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چکیده
میکروبی روده در بر عملکرد، مورفولوژي و جمعیتآنغوزهاین آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر صمغ 

جوجه در هر تکرار 12تکرار و 4تیمار، 5جوجه در قالب  طرح کامال تصادفی با 240هاي گوشتی انجام شد. آزمایش با جوجه
4،3گرم در کیلوگرم آنتی بیوتیک آویالمایسین، میلی100) جیره پایه حاوي 2) جیره پایه  1: اجرا شد. تیمارهاي آزمایشی شامل

بیوتیک بودند. نتایج نشان داد در کل دوره تیمار آنتیآنغوزهدرصد پودر صمغ 3/0و 2/0، 1/0یب جیره پایه حاوي ) به ترت5و
). بهترین ضریب <05/0P). مصرف خوراك نیز تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت (>05/0Pین وزن بدن را داشت (بیشتر

فرم مربوط به تیمارهاي تغذیه شده با ین تعداد باکتري کلیکمتر). >05/0Pک بود (بیوتیتبدیل در کل دوره مربوط به گروه آنتی
). P>01/0درصد مشاهده شد (1/0و 2/0آنغوزهین تعداد الکتوباسیل به ترتیب در تیمارهاي بیشتر). >05/0Pبود (آنغوزه
درصد و شاهد مشاهده شد2/0آنغوزهین مقدار نسبت طول پرز به عمق کریپت به ترتیب در تیمار بیشتر

)05/0P< درصد با تاثیر مثبت بر عملکرد، ریخت شناسی پرزهاي روده و جمعیت 2/0آنغوزه). به طور کلی نتایج نشان داد که
باشد.بیوتیک مطرحتواند به عنوان جایگزین آنتیمیکروبی می

، جمعیت میکروبی، مورفولوژيآنغوزهآویالمایسین، هاي کلیدي:واژه

مقدمه
بیوتیک ها یک امر رایج در دامپروري بوده استفاده از آنتی

مقاومت ایجاد.کندکه بهبود تولید و سالمتی دام را فراهم می
ها دربیوتیکزا و امکان باقی ماندن آنتیعوامل بیماريدر

محصوالت تولیدي، از معایبی است که استفاده ازآنها را در
.کرده استرشد محدودتغذیه دام و طیور به عنوان محرك

ها، تمایل به استفاده از بیوتیکمحدودیت کاربرد آنتی
گیاهی واجد فعالیت زیستی را به عنوان هاي ثانویهمتابولیت

راهکاري براي بهبود عملکرد دام و طیور افزایش داده است 
هاي محرك رشدبیوتیکمتعددي بر روي آنتی). تحقیقات15(

یرجینیامایسین، بامبرامایسین، مثل آویالمایسین، و
، )14(لینکومایسین، فالوفسفولیپول و باسیتراسین انجام گرفته 

هایی را ایجاد کرده ها نگرانیبیوتیکاما امروزه استفاده از آنتی
ها و تولید توان به ایجاد مقاومت در میکروبکه از جمله می

رند هایی که بر سالمتی انسانها داهاي مقاوم و آسیبسویه
. اتحادیه اروپا بر مطالعه جهت معرفی )25(اشاره نمود 

نکته قابل تأمل در ).31(ها تاکید داردبیوتیکجایگزین آنتی
هاي مضر بیوتیک عالوه بر باکترياین است که آنتی

برد، اما هاي مفید دستگاه گوارش را نیز از بین میباکتري
یق از بین بردن ها از طرهاي گیاهی همانند پروبیوتیکاسانس

هاي گرم منفی موجب افزایش تکثیر یا حذف رقابتی باکتري
آزمایشی افزودن در).20(شوندهاي گرم مثبت میباکتري

هاي گوشتی سبب افزایش گیاه دارویی دارچین به جیره جوجه
کاهش اضافه وزن روزانه و ضریب تبدیل مصرف خوراك و 

