با محدودیت

ها در زمان فرآوری ناپایداری و فرّاربودن اجزای آن

[. 6خوراک و در دستگاه گوارش همراه است ]

ها را از نور های گیاهی، آندارکردن اسانس پوشش

ها در زمان فرآوری کند و از تجزیه آنمحافظت می

[. در 23کند ]ه گوارش جلوگیری میخوراک و در دستگا

( .Thyme vulgaris L) این مطالعه، از اسانس آویشن

استفاده شد. مطالعات قبلی اثرات مثبت اسانس آویشن را  

 [.11اند ]های ایمنی گزارش کردهبر عملکرد رشد و پاسخ

 روی مثبتی تأثیرات آویشن اسانس و پروبیوتیک بنابراین

 .دارند رشد عملکرد و ایمنی

های علوم دامی معموالً از که در پژوهشبا توجه به این

های آزمایشی ها برای مقایسه اثر گروهمقایسه میانگین

شود و تنها یک صفت مورد بررسی مختلف استفاده می

های مقایسه گیرد، سنجش پتانسیل روشقرار می

گیری برخوردار چندصفتی از اهمیت باالیی در تصمیم

 Multi) شاخصی چند گیریتصمیم هایشروباشد. می

attribute decision making) برای مناسبی حل راه 

 علوم در که، باشدمی صفات تمام براساس گیریتصمیم

 بهترین از یکی [.1] است گرفته قرار موردتوجه نیز دامی

 خصوص، مدل تاپسیس این در گیریتصمیم هایمدل

(Technique for order of preference by similarity to 

ideal solution) مفهوم این بر این مدل اساس [.18] است 

 با را فاصله ترین کم باید انتخابی گزینه که است استوار

 ترین بیش و( ممکن حالت بهترین) مطلوب مثبت حل راه

( ممکن حالت بدترین) منفی مطلوب حل راه با را فاصله

 ترینترین، وزینمناسب عنوانبه مطلوب نقطه. باشد داشته

گزینه،  بهترین. شودمی نقطه، تعریف تصورترین قابل و

در این  [.1] بود خواهد مطلوب نقطه به گزینه تریننزدیک

 طورشاخص، به هر مطلوبیت که است این بر روش فرض

در این روش که . است کاهشی یا یکنواخت، افزایشی

شود، )تیمار( استفاده می برای تجزیه و تحلیل چند گزینه

گیرنده آن چند شاخص وجود دارد که مدیر و تصمیم

  کند.دهی میصفات را مشخص و وزن

 برای ایتاکنون مطالعه، گرفته انجام هایبررسیبراساس 

-و اسانس آویشن پوشش پروبیوتیک افزودن اثرات بررسی
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 یها جوجههای ایمنی و پاسخ رشد بر عملکرد دارشده

این روش گزارش نشده است. بنابراین با استفاده از  یگوشت

گیری چند  تصمیم یریتروش مددر این آزمایش  توانایی 

و اسانس  پروبیوتیک ی برای سنجش آثار افزودنشاخص

های ایمنی و پاسخ رشد بر عملکرد دارشدهآویشن پوشش

 مورد ارزیابی قرار گرفته است.  یگوشت یهاجوجه

 

