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  یدهچک
روده  شناسییخترجمعیت میکروبی و عملکرد،  هايشاخص بر بیوتیک فالوفسفولیپولآنتیبا مقایسه  درفلفل قرمز استفاده از پودر  تاثیر ور بررسیمنظبه
. تیمارهاي به اجرا درآمدرار ) در هر تک308جوجه یک روزه (نر سویه راس  10و  تکرار 4 و تیمار 4آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی با  هاي گوشتی،جوجه

به ) 4 و 3درصد فالوفسفولیپول،  04/0حاوي  جیره) 2)،پایهبدون افزودنی (جیره شاهد ) 1، شاملروزگی تنظیم شد و  22- 42روزگی و  0- 21در دو دوره آزمایشی 
نتایج بودند. روده  شناسیو ریخت جمعیت میکروبیل عملکرد، گیري شاممورد اندازه هايشاخص. بودند فلفل قرمز پودر درصد3/0و  1/0ی یهاجیرهترتیب حاوي 
ایلئوم ( ي رودههاجمعیت الکتوباسیل ).>05/0P( یشی قرار نگرفتیل تحت تاثیر تیمارهاي آزمامصرف خوراك و ضریب تبد فزایش وزن روزانه،انشان داد که 

 1/0حاوي  ها نیز در تیمارتعدادکلی فرم ).>05/0P( هد افزایش پیداکردبیوتیک و شایمار آنتیدر مقایسه با ت درصد)3/0و1/0هاي پودر فلفل قرمز (در تیمار) فوقانی
در مقایسه با گروه شاهد ) ایلئوم فوقانی( تغذیه با پودر فلفل قرمز باعث افزایش طول پرز ).>05/0P( کردکاهش پیدا  نسبت به تیمار شاهد فلفل قرمز درصد پودر

طور کلی پودر فلفل قرمز به ).>05/0P(بیوتیک افزایش یافتدر مقایسه با گروه شاهد و آنتیقرمز درصد فلفل  1/0تغذیه شده با هاي گردید، عرض پرز در جوجه
بیوتیک آنتین عنوان جایگزیبه لذا استفاده از آن .نداشتمعنی داري  تأثیرروي عملکرد  ها شد وفرم و افزایش جمعیت الکتوباسیلهاي کلیباعث کاهش باکتري

  فالووفسفولیپول توصیه می شود.
  

   .رودهشناسی ریختفلفل قرمز، جمعیت میکروبی،  بیوتیک،آنتی :هاي کلیديواژه
  

  1مقدمه
با افزایش جمعیت جهان و کمبود مواد خوراکی نیاز به افزایش 

هاي اخیر، گردد. در سالآشکار می پرورشی سرعت رشد در طیور
ژنتیک، مواد غذایی، پرورش و بازاریابی در  هایی که در زمینهپیشرفت

هاي ها و دستگاهموجب به کارگیري روشحاصل شده، صنعت طیور 
مدرن براي دستیابی به باالترین تولید با کمترین هزینه در این صنعت 

هاي پرورش در هاي مدرن در زمینهشده است .لیکن استفاده از روش
ها در طیور و افزایش بیماري هاي غذایی باعث ایجاد تنشتنظیم جیره

گردیده است. لذا امروزه براي دستیابی به تولید باال با کمترین هزینه 
استفاده  .)10( شودهاي خوراکی در صنعت طیور استفاده میاز افزودنی

                                                        
، کرمان، دانشجوي کارشناسی ارشد گروه تغذیه دام دانشگاه شهید باهنر کرمان - 1

  .ایران
  .، کرمان، ایراندانشیار گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان - 2
استادیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر  - 3

  کرمان، ایران.، کرمان
)   mafshar@uk.ac.ir                                     :    لنویسنده مسئو -*(

 DOI:10.22067/ijasr.v11i2.63838 

ها به مدت بیوتیکی براي افزایش بازده دامآنتی هاي رشدمحرك از
 باکتریایی هايبیماري وعشی افزایش شده است. سال اجرا 50 بیش از

 مصرف برابر در باکتریایی افزایش مقاومت و اخیر دهه در
 حتی یا و مکمل که روشی از به استفاده نیاز مرسوم، هايبیوتیکآنتی