مختاري و همکارانهمچنین نتایج تحقیق ).2(غذایی گردید
هاي گوشتی با جیره حاوي ) نشان داد که تغذیه جوجه27(

(پودر سیر و سیر تازه)، تاثیري بر مکمل گیاهی سیر
درصد سیر 5/0پارامترهاي عملکرد ایجاد نکرد، اما استفاده از 

داري در ها را به طور معنیتازه در جیره درصد مونوسیت
آنغوزهگیاه ). 32(مقایسه با گروه شاهد کاهش داد

(Ferula Asafoetida)) متعلق به خانواده(Apiaceae
رسد و استفاده دارویی از است که ارتفاع آن به دو متر می

داراي آنغوزهصمغ .گرددها قبل برمیصمغ ریشه آن به قرن
بخش رزینی آن شامل ،باشدترکیبات مختلفی می

ترپن و سایر وییها، سزککوماریناسید واسترهاي آن،فرولیک
گاالکتوز، رامنوز،صمغ آن حاوي گلوکز،.باشدترپنوئیدها می

هاي فرارآن از ها بوده وروغنپلی ساکاریدها وگلیکوپروتئین
). بو و 16ترکیبات سولفوره و ترپنوئیدها تشکیل شده است (

صمغ . بخاطر ترکیبات حاوي سولفورآن استآنغوزهمزه صمغ 
آنغوزهز تیغ زدن ریشه و یا ساقه یا شیره حاصل اآنغوزه

آید و بوي تند گوگردي شبیه به بوي سیر متعفن و بدست می
درصد 62داراي آنغوزهنوع مرغوب .)30طعم زننده دارد (

درصد 28/1درصد اسانس، 7- 3درصد صمغ، 25رزین، 
باشد اسیدفرولیک آزاد و به مقدار بسیار جزئی وانیلین می

داراي ترکیبات دي، آنغوزهصمغ ). تقریبا تمام 39،40(
کامولونفرول،تري وتترا سولفید، مشتقات کومارین،

همچنین .باشدمیکانفرولوآمبلیپرنینسامارکاندین،اپی
، Bترکیباتی نظیر آزافوئتیدین، فروکولیسین، آزافوئتیدنول 

ها گروه کوماریناسترهاي جدید وفوئتیدین، ازسارادافرین،
جداسازي شده است آنغوزهید از رزین صمغ سزکوئی ترپنوئ

آنغوزهگیاه در. براساس بررسی میزان عناصرموجود)42(
آهن، استرانسیم، مشخص شده است که عناصري از قبیل 

و منابع طبیعی ساريدانشگاه علوم کشاورزي 
پژوهشهاي تولیدات دامی
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باشد روي و مس به میزان قابل توجهی دراین گیاه موجود می
اثرات دارویی گوناگونی دارد به عنوان مثال آنغوزه). 35(

ی عصاره آن اثرات ضد انگلی قابل توجهی را مصرف خوراک
نشان داده است، همچنین این گیاه به عنوان ضد کرم، 

تشنج و نیز در دامپزشکی به عنوان ضد کننده، ضدضدعفونی
ضمنا تجویز فارنسی ، گیردهاي دام مورد استفاده قرار میانگل

باشد، درمیآنغوزهدهنده رزین فرول که یکی از اجزاي تشکیل
مهار فاکتور رشد اندوتلیوم عروق موثر است که موجب مهار 

هاي سرطانی در تکثیر، مهاجرت، تشکیل عروق و تولیدسلول
همچنین اثرات ضد دیابتی، ضد ).7(شودبافت همبند می

. )13(میکروبی و درمان سنگ صفرا نیز گزارش شده است 
هاي موجب کاهش قند خون در موشآنغوزهتجویز رزین 

. هدف از )1(تی و افزایش غلظت انسولین در آنها شددیاب
مطالعه حاضر بررسی اثر سطوح مختلف پودر صمغ گیاه 