 هامواد و روش

در  جوجه گوشتی پرورش یک سالن در آزمایش این

 در شیوه پرورش به ذهاب استان کرمانشاه شهرستان سرپل

 . شد انجام بستر

جوجه گوشتی یک روزه نر نژاد  420در این مطالعه 

در قالب هفت گروه آزمایشی با شش تکرار و  308راس 

مترمربع،  1×1هایی با ابعاد جوجه در هر تکرار یا پن 10

های ت تصادفی موردبررسی قرار گرفتند. گروهصوربه

 صورت زیر بودند:آزمایشی به

 جیره فاقد پروبیوتیک و اسانس گیاهی )گروه شاهد(

گرم در هر کیلوگرم از پروبیوتیک میلی 100جیره حاوی 

 ( 100)پروبیوتیک 

گرم در هر کیلوگرم از اسانس میلی 100جیره حاوی 

 (100آویشن )آویشن 

گرم در هر کیلوگرم از پروبیوتیک میلی 200جیره حاوی 

 (200)پروبیوتیک 

گرم در هر کیلوگرم از اسانس میلی 200جیره حاوی 

 (200آویشن  )آویشن 

گرم در هر کیلوگرم از پروبیوتیک+ میلی 100جیره حاوی 

گرم در هر کیلوگرم از اسانس آویشن میلی 100

 (100+ آویشن100)پروبیوتیک

گرم در هر کیلوگرم از میلی 200های حاوی جیره

گرم در هر کیلوگرم از اسانس میلی 200پروبیوتیک+ 

 (200+ آویشن200آویشن )پروبیوتیک

راس  هیسو ییغذا اجاتیبراساس کاتالوگ احت هیپا رهیج

ها در و پرورش جوجه ینگهدار طیو شرا میتنظ [3] 308

نژاد صورت  نیا یهاهیبراساس توص یشیطول دوره آزما

های استاندارد، شد. اجزای جیره نیز براساس روش گرفت

 صورت به خوراک و آب(. 1آنالیز شیمیایی شدند )جدول 

 صورت به برنامه نوری. گرفت  قرار ها جوجه اختیار در آزاد

 سالن دمای. بود خاموشی ساعت یک و روشنایی ساعت 23

 مختلف نقاط در شده نصب ای جیوه های دماسنج از استفاده با

 .شد تنظیم سالن

در این مطالعه از محصول پروبیوتیکی دانپرو )شرکت 

ایران( استفاده شد که حاوی –فناوری نوین آرین یکتا

بود. اسانس آویشن  باسیلوس سوبتیلیسباکتری  4×107

نیز از شرکت باریج اسانس کاشان تهیه شد و مطابق روش 

[ در پارک علم و فناوری شهرستان 11مطالعات قبلی ]

گرم/ میلی 10دار شد. کیتوزان در سرپل ذهاب پوشش

لیتر از محلول یک درصد استیک اسید حل شد. میلی

محلول در دمای اتاق برای مدت یک شب هم زده شد، 

صورت یکنواخت در آن پراکنده شود. یتوزان بهتا ک

محلول حاصل با استفاده از کاغذ صافی فیلتر شد و در 

دقیقه استریلیزه شد. ده  15گراد برای درجه سانتی 121

لیتر از میلی 25فسفات به  پلی لیتر از سدیم تریمیلی

( و در دمای اتاق هم =5pHمحلول کیتوزان اضافه شد )

 5/0درصد اسانس آویشن و  5/0اوی زده شد. محلول ح

به محلول کیتوزان اضافه شد تا اسانس  20درصد توئین 

کپسوله آویشن تهیه شود. برای اطمینان از کارایی 

شدن از نانوفوتومتر استفاده شد و کارایی آن  کپسوله

شدن در این  ( محاسبه شد. کارایی کپسوله1کمک رابطه ) به

 سب تشخیص داده شد.درصد بود، لذا  منا 93مطالعه 

 شدن کپسوله کارایی (                                 =1رابطه 

100× 
 شده کپسوله اسانس

 اسانس کل
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 گوشتی هایجوجه پرورش مختلف سنین در مورداستفاده پایه هایجیره شیمیایی ترکیب و . مواد خوراکی1 جدول

 روزگی25-42 روزگی 11-24 روزگی10یک تا  جیرهاجزای 

 05/60 24/58 91/52 دانه ذرت

 17/4 18/4 01/4 گیاهی روغن

 18/32 12/29 36/37 درصد پروتئین( 44کنجاله سویا )

