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 )شرح مساله( همقدم

عنوان های انسانی و تغذیه حيوانات بههای حاصل از آنها در درمان بيماریکاربرد گياهان دارویی و عصاره

های این محصوالت در دهه اخير مورد توجه بسياری از محققين قرار گرفته است. در ساختار بسياری از جایگزین

ها، فالوونوئيدها و خصوص تاننمتنوعی مانند ترکيبات فنلی بهفعال و مواد موثره گياهان دارویی ترکيبات زیست

سهولت فعال و دليل وجود مقادیر باالتر از ترکيبات زیستها بهشود. استفاده از عصارههای ضروری یافت میروغن

ت مثبتی نسبت به استفاده از گياه بيشتر رایج گردیده است همچين نتایج مطالعات بسياری از محققين اثرا کاربرد

 هایکاهش واکنش ایمنی، سيستم فعاليت های گوشتی نظير افزایشناشی از افزودن پروبيوتيک به جيره جوجه

توليد  افزایش اوره، و آمونياك دفع کاهش الشه، آلودگی کاهش ها،پاتوژن کلونی توسط تشکيل از ممانعت التهابی،

VFAویتامين  سنتز ، افزایشBخون و بهبود در عملکرد را  سرم کلسترول سطوح کاهش معدنی، مواد جذب ، بهبود

های خوراك نظير سازی جيره با افزودنی. با توجه به امکان اثرات مطلوب ناشی از مکملنشان داده است

هایی مانند کيفيت گوشت در این مطالعه به مقایسه اثرات این ترکيبات ها و گياهان دارویی، بر شاخصپروبيوتيک

  .شودپرداخته میهای گوشتی در مقایسه با تيمار شاهد در جيره جوجه

 هارین یافتهتمهم

بيوتيک در مقایسه با گرم در هر کيلوگرم اسانس زنيان و آنتیميلی 251های تغذیه شده با افزایش وزن بدن جوجه ◄

 . داری باالتر بودطور معنیسایر تيمارها در دوره آغازین به

ك مصرفی در دوره افزودن پروبيوتيک سبب افزایش وزن بدن در دوره پایانی و کل دوره پرورش و کاهش خورا ◄

 . آغازین شد

 . آلدئيد گوشت در ماه دوم پس از کشتار شددیاستفاده از پروبيوتيک در جيره باعث کاهش ميزان مالون ◄

داری طور معنیاسانس زنيان به گرم در هر کيلوگرمميلی 151درصد نيتروژن بستر در گروه تغذیه شده با سطح  ◄

  کمتر از تيمار شاهد بود.
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 اهمیت موضوع 

های گوشتی مورد توجه زیاد های اخير، سرعت رشد باال، بهبود کيفيت گوشت و خصوصيات الشه جوجهدر سال

افزودنی  صورتها بهپروبيوتيک استفاده ازپيرامون  تحقيقات مهمیبه تازگی رو صنعت طيور قرارگرفته است و از این

های زنده ميکروبی موجود پروبيوتيک افزودنی صورت گرفته است. هابيوتيکعنوان جایگزینی برای آنتیخوراك به

های گوارشی، توانند با متعادل نمودن جمعيت ميکروبی پرنده و پيشگيری از بروز عفونتدر خوراك هستند و می

کنندگی هضم های منتج از آنها دارای خواص تحریکو عصارهها باعث بهبود عملکرد پرنده شوند. گياهان، چاشنی

زا در دستگاه های بيماریشان درکاهش باکتریميکروبیمواد مغذی و اشتهاآوری بوده و با توجه به اثرات ضد

با وجود اینکه، بخشند. گوارش، سبب افزایش قابليت جذب مواد مغذی در روده باریک شده و عملکرد را بهبود می

در  و پروبيوتيکبيوتيک ویرجينيامایسين آنتیای سطوح مختلف زنيان، بررسی مقایسهون گزارشی در مورد تاکن

هدف از انجام این  های گوشتی ارائه نشده است.های رشد و سالمت جوجهعنوان محركهای گوشتی بهجيره جوجه

های يزان ازت بستر جوجههای کيفی گوشت و متحقيق بررسی چگونگی پاسخ خصوصيات عملکردی و شاخص

  باشد.زنيان و مقایسه آن با افزودنی پروبيوتيک در جيره می سطوح مختلفگوشتی به تأثير 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

تيمارها در پروبيوتيک در مقایسه با سایر های تغذیه شده با نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش وزن بدن جوجه

دار استفاده از پروبيوتيک در جيره باعث کاهش معنیهمچنين  (.2داری باالتر بود )جدول طور معنیکل دوره پرورش به

  (.1)جدول  آلدئيد گوشت در ماه دوم پس از کشتار شددیميزان مالون

 . روزگي( 41تا  2هاي گوشتي در کل دوره پرورش )بيوتيک و پروبيوتيک بر عملکرد جوجهاثر سطوح مختلف اسانس زنيان، آنتي -2جدول 

 ضریب تبدیل غذایی مصرف خوراك افزایش وزن بدن تيمار

 b55/1152 55/4422 92/2 شاهد

 b95/1414 22/4141 94/2 بيوتيکآنتی

(mg/kg )251 اسانس زنيان ab94/1419 21/4251 52/2 

(mg/kg )151 اسانس زنيان ab12/1199 25/4422 99/2 

(mg/kg )451 اسانس زنيان b41/1129 44/4414 21/2 

 a52/1455 95/4142 59/2 پروبيوتيک

SEM 14/44 42/214 12/1 

P value 115/1 22/1 21/1 

 . (P<15/1)دار دارند اند از لحاظ آماری تفاوت معنیهایی که با حروف نامشابه نشان داده شدهميانگين

 
 هاي گوشتي. بيوتيک و پروبيوتيک بر پارامترهاي کيفيت گوشت جوجهان، آنتياثر سطوح مختلف اسانس زني -1جدول 

 
 )درصد( ظرفيت نگهداری آب pH گرم بر گرم()ميکرو آلدئيدمالون دی

 روزگی 21 روزگی 2 روزگی 21 روزگی 2 روزگی 21 روزگی 2

 a44/1 22/2 24/2 41/55 14/59 25/1 شاهد

 ab15/1 19/2 12/2 45/55 41/52 54/1 بيوتيکآنتی

(mg/kg )251 42/1 اسانس زنيان ab14/1 41/2 45/2 54/52 52/52 

(mg/kg )151 41/1 اسانس زنيان ab11/1 22/2 12/2 49/21 49/52 

(mg/kg )451 44/1 اسانس زنيان ab11/1 29/2 21/2 21/21 42/21 

 b22/1 19/2 12/2 45/22 21/22 42/1 پروبيوتيک

SEM 12/1 49/1 21/1 22/1 29/1 51/1 

P value 525/1 124/1 59/1 41/1 254/1 229/1 

 . (P<15/1)دار دارند اند از لحاظ آماری تفاوت معنیهایی که با حروف نامشابه نشان داده شدهميانگين

 