بر پارامترهاي عملکردي و نیز بررسی آنغوزهدارویی 
بیوتیک آنتیمورفولوژي و جمعیت میکروبی روده در مقایسه با 

باشد.آویالمایسین می

هامواد و روش
گوشتی از نژاد راس قطعه جوجه240در این تحقیق تعداد 

تکرار به 4تیمار و 5در قالب طرح کامال تصادفی با 308
روزگی مورد آزمایش قرار 42تا 1ازاي هر تیمار،  از سن 

گوشتی در شرایط قطعه جوجه12گرفت. در هر واحد آزمایشی 
محیطی یکسان بر روي بستر پرورش داده شدند. پنج جیره 

) جیره پایه بدون 1) شامل موارد ذیل بودند: آزمایشی (تیمارها
گرم در میلی100) جیره پایه به اضافه 2افزودنی خوراکی، 

1/0) جیره پایه به اضافه 3بیوتیک آویالمایسین، کیلوگرم آنتی
درصد پودر 2/0) جیره پایه به اضافه 4درصد پودر صمغ آنغوزه، 

ودر صمغ درصد پ3/0) جیره پایه به اضافه 5، آنغوزهصمغ 
هاي آزمایشی بر پایه ذرت و کنجاله سویا در دوره جیرهآنغوزه.

) تنظیم شدند و سطح مواد 22- 42) و رشد (1-21آغازین (
ها براساس جداول احتیاجات طیور انجمن مغذي جیره

NRC(تحقیقات ملی آمریکا  در ).1تنظیم شد (جدول) 1994
ساقه گیاه به ازکه (این آزمایش از صمغ گیاه دارویی آنغوزه

منطقه استفاده شد. این گیاه از) صورت طبیعی خارج شده
آوري شده و پس از شستشو با آب مقطر، کوهپایه کرمان جمع

در دماي اتاق و بدون استفاده از نور خورشید  به مدت شش 
ماه به صورت طبیعی خشک و توسط آسیاب به صورت پودر 

ها به صورت آزاد به هدر طول دوره آزمایش جوجدرآورده شد.
ها به صورت آردي آب و غذا دسترسی داشتند و همه جیره

23تغذیه شدند. سیستم نوردهی به صورت نوردهی دائمی (
ساعت نور و یک ساعت تاریکی) بود. وزن بدن و مصرف 

گیري شد خوراك به صورت هفتگی و تلفات بطور روزانه اندازه
رف خوراك و ضریب و براي محاسبه عملکرد، وزن بدن، مص

تبدیل غذایی استفاده شدند. براي بررسی فلور میکروبی روده 
پرنده از هر تیمار) 4روزگی یک پرنده از هر تکرار (21در سن

به طور تصادفی انتخاب، کشتار و بالفاصله به آزمایشگاه 
منتقل شد و یک گرم مواد دفعی از ایلئوم هر یک از پرندگان 

colony forming units (CFU(براي تعیینبرداشته شد. 
اي، در محلول استریل بافر فسفات از روش شمارش قطره

استفاده شد. phosphate-buffered saline (PBSسالین (
PBSبافر لیترمیلی9بدین ترتیب که یک گرم ماده دفعی به 

را برداشته و - 1از رقتلیترمیلی)، یک - 1اضافه گردید (رقت 
)، بدین ترتیب - 2اضافه شد (رقت PBSافر بلیترمیلی9به 

هاي تهیه شد. براي شمارش باکتري- 7سري رقت تا 
آگار و براي MRSکننده اسید الکتیک از محیط کشت تولید

هاي کلی فرم از محیط کشتشمارش باکتري
Mac Conkey آگار استفاده شد. پس از کشت دادن روي

گراد به سانتیدرجه37ها در دماي هاي کشت، پلیتمحیط
ساعت در محیط هوازي انکوباسیون 24و 72ترتیب به مدت 