 25/0 35/0 45/0 متیونین ال-دی

 15/0 16/0 28/0 لیزین -ال

 18/0 05/0 12/0 اونین تره -ال

 28/1 99/0 75/1 آهک سنگ

 00/0 00/5 25/2 ماهی پودر

 25/0 25/0 25/0 طعام نمک

 25/0 25/0 25/0  1معدنی مکمل

 25/0 25/0 25/0  2ویتامینی مکمل

 99/0 16/1 12/0 فسفات کلسیم دی

    مواد مغذی ) محاسبه شده(

 55/3203 15/3184 18/3015 (کیلوگرم/کیلوکالری) انرژی

 32/19 15/21 21/23 (درصد) خام پروتئین

 10/1 27/1 48/1 (درصد) لیزین

 89/0 99/0 17/1 (درصد) سیستئین+متیونین

 89/0 91/0 15/1 (درصد) کلسیم

 39/0 43/0 49/0 (درصد) دسترس در فسفر

 14/1 22/1 37/1 (درصد) آرژنین

 18/0 18/0 15/0 (درصد) سدیم

 22/0 21/0 21/0 (درصد) کلر

 68/0 70/0 71/0 (درصدپتاسیم )

 90گرم، ید  میلی 880گرم، مس  میلی 6600گرم، ، روی  میلی 3300گرم، آهن میلی 6600: منگنز درصد از مکمل معدنی مورداستفاده مقادیر زیر را تأمین کرد 25/0

 B1 150المللی، ویتامین  واحد بین A 770000ویتامین  :مورداستفاده مقادیر زیر را تأمین کرداز مکمل ویتامینه درصد  25/0 گرم. میلی 30گرم، سلنیم  میلی

 Eگرم، ویتامین  میلی D3 330000گرم، ویتامین  میلی B12 8/8گرم، ویتامین  میلی B6 300گرم، ویتامین  میلی B3 550گرم، ویتامین  میلی B2 440گرم، ویتامین  میلی

گرم و  میلی 27500گرم، کولین کلراید  میلی H2 5/5گرم، ویتامین  میلی B5 2200ین گرم، ویتام میلی B9 11گرم، ویتامین  میلی K3 55گرم، ویتامین  میلی 660

  گرم. میلی 10اکسیدان  آنتی

 

صورت جداگانه و پروبیوتیک و اسانس آویشن به

( مخلوط شدند. برای 1ترکیب با جیره پایه )جدول 

یک، ابتدا مقادیر مخلوط کردن اسانس آویشن و پروبیوت

موردنیاز برای آویشن و پروبیوتیک با حجمی کمی از 

جیره مخلوط شد و سپس آن مقدار کم با مقدار کلی 

 موردنظر مخلوط شد. 
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 نهایی، میانگین وزن میانگین عملکردی، شامل صفات

سن  در مصرفی خوراک تبدیل ضریب و مصرفی خوراک

. شد محاسبه موجود روابط از استفاده روزگی با 42

 شدن تلف روز و الشه وزن همراه به تلفات تمامی چنین هم

 تعیین در الزم تصحیحات اساس این بر و شد ثبت پرنده

در  و پرندگان مصرفی خوراک و وزن اضافه میانگین

شاخص  .گرفت انجام هاآن خوراک تبدیل ضریب نهایت

 [.19( محاسبه شد ]2تولید با استفاده رابطه )

  تولید شاخص=                                       (  2رابطه 

 (روزانه وزن افزایش میانگین ×ماندگاری)درصد 

 (10×یمصرف خوراک یلتبد یب)ضر

  سه به روزگی 35 سن خونی، در ایمنی ارزیابی برای

 لیترمیلی یک آزمایشی، مقدار واحد هر از پرنده قطعه

 گوسفند خون قرمز گلبول درصد پنج سوسپانسیون

(SRBC)  خون لیترمیلیدو روز بعد، مقدار  هفتتزریق و 

 SRBC تزریق به پاسخ در عیار پادتن گیریاندازه جهت

 [.9] گرفته شد

شاخصی، ابتدا  چند مدیریتی مدل از استفاده برای

های کیفی به کمی تبدیل شدند، سپس با استفاده شاخص

ام شد. این ها انجسازی آن (، عمل بی مقیاس3از رابطه )