سال  20حدود  .نمایدیم تررا ضروري باشند هابیوتیکآنتی جایگزین
 .)48( است ممنوع شده طیورها در تغذیه استفاده از آنتی بیوتیک قبل

هایی از ترکیبات هاي خوراکی، مجموعههاي رشد و افزودنیمحرك
شیمیایی، بیولوژیکی یا طبیعی هستند که به خوراك اضافه شده و با 

دست آوردن باالترین و ی خوراك و بهآیبهبود کارفرض بهبود رشد و 
 هاییافزودنی ترینازمهم ).39( گردندترین تولید استفاده میاقتصادي

 به توانمی اند،هشد معرفی هابیوتیکجایگزین آنتی عنوانبه که
 و گیاه دارویی فلفل قرمز ها،مآلی، آنزی اسیدهاي ها،بیوتیکريپ

 پاسخ و سالمتی روي مواد این مفید تأثیرات کرد اشاره آن عصاره
  ).48و  43( است ثابت شده  زیادي تحقیقات در طیور ایمنی
ها مواد آن برگ و میوهانی هستند که در گیاهان دارویی، گیاه 

د، که نخاصی به نام مواد موثره یا مواد فعال ساخته و ذخیره می شو
 گذارند.بر جاي می بدن پرندگانفیزیولوژیکی بر تأثیر  این مواد
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ثانویه، بر تولید و  زیست فعال دلیل وجود ترکیباتبه دارویی انگیاه
در نهایت بر رشد پرنده و قابلیت هاي گوارشی و بهبود فعالیت آنزیم

ترکیبات زیست فعالی داراي  ).45( دنگذارمی تأثیرهضم خوراك 
 هايعصاره و هااسانس شامل بیشتر ،دارویی گیاهانخاصیت درمانی 

بی و طبیعی ترکیبات عنوانبه کننده، مصرف که توسط بوده گیاهی
 جایگاه یداروی گیاهان هالسا درطی .)38( شوندمی شناخته خطر
 عالوهبه .)39( اندکرده پیدا پرندگان و حیوانات ،درمان در اییویژه

 هايبمیکروآنتی عنوانبه گیاه فلفل قرمز مصرف عصاره اینکه
 کنترل در هاهعصار این .است یافته گسترده افزایش طوربه طبیعی
 عامل( پرفرنژنس کلستریدیوم قبیل از مضر هايممیکروارگانیس برخی

فلفل . )43( مؤثرهستند گوشتی هايدرجوجه )نترایتیسآ وتیکنکر
 از خانواده  Capsaicinبا نام علمی یک ساله قرمز گیاهی

Solanaceae  .میزان تولید سالیانه فلفل قرمز در کشور ساالنه است
و  : کاپسایسینموثره این گیاه شامل موادتن می رسد.  1000به حدود 

این یبات ضدمیکروبی استخراج شده برخی از ترکاست.  کاپساینتین
 باشندمی ترپینئول و لینالئول، آلفاپینن، بتاپینن، ترپینر شامل:گیاه 

 و دارچین کوهی، پونه ترکیب سه از استفاده که گزارش شده .)23(
 با مقایسه در بدن وزن افزایش موجب درصد 1/0به میزان  قرمز فلفل
تاثیر  همچنین سبب کاهش تلفات، افزایش وزن و گردید، شاهد گروه

را مثبتی بر کیفیت الشه و افزایش مقاومت در مقابل بیماري نیوکاسل 
افزودن دو مخلوط تجاري گیاهان در آزمایش دیگري ). 6داشته است (

دیگري شامل: مریم  دارویی (شامل: پونه کوهی، دارچین و فلفل و
گرم در کیلوگرم، میلی 500و 200گلی، آویشن و رزماري) به میزان 

را در مقایسه با تیمار  غذاییهاي گوشتی، ضریب تبدیل جیره جوجهبه
 .)22بهبود نبخشید ( )آویالمایسینآنتی بیوتیک ( حاوي شاهد و تیمار

 بدن وزن کاهش کاپسایسین، در اثر مکانیسم روي آزمایشی که در
 فسفات -3گلیسرول  فعالیت که شد داده نشان ها انجام شدموش

 طوربه )3MDH( ماالت دي هیدروژنازو  )2GPHD( هیدروزناژ دي
 کاهش به منجر و یابدمی کاهش کاپسایسین وسیلهبه داريمعنی