براي مطالعه ساختار ). 22(و در نهایت شمارش صورت گرفت
4هایی از بافت هدف (به اندازه پرزهاي بافت ایلئوم، نمونه

متر از قسمت میانی ایلئوم) تهیه و بعد از تخلیه سانتی
درصد نگهداري گردید. 10محتویات و شستشو در فرمالین 

براي تهیه اسالیدهاي بافتی با ضخامت کم از روش واکس 
پارافین استفاده شد. این روش شامل آبگیري بافت، شفاف

سازي و آغشتگی آن با پارافین مذاب است که به سرعت با 
سرد شدن پارافین، جامد شده و سختی مناسب جهت 

قالب پارافینی به ها در . حالت نمونهکندبرشگیري را کسب می
اي بود که در هنگام برش بتوان مقطع کامل از نمونه را گونه

گیري از قالب پارافینی از دستگاه تهیه کرد. براي برش
هاي ) استفاده شد. برش4055آلمان، مدل SLEEمیکروتیوم (

میکرومتر داشتند. پس از 6انجام شده ضخامتی در حدود 
45خاب شده روي آب گرم (گیري نمونه هاي بافتی انتبرش

گراد) قرار داده تا چروك آن باز شد. سپس الم درجه سانتی
تمیزي را که از پیش با استفاده از روش سیالته کردن بار دار 
شده بود، در عمق آب و در زیر نمونه فرو برده تا نمونه روي 

گیري به الم چسبید. اسالیدها پس از پارافین زدایی و آب
گرم در لیتراسید پریودیک 5در محلول حاوي دقیقه 15مدت 

دقیقه 30شیف نگهداري شد. پس از شستشو با آب، به مدت 
هاي گابلت (با موکوس موجود در سلولف در محلول شی

گیري ارتفاع پرز( از دهد) قرار گرفتند. براي اندازهواکنش می
راس پرز تا قاعده آن) و عرض پرز توسط میکروسکوپ 

)OLYMPUSن، مدل آلماBX51برابر 40) از درشت نمایی
و عمق کریپت (از قاعده پرز تا انتهاي غدد) از درشت نمایی 

برابر استفاده شد. در پایان مقادیر یادداشت شده براساس 100
کالیبراسیون، با استفاده از اسالید میکرومتري، به میکرومتر 

فاده . اطالعات به دست آمده از آزمایش با است)24(تبدیل شد.
مورد تجزیه و تحلیل قرار GLMرویهو SASافزاراز نرم

اي دانکن ها با استفاده از آزمون چند دامنهگرفتند و میانگین
.درصد مورد مقایسه قرار گرفتند5داردر سطح معنی
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نتایج و بحث
عملکرد رشد

نتایج مربوط به تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر وزن بدن، 
ارائه شده 2خوراك مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در جدول 

ین وزن بدن در تیمار بیشترروزگی 7در سن .است
3/0بیوتیک مشاهده شد که نسبت به تیمارهاي شاهد و آنتی

). P>01/0دار بود (عنیداراي اختالف مآنغوزهدرصد صمغ 
روزگی تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی21وزن بدن در سن 

ین وزن مربوط به بیشترقرار نگرفت. هرچند از لحاظ عددي 
ین وزن بدن بیشترروزگی 42درصد بود. در سن2/0آنغوزه

بیوتیک مشاهده شد که با سایر تیمارها بجزء در تیمار آنتی
).>05/0Pداري نداشت (ختالف معنیدرصد ا3/0آنغوزهتیمار 
درصد 3/0آنغوزهگروه آزمایشی ین میزان وزن درکمتر

مشاهده شد. کاهش وزن در این گروه احتماال به دلیل اثرات 
در حالت.باشدبر جذب اسیدهاي آمینه میآنغوزهسوء 

In vitro ترکیبات فنولی موجود در گیاهان دارویی به شدت
شوند و مانع از جذب باقی مانده متصل میهابا برخی پروتئین