 کمّی هایشاخص مثبت و منفی بُعد حذف منظورعمل به

 با البتهصفات انجام شد.  پذیریجمع جهت موردنظر

 این در گیریاندازه مورد صفات تمامی بودن کمّی به توجه

  .نگرفت قرار مورداستفاده هاشاخص تبدیل، آزمایش

 ( 3رابطه 
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از  i ینهگز شده یاسمقبی مقدار، nij، رابطه این در که

                                       است. j نظر شاخص

 که طوری، بهبه هر شاخص، وزن داده شد در ادامه

 این در. بود یک عدد ص، معادلخشا هر اوزان جمع

 هاشاخص اوزان ارزیابی جهت آنتروپی روش آزمایش، از

( نشان داده شده 7( تا )4[، که در روابط )18شد ] استفاده

 است: 

 (Pij)احتمال  یعتوز محاسبه (4رابطه 
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 (di) ینانمقدار عدم اطم ( محاسبه6رابطه 

                            ji Ed  1 
 

  (Wj)اوزان ( محاسبه7رابطه 
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1 
که مدل  یری تاپسیسگتصمیم مدل آزمایش، از این در

 مدل،  این درشد.  است، استفاده چندشاخصی گیرییمتصم

 و بوده مطلوب آن باالتر عدد که صفاتی برای مثبت معیار

 است مطلوب آن تر کم مقدار که صفاتی برای منفی معیار

 به مطلوب تیمار تعیین برای چنین هم. است شده برده کار به

وزن شاخص . شد داده باالتری تر، ضریب مهم صفات برخی

، برای 15/0، برای ضریب تبدیل 2/0برای افزایش وزن 

در نظر  10/0و برای دیگر صفات  25/0تولید شاخص 

 نظر مد صفات اهمیت به توجه با ضرایب گرفته شد. این

 شد. تعیین [18علمی ] منابع براساس گیری، وتصمیم بر مؤثر

 

 نتایج 

( آورده 2گیری در جدول ) نتایج برای ماتریس تصمیم

گذاری در بخش مواد  شده است.  تیمارها براساس شماره

ها برای اند. در این بخش، میانگین دادهارائه شدهو روش 

صفات موردبررسی داده شده است. اثر شاخص تنها برای 

 ضریب تبدیل خوراک مصرفی منفی بود.
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-و پاسخ رشد بر عملکرد دارشدهو اسانس روغنی آویشن پوشش پروبیوتیک افزودنیری برای تعیین آثار گیمتصم یسماتر .2جدول 

 روزگی 42های ایمنی در سن 

 تیمارها
 مصرفی خوراک

 (گرم)

 وزن افزایش

 (گرم)

  ضریب

 تبدیل

  ماندگاری

)%( 

  شاخص

 تولید

 Gایمونوگلوبین 

(log2) 

 Mایمونوگلوبین 

(log2) 

 99/1 52/2 89/269 98 85/1 2140 3925 شاهد

 10/2 56/2 05/274 97 82/1 2160 3910 100پروبیوتیک 

 08/2 55/2 04/280 99 81/1 2150 3905 100آویشن 

 21/2 84/2 72/276 95 79/1 2190 3890 200پروبیوتیک 

 15/2 91/2 95/289 97 76/1 2210 3850 200آویشن 

 35/2 10/3 98/326 100 66/1 2280 3800 100آویشن  +100پروبیوتیک

 14/2 98/2 96/311 99 70/1 2250 3820 200آویشن  +200پروبیوتیک

 مثبت مثبت مثبت مثبت منفی مثبت مثبت اثر شاخص

 10/0 10/0 25/0 10/0 15/0 20/0 10/0 وزن شاخص

 

و اسانس روغنی آویشن  پروبیوتیک آثار افزودنیری برای تعیین گیمتصم یسماتر یساز یاسمقیب یا یساز نرمال .3جدول 