شوند و اسیدهاي آمینه تریپتوفان، الیزین و سیستئین می
در طی ). 19دهند (ارزش بیولوژیکی پروتئین را کاهش می

گزارش کردند انجام دادند،)8تحقیقی که باقري و خاجعلی (
شد آویالمایسین دریافت نمودند نسبت پرندگانی که محرك ر

تیمارهاي .ي داشتندبیشترها اضافه وزن به سایر گروه
داري در دوران مختلف پرورش برخوراك آزمایشی اثر معنی

همسو با نتایج این تحقیق مانتوریس .مصرفی روزانه نداشتند
)، جانگ و همکاران 2)، آلسیک و همکاران (28و همکاران (

،  بیوتیکو پريیب با استفاده از پروبیوتیک) به ترت17(
بیوتیک و مخلوط گیاهان دارویی در جیره تاثیري بر آنتی

عدم . گوشتی مشاهده نکردندهايمصرف خوراك روزانه جوجه
تأثیر گیاهان دارویی بر مصرف خوراك توسط اوکاك و 

) 4)، آمراح و همکاران (3)، آمد و همکاران (29همکاران (
) روزگی ضریب تبدیل 1- 21است. در سن (گزارش شده 

ین کمترتحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت. هرچند 
بیوتیک هاي آنتیضریب تبدیل از لحاظ عددي مربوط به گروه

ین کمتر) روزگی 22- 42درصد بود. در سن (2/0آنغوزهو 
چند که با بیوتیک مشاهده شد هرضریب تبدیل در تیمار آنتی

داري معنیدرصد و شاهد اختالف2/0آنغوزهاي تیماره
) بهترین ضریب تبدیل 1- 42نداشتند. همچنین در کل دوره  (

بیوتیک بود که با سایر کننده آنتیمربوط به تیمار دریافت
درصد و شاهد اختالف 2/0آنغوزهتیمارها به جز تیمار 

). افزایش سرعت رشد و بازدهی P>01/0داري داشت (معنی
گوشتی در اثر استفاده از آویالمایسین قبال هايك جوجهخورا

نتایج تحقیقات ساتون و همکاران .)38گزارش شده است (
رغم عدم تاثیر آویالمایسین بر مصرف ) نشان داد علی33(

بهبود ضریب تبدیل غذایی به دلیل افزایش باعث خوراك،
هاي چرب و گلوکز) ابقاي جذب مواد مغذي (به ویژه اسید

نیتروژن و کاهش ترشح چربی در مدفوع و اوره میکروبی در 
به طور کلی ترکیبات فعال .شوددستگاه گوارش ایجاد می

گیاهی از طریق بهبود قابلیت هضم، تعادل اکوسیستم 
هاي هضمی اندوژنوس میکروبی و تحریک ترشح آنزیم

).10(دهندعملکرد طیور را بهبود می

هاي گوشتی (بر حسب درصد)اجزاء و ترکیب شیمیایی جیره پایه در جوجه- 1جدول 
Table 1. Ingredients and composition of the basal diet in broiler chicks (%)

)22-42جیره پایانی ()1- 21آغازین (جیره(درصد)مواد خوراکی
85/5707/64ذرت

87/3343/28کنجاله سویا
8/334/3سویاروغن
4/04/0نمک

05/125/1کربنات کلسیم
35/29/1دي کلسیم فسفات

18/011/0نینمتیو-ال-دي
125/025/0مکمل معدنی 

225/025/0مکمل ویتامینی
ترکیب شیمیایی

30253150انرژي قابل سوخت وساز(کیلوکالري بر کیلوگرم)
5/2218پروتیین خام (درصد)

27/198/0لیزین (درصد)
92/08/0متیونین + سیستئین (درصد)

95/082/0کلسیم(درصد)
45/036/0(درصد)فسفر فراهم

ویتامینگرممیلیE،2000ویتامین گرممیلیD،14400المللی ویتامین واحد بینA ،72000المللی ویتامین واحد بین4400000هر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوي -1
K ،640پیرودوکسین، گرممیلی612نیاسین، گرممیلی12160پانتوتنیک اسید، گرمیمیل4896ریبوفالوین، گرممیلی3000تیامین ، گرممیلی612کوباالمین، گرممیلی

گرم کولین کلراید بود. 260گرم بیوتین و میلی2000
.گرم سلنیوم بود8کبالت و گرممیلی190ید، گرممیلی640گرم مس، 8گرم آهن، 100گرم روي، 8/33گرم منگنز، 5/64هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوي -2
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آورده 3نتایج مربوط به فلور میکروبی روده در جدول 
هاي ین تعداد باکتريبیشترشود طور که مشاهده می. همانشد

درصد 1/0و 2/0الکتیک به ترتیب در تیمارهاي انغوزه اسید
. تعداد باکتري داري نداشتندبود که با تیمار شاهد تفاوت معنی

کننده صمغ انغوزه در مقایسه با فرم در تیمارهاي دریافتکلی
گیاهان دارویی و روغن هاي . )>01/0Pبود (کمترگروه شاهد

ضروري استخراج شده از آنها حاوي مواد آروماتیک و فرار 
میکروبی مختلفی هستند که بسیاري از آنها داراي خواص ضد

ها ال موجود در این ترکیبات، فنولباشند، اجزاي اصلی و فعمی
و ترپنها هستند که مکانیسم عمل این ترکیبات تخریب دیواره 

ها است، که منجر به نشست و لیپوپروتئینی سلول باکتري
گردد. ترکیبات موجود درکاهش ترکیبات سیتوپالسمی می

هاي روده دارد گیاهان دارویی اثر تحریکی بر ترشحات آنزیم
هاي مختلف عصاره انغوزه ه از غلظت). استفاد11(
E.coliلیتر) سبب مهار رشد -میکروگرم در میلی600- 20(

میکروگرم بیشترین اثر را 600شود به طوري که غلظت می
) گزارش کردند که ریشه 21(لی و همکاران .)5داشته است (

ویروسی است که گیاه انغوزه حاوي ترکیباتی با خاصیت ضد
.)N1H1شود (میAر ویروس آنفوالنزاي نوع موجب مها

هاي محققان اثر ضدمیکروبی رزین انغوزه بر سوش
استرپتوکوکوس نمونیا و استرپتوکوکوس پایروژن را گزارش 

). در تحقیقی دیگر اثرات اسانس انغوزه بر روي 36کردند (
بر اساس نتایج .)37ال نشان داده شد (گباکتري سالمونال و شی

) که از آویالمایسین در 6زاده و همکاران (ريتحقیق عشای
گرم بر کیلوگرم استفاده نموده بودند، افزودن میلی100سطح 

ها فرمجداگانه آویالمایسین و رکسارسون نتوانست کلنی کلی
داري کاهش دهد، اما مخلوط آنها کلنی این را به صورت معنی
صورت ها را در مقایسه با گروه شاهد بهگروه از باکتري

.داري کاهش دادمعنی
ریخت شناسی پرزهاي روده

نتایج مربوط به ریخت شناسی پرزهاي روده 4در جدول 
بیوتیک ین طول پرز در تیمار آنتیبیشترارائه شده است. 