 های ایمنیو پاسخ رشد بر عملکرد دارشده دارپوشش پوشش

 Mایمونوگلوبین  Gایمونوگلوبین  شاخص تولید ماندگاری ضریب تبدیل افزایش وزن خوراک مصرفی تیمارها

 350/0 341/0 350/0 378/0 395/0 368/0 383/0 شاهد

 369/0 347/0 356/0 374/0 388/0 371/0 381/0 100پروبیوتیک 

 366/0 345/0 364/0 382/0 386/0 369/0 381/0 100آویشن 

 389/0 385/0 359/0 366/0 382/0 376/0 379/0 200پروبیوتیک 

 378/0 394/0 377/0 374/0 376/0 380/0 375/0 200آویشن 

 413/0 420/0 425/0 386/0 354/0 392/0 370/0 100آویشن  +100پروبیوتیک 

 376/0 404/0 405/0 382/0 363/0 386/0 372/0 200آویشن  +200پروبیوتیک 

 

بر  دارشدهو اسانس روغنی آویشن پوشش پروبیوتیک آثار افزودنشده برای تعیین اثرات  نرمال یسبه ماتر یدهوزن .4جدول 

 های ایمنیو پاسخ رشد عملکرد

 Mایمونوگلوبین  Gایمونوگلوبین  تولیدشاخص  ماندگاری ضریب تبدیل افزایش وزن خوراک مصرفی تیمارها

 0350/0 0341/0 0875/0 0378/0 05925/0 0736/0 0383/0 شاهد

 0369/0 0347/0 0890/0 0374/0 0582/0 0742/0 0381/0 100پروبیوتیک 

 0366/0 0345/0 0910/0 0382/0 0579/0 0738/0 0381/0 100آویشن 

 0389/0 0385/0 0897/0 0366/0 0573/0 0752/0 0379/0 200پروبیوتیک 

 0378/0 0394/0 0942/0 0374/0 0564/0 0760/0 0375/0 200آویشن 

 0413/0 0420/0 1062/0 0386/0 0531/0 0784/0 0370/0 100آویشن +100پروبیوتیک 

 0376/0 0404/0 1012/0 0382/0 0544/0 0772/0 0372/0 200آویشن  +200پروبیوتیک 
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 دهد، که برایمی نشان را مقیاس بی ماتریس (3) جدول

 جهت موردنظر کمی هایشاخص مثبت و منفی بعد حذف

 سازی مقیاس بی از کار این برای و بوده صفات پذیری جمع

ها شاخص اوزان ارزیابی چنین میزان هم. شد استفاده نرمال

 .شده استنشان داده  (4) جدول در

 و ، مثبتیریگمیتصم سیماتر به توجه با سپس

هر  یبرا یمطلوب مثبت و منف یهاحل راه بودن یمنف

 انیب نیا از شیپ طورکه همان(. 5)جدول  شد نییشاخص، تع

صورت زیر  آل منفی به آل مثبت و ایده ایده حل شد، راه

مثبت،  هایشاخص برای مقادیر بهترین .شدتعریف 

 مقادیر ترین منفی، کوچک هایشاخص برای و ترین بزرگ

 ترین مثبت، کوچک هایشاخص برای مقادیر بدترین و بوده

در این تحقیق  .هستند ترین منفی، بزرگ هایشاخص برای و

 صورت زیر بودند. های مثبت و منفی بهایده آل

 تا گزینه هر فاصله میزان آوردن دست به برای ادامه در

شده در بخش  یانب یهافرمول منفی، از و مثبت های آل ایده

آمده  (6جدول )آن در  یجها استفاده شد که نتامواد و روش

 است.