).>05/0P(مشاهده شد

هاي مختلف پرورشگوشتی در دورههايتأثیر تیمارهاي آزمایشی برعملکرد جوجه- 2جدول 
Table 2. Effect of experimental treatments on broiler performance in different breeding periods

هاي  دوره
پرورش

*تیمارهاي آزمایشی 

T1T2T3T4T5SEMP-Value

پرنده)وزن (گرم/
b00/130a33/148ab29/137a20/145b79/12949/3004/0روزگی7

54/76333/79229/76780/82638/72432/25114/0روزگی21
abc50/2372a23/2485ac14/2331ab52/2441c80/229203/41027/0روزگی42

پرنده)مصرف خوراك (گرم/
21-123/4857/4943/4987/5196/4706/1131/0
42-2296/15257/15354/15224/15262/15383/1976/0
42-154/9882/9896/9835/9902/9808/193/0

گرم)ضریب تبدیل (گرم/
21-141/139/143/139/148/1023/0076/0
42-22b01/2b99/1a06/2ab03/2a06/2011/0004/0
42-1bc81/1c79/1b85/1c80/1a89/1011/00001/0

a,b,c :05/0دار است (حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی<P(.
T1* ،جیره شاهد :T2+برکیلوگرم آنتی بیوتیک آویالمایسین، گرممیلی100: جیره شاهدT3 درصد، 1/0:  جیره شاهد+ انغوزهT4درصد، 2/0ه : جیره شاهد + انغوزT5 جیره :

درصد.3/0شاهد + انغوزه 

روزگی21هاي گوشتی در سن تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر جمعیت میکروبی روده جوجه- 3جدول
Table 3. Effect of experimental treatments on intestine microbial population of broiler in 21 days of age

(Mean log10CFU /g sample)تیمارهاي آزمایشی
باکتري هاي اسیدالکتیکهاکلی فرم

T1a500/4ab712/6
T2ab835/3c955/5
T3b222/3a840/6
T4b177/3a890/6
T5b577/3b495/6

SEM234/0107/0
0073/00001/0داريسطح معنی

a,b,c :05/0دار است (دهنده اختالف معنیحروف متفاوت در هر ردیف نشان<P.(
T1* ،جیره شاهد :T2+گرم برکیلوگرم آنتی بیوتیک آویالمایسین، میلی100: جیره شاهدT3 درصد، 1/0:  جیره شاهد+ انغوزهT4 :درصد،2/0ه شاهد + انغوزه جیر

T5 درصد.3/0: جیره شاهد + انغوزه
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فلور میکروبی روده
3/0و2/0کننده همچنین طول پرزها در تیمارهاي دریافت

درصد انغوزه 1/0درصد انغوزه در مقایسه با گروه شاهد و 
بیوتیک و ). عرض پرزها در تیمار آنتیP>01/0بود (بیشتر

بود بیشتردرصد انغوزه در مقایسه با گروه شاهد 2/0
)05/0<P .(درصد 1/0ین عمق کریپت هم در تیمار کمتر

3/0بیوتیک و انغوزه مشاهده شد که نسبت به گروه آنتی
ین نسبت بیشتر). P>01/0(دار بودانغوزه داراي اختالف معنی

درصد 2/0طول پرز به عمق کریپت به ترتیب درتیمار انغوزه 
ابتدایی رودهدر نواحی).P>01/0و شاهد مشاهده شد (

انتهایی روده ین ارتفاع را دارند و در نواحی بیشترکوچک پرزها 
یابد. این روند براي عمق کریپت و ارتفاع پرزها کاهش می

. )18(شود نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت نیز مشاهده می
کوچک باشد، ظرفیت جذبی رودهبیشترهرچه ارتفاع پرزها 

تر، ر سبب ممانعت از عبور سریعشود. پرز بلندتمیبیشتر
کاهش رطوبت محتویات و کاهش ضریب تبدیل غذایی 

). افزایش نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت 9شود (می
هاي روده در میزان نوسازي سلولدهنده کاهشنشان

چرخ افزایش انرژي ذخیره شده از کاهش میزان باز.باشدمی
هاي دیگر و در د بافتتواند صرف تولیتلیال میهاي اپیسلول

به طور کلی پذیرفته شده است که .نتیجه افزایش رشد شود
افزایش ارتفاع پرز در ترکیب با عمق کریپت کمتر موجب 

ها در ارتفاع پرز شده و از دست تر انتروسیتمهاجرت آهسته
یابد، این امر موجب بهبود رفتن انتروسیت از پرزها کاهش می

در این آزمایش شود.وچک میظرفیت هضم و جذب روده ک
ین عمق کریپت و ارتفاع پرز مربوط به تیمار بیشتر
بیوتیک بوده که احتمال دارد افزایش عمق کریپت در این آنتی

گروه بواسطه اثر تحریکی بر فعالیت ترشحی آنزیم هاي روده 
بیوتیک باشد و همچنین افزایش ارتفاع پرز در تیمار آنتی

نقش آن در افزایش اسیدهاي چرب فرار احتمال دارد به دلیل 
اسیدهاي چرب زنجیره کوتاه به عنوان محصول نهایی . باشد

،شودها و بیفیدوباکترها تولید میتخمیر به وسیله الکتوباسیل
دهد و محیط روده را کاهش میpHتجمع این مواد در روده، 

کند و با کاهش ها نامناسب میرا براي سالمونال وکلی باسیل
).26(دهدمییواره میزان نوسازي روده را کاهشمه به دصد

با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق، به نظر 
جیره درصد تاثیر مثبتی بر 2/0رسد انغوزه در سطح می

عملکرد، مورفولوژي و جمعیت میکروبی روده داشته است و 
نظر گرفتن عوامل بهداشتی دیگر جایگزین تواند با درلذا می

.بیوتیک باشدمناسبی براي آنتی

هاي گوشتیتاثیر تیمارهاي آزمایشی مختلف بر مورفولوژي پرزهاي روده در جوجه- 4جدول 
Table 4. Effect of experimental treatments on the intestinal morphology in broiler chicks

تیمارهاي آزمایشی
صفات مورفولوژي روده (میکرومتر)

طول پرز/عمق کریپتعمق کریپتعرض پرزطول پرز
T1c00/1728b500/154b50/108a940/15
T2a50/2021a500/166a50/139b508/14
T3d50/1496ab500/163b00/107b994/13
T4b50/1795a500/164b00/111a189/16
T5b75/1770ab875/156a50/135c072/13

SEM157/12030/3901/1261/0
>0001/005/00001/00001/0سطح معنی داري

a,b,c:05/0دار است (دهنده اختالف معنیمتفاوت در هر ردیف نشانحروف<P.(
T1* ،جیره شاهد :T2+برکیلوگرم آنتی بیوتیک آویالمایسین، گرممیلی100: جیره شاهدT3 درصد، 1/0:  جیره شاهد+ انغوزهT4 رصد، د2/0: جیره شاهد + انغوزهT5 جیره :

درصد.3/0شاهد + انغوزه 
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Abstract
This experiment was conducted to investigate the effect of different levels of Ferulaassa-

foetida gum powder and antibiotic on performance, intestine morphology and microbial
population in broiler chicks. The experiment was carried out in a completely randomized design
with 240 chicks in 5 treatments, 4 replicates and 12 chicks per replicate. Treatments included: 1)
basal diet without additives, 2) basal diet containing 100 mg per kg of antibiotics Avilamycin.3,
4 and 5) basal diet contain 0.1, 0.2 and 0.3 Ferula assa-foetida gum powder, respectively. The
results showed that in whole experiment period, treatment fed antibiotic had the highest body
weight (P<0.05). Feed intake was not affected by treatments. The best feed conversion in whole
period was related to antibiotic group. The lowest number of coliform bacteria was related to
treatments were fed with Ferula assa-foetida. The highest number of Lactobacillus were seen, in
0.2 and 0.1 percent Ferula assa-foetida treatments respectively that had significantly different
with other treatments except control (P<0.01). The highest ratio of villus length to crypt depth
has found for 0.2 percent of Ferula assa-foetida and control group.

Keywords: Avilamycin, Ferula assa-foetida, Morphology, Microbial population
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