  (7) دولج در آل ایده حلراه به گزینه یک نسبی نزدیکی

ای که عدد مربوط هر گزینهجدول،  یناست. در اآورده شده 

تر است. مطابق ها مطلوب تر باشد، از بقیه گزینه به آن بزرگ

)تیمار  100+ آویشن 100تیمار پروبیوتیک جدول،  ینا یجنتا

+ آویشن 200(، رتبه اول و سپس تیمارهای پروبیوتیک 6

، پروبیوتیک 100، آویشن 200، پروبیوتیک 200، آویشن 200

های بعدی قرار داشتند. بنابراین طبق و شاهد در رتبه 100

 گرم اسانس آویشنمیلی 100این مدل مدیریتی افزودن 

گرم پروبیوتیک برای بهبود میلی 100دارشده با پوشش

 تر است. عملکرد و ایمنی مطلوب

 

 های ایمنیو پاسخ رشدی عملکردی برای حل مطلوب مثبت و منف راه یینتع .5جدول 

 Mایمونوگلوبین  Gایمونوگلوبین  شاخص تولید ماندگاری ضریب تبدیل افزایش وزن خوراک مصرفی حل راه

 0413/0 0420/0 1062/0 0386/0 0531/0 0784/0 0383/0 مطلوب مثبت

 0350/0 0341/0 0875/0 0378/0 05925/0 0736/0 0370/0 مطلوب منفی

 

ی برای اندازه فاصله از مطلوب مثبت و منف یینتع .6جدول 

و اسانس روغنی آویشن  پروبیوتیک افزودن اثراتتعیین اثرات 

 های ایمنیو پاسخ رشد بر عملکرد دارشده دارپوشش پوشش

 آل منفی ایده آل مثبت ایده تیمارها

 0011/0 022/0 شاهد

 0029/0 020/0 100پروبیوتیک 

 0042/0 017/0 100آویشن 

 0069/0 015/0 200پروبیوتیک 

 0097/0 013/0 200آویشن 

 022/0 001/0 100+ آویشن 100پروبیوتیک 

 016/0 006/0 200+ آویشن 200پروبیوتیک 

 

و  یحل مطلوب مثبت و منف به راه یکیمحاسبه نزد .7جدول 

 یمارهات یبندرتبه

 ضریب نزدیکی تیمارها

 956/0 100+ آویشن 100پروبیوتیک 

 727/0 200+ آویشن 200پروبیوتیک 

 427/0 200آویشن 

 315/0 200پروبیوتیک 

 198/0 100آویشن 

 126/0 100پروبیوتیک 

 0476/0 شاهد
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 بحث 

های علوم دامی معموالً از مقایسه میانگین در پژوهش

شود، که تنها یک صفت را موردبررسی قرار استفاده می

گیری براساس تمام صفات وجود داده و توانایی تصمیم

تحلیل چند گزینه  ندارد. در این روش که برای تجزیه و

شود، چند شاخص وجود دارد که مدیر )تیمار( استفاده می

کند. دهی میگیرنده آن صفات را مشخص و وزنو تصمیم

گرم میلی 100شده، تیمار  بندی انجامبراساس رتبه

 956/0گرم اسانس آویشن ضریب میلی 100پروبیوتیک و 

 200و  گرم پروبیوتیکمیلی 200را داشتند و سپس تیمار 

را  727/0گرم اسانس آویشن رتبه دوم با ضریب میلی

دهد که سطح بهینه از نشان دادند. این نتایج نشان می

پروبیوتیک و اسانس آویشن برای تأثیرگذاشتن روی 

گرم میلی 100های ایمنی در سطح عملکرد رشد و پاسخ

گرم اسانس آویشن است و افزودن میلی 100پروبیوتیک و 

های تر اثرات منفی روی این فراسنجه شمقادیر بی

ترین ضریب آمده پایین دستگذارد. براساس نتایج به می

 100( مربوط به تیمار شاهد بود و حتی افزودن 0476/0)

گرم اسانس آویشن باعث میلی 100گرم پروبیوتیک و میلی

دهد ترتیب شد، که نشان می به 198/0و  126/0ضرایب 

سانس آویشن حتی در مقادیر افزودن پروبیوتیک و ا

تواند روی عملکرد و ایمنی تأثیر بگذارد. تر می پایین

آمده، تیمار آویشن در هر  دستچنین براساس نتایج به هم

دو سطح اثرات بهتری را در مقایسه با پروبیوتیک نشان 

ها و داد. در ادامه به بحث در مورد کارایی پروبیوتیک

و پاسخ ایمنی پرداخته اسانس آویشن روی عملکرد رشد 

 شود. می

نشان دادند  دیگر مطالعاتهمسو با نتایج این مطالعه، 

ها به جیره که افزودن یک مخلوطی از پروبیوتیک

های گوشتی، وزن بدن را بهبود بخشید و ضریب  جوجه

ای دیگر اثرات مثبت [. مطالعه15تبدیل را پایین آورد ]

های لکرد رشد جوجهها را برای بهبود دادن عمپروبیوتیک

حال، مطالعات دیگر [. با این12گوشتی گزارش کرد ]

داری روی ها اثرات معنینشان دادند که پروبیوتیک

[. اختالف 5های گوشتی نداشتند ]عملکرد رشد جوجه

علت بین نتایج این مطالعه و دیگر مطالعات ممکن است به

مقدار پروبیوتیک استفاده شده و نوع پروبیوتیک 

های ایمنی را بهبود ها پاسخرداستفاده باشد. پروبیوتیکمو

شوند که بر های مضر میدهند و باعث کاهش باکتریمی

گذارد ها تأثیر میسالمت طیور و متعاقبا عملکرد رشد آن

ها از اند که پروبیوتیکچنین نشان داده [. مطالعات هم13]

رژی طریق تأثیرگذاشتن روی ابقای مواد مغذی همانند ان

خام، پروتئین خام، ماده خشک، و اسیدهای آلی، تأثیر 

[. از طرفی، 12دهند ]خود را روی عملکرد نشان می

باعث افزایش  باسیلوس سوبتیلیسهای پروبیوتیک باکتری

های هضمی، همانند پروتئاز، آمیالز و لیپاز تولید آنزیم

گذارند و شناسی روده نیز تأثیر می شوند و بر ریختمی

براین باعث بهبود هضم و جذب مواد غذایی و عملکرد بنا

[.در مجموع نتایج این بخش نشان 12شوند ]رشد می

تواند روی می باسیلوس سوبتیلیسدهد که پروبیوتیک  می

عنوان جایگزینی تواند بهعملکرد رشد تأثیر بگذارد و می

 ها در نظر گرفته شود. بیوتیکبرای آنتی

ودن اسانس آویشن به جیره روی در ارتباط با تأثیر افز

نشان داد که افزودن اسانس  یک مطالعهعملکرد رشد، 

آویشن به جیره باعث بهبود عملکرد رشد از طریق 

های مضر اکسیدانی، کاهش جمعیت باکتری خاصیت آنتی

شود و تر می ای و کمک به جذب اسیدهای آمینه بیشروده

تی تأثیر های گوشاز این طریق روی عملکرد رشد جوجه

اند که افزودن [. مطالعات دیگر نشان داده21گذارند ]می

اسانس آویشن به جیره نه تنها به جذب اسیدهای آمینه 

 ترشح افزایش به منجر تواندمی کند، بلکهکمک می

 رشدی عملکرد بهبود نهایت در که شود هضمی های آنزیم
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 ها وبنابراین، پروبیوتیک [.16داشت ] خواهد پی در را

های هضمی و کمک ها، هر دو از طریق بهبود آنزیماسانس

های مضر روده به بهبوددادن عملکرد به کاهش باکتری

 100پوشانی در تیمار کنند. این اثرات همرشد کمک می

شود که در گرم از پروبیوتیک و اسانس دیده میمیلی

تری داشتند، ولی در دوز  مقابل با فرم جداگانه کارایی بیش

دلیل  تر از هردو اثرات معکوس شد که احتماالً  بهباال

ها بوده باشد اثرات منفی اسانس آویشن روی پروبیوتیک

تری نسبت  [. در مجموع اسانس آویشن کارایی بیش16]

 به پروبیوتیک نشان داد.  

ها و چنین حاکی از اثرات مثبت پروبیوتیک نتایج هم

آمده  دستیج بههای ایمنی بود. نتااسانس آویشن بر پاسخ

های ایمنی همسو با سایر ها بر پاسخبرای تأثیر پروبیوتیک

اند که [. مطالعات نشان داده5، 12مطالعات است ]

های ایمنی هومورال پاسخباسیلوس سوبتیلیس پروبیوتیک 

دهد و سیستم ایمنی موکوسی را از طریق را افزایش می

 [.7کند ]ای تحریک میهای پوششی رودهسلول

ها سازوکارهای احتمالی دیگر برای اثرگذاری پروبیوتیک

های ایمنی گزارش شده است، همانند روی پاسخ

زا، کردن حیوانات از کلونیزاسیون عوامل بیماری محافظت

زا برای اتصال به نقاط پوششی رقابت با عوامل بیماری

های روده، تقویت پاسخ ایمنی روده و تولید باکتریوسین

 [. 4باشد ]ی میآنتی میکروب

نشان مطالعات در ارتباط با افزودن اسانس آویشن، 

دادند که افزودن اجزای فعال اسانس آویشن همانند 

تیمول و کارواکرول پاسخ ایمنی هومورال را در 

[، که همسو با نتایج 10های گوشتی بهبود بخشید ] جوجه

گران بر این باور هستند که  این مطالعه است. پژوهش

یدها و دیگر اجزای فنولی به بهبود سیستم ایمنی فالونوئ

[. 2کنند ]اکسیدانی کمک می از طریق فعالیت آنتی

های بنابراین، این دو افزودنی روی سیستم ایمنی جوجه

گذارند و از این گوشتی از مسیرهای مختلف تأثیر می

شوند. افزودن طریق باعث بهبود عملکرد ایمنی می

دنبال دارد که در ایمنی و را به تر اثرات منفی سطوح بیش

 رشد مشاهده شد. 

در این مطالعه از روش، مدیریت چندشاخصی استفاده 

شد و براساس آن چندین معیار با هم سنجیده شدند و 

بهترین تیمارها انتخاب شدند. برای مثال، مصرف خوراک 

 100تر بود ولی در تیمار  ها مطلوبتر در جوجه بیش

گرم آویشن، مصرف میلی 100ک و گرم پروبیوتی میلی

تر بود، ولی براساس این سیستم مدیریتی خوراک پایین

ها ها نیز سنجیده شدند و بهترین گزینهدیگر شاخص

ها تفاوتی بین تر شاخص انتخاب شدند. در بیش

با گروه شاهد  100و یا اسانس آویشن  100پروبیوتیک 

در مجموع ها مشاهده نشد، ولی نتایج نشان داد که این

تواند نسبت به شاهد کارایی بهتری دارند. این روش می

های دامپروری کارا باشد که براساس برای مدیران فارم

گیری کنند و تنها روی یک  چندین شاخص تصمیم

فراسنجه خاص تأکید ننمایند. براساس نتایج این آزمایش، 

 100گرم پروبیوتیک+ میلی 100افزودن ترکیبی از 

دارشده به جیره، عملکرد اسانس آویشن پوششگرم  میلی

های گوشتی را بهبود های ایمنی در جوجهرشد و پاسخ

 بخشد.    می

 

 تشکر و قدردانی 

این طرح حاصل یک طرح تحقیقاتی در دانشگاه آزاد قائم 

عهده نویسندگان بوده است. باشد و هزینه آن بهشهر می

که در اجرای این طرح بدینوسیله از زحمات تمامی کسانی

 گردد.  کمک نمودند، تشکر و قدردانی می

 

 تعارض منافع
 ندارد.  وجود نویسندگان توسط منافع تعارض گونه هیچ



 انیرستم رضا ،یباباخان میابراه
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