 کاهش نتیجه در و سنتز چربی کلی کاهش و گلیکولیتیک فعالیت
 3و 5/1 سطوح با که تحقیق دیگري در .)31( شودمی بدن وزن

انجام  گوشتی هايجوجه در باال چربی با همراه قرمز درصد فلفل
در  روزگی) 21-42( پایانی وزن دوره افزایش گرفت مشخص شد

 داريمعنی صورتبه فلفل قرمز درصد 5/1 با شده تغذیه هايجوجه
مختلفی  دالیل که بود فلفل قرمز درصد سه و شاهد گروه از ترپایین

 فعالیت سیستم افزایش از ناشی خوراك مصرف کاهش جمله از
 فعالیت بر سیستم سمپاتیک تاثیر همچنین و سمپاتیک عصبی

 تبدیل . ضریب)8است ( شده پدیده بیان این بر چربی سوخت و ساز

                                                        
2-Glycerol-3-phosphate dehydrogenase 
3-Malate Dehydrogenase 

 در درصد پودر فلفل قرمز 1 سطح با شده هاي تغذیهجوجه خوراك
نشد  واقع آزمایشی تیمارهاي تاثیر رشد تحت و آغازین هايدوره

درصد بر ضریب تبدیل غذایی  1/0). استفاده از پودر فلفل قرمز 27(
در آزمایشی که روي اثر  ).14هاي گوشتی تاثیري نداشت (جوجه

هاي گوشتی انجام گرفت مشخص قرمز بر عملکرد جوجهعصاره فلفل 
شد که افزایش عصاره فلفل قرمز سبب خوش خوراکی و افزایش وزن 

هاي گیاهان ها با جیره حاوي عصاره). تغذیه جوجه48شود (بدن می
کارواکرول، تیمول، کاپسایسین و سینمالدئید در سن  ppm 300شامل

). 20درصد بهبود بخشید ( 8/1روزگی اضافه وزن روزانه را  17
همچنین استفاده از سه ترکیب پونه کوهی، دارچین و فلفل قرمز 

تولید در مقایسه با گروه شاهد، باعث  (مخلوط) موجب افزایش عملکرد
تأثیر مثبتی بر کیفیت الشه و افزایش  کاهش تلفات، افزایش وزن و

 در این تحقیق .)26( مقاومت در مقابل بیماري نیوکاسل را داشته است
شناسی تاثیر پودر فلفل قرمز بر عملکرد، جمعیت میکروبی و ریخت

 مورد بررسی قرار گرفت.هاي گوشتی جوجهروده 
  

  هامواد و روش
دانشکده در سالن تحقیقاتی  94این تحقیق در بهمن ماه 

 در این تحقیقدانشگاه شهید باهنر کرمان به اجرا در آمد. کشاورزي 
طرح  بدر قال )308سویه راس ( نر جوجه گوشتیقطعه  160تعداد 

روزگی مورد  42تا  1، از سن تکرار 4تیمار و  4با  کامال تصادفی
-سانتی 100×120به ابعاد ( . در هر واحد آزمایشیندآزمایش قرار گرفت

شرایط محیطی جوجه در قطعه  10)مترسانتی 120متر و ارتفاع 
ه شدند. جیره آزمایشی پرورش داد به صورت آزاد یکسان روي بستر

 ،)پایهبدون افزودنی ( شاهدجیره  )1تیمارها) شامل موارد زیر بودند. (
 1/0حاوي  ) جیره3درصد فالوفسفولیپول،  04/0) جیره حاوي 2

 فلفل قرمز پودر درصد 3/0) جیره حاوي 4فلفل قرمز، پودر درصد
) 22- 42(و رشد  )0-21( هاي آزمایشی در دو دوره آغازینجیره .بودند

 توصیه سویه راساساس  بر هاجیره مغذي مواد سطحتنظیم شدند و 
 صورتبه هاآزمایش جوجه دوره طول ). در1( جدول( شد تنطیم 308
 ساعته 24 صورتبه سالن نوردهی .داشتند دسترسی غذا و آب به آزاد

در سایه و دور صورت تازه خریداري و به فلفل قرمزگیاه  .گردید انجام
 خوراك مصرف و بدن وزن پودر شد.سپس و  خورشید خشکاز نور 

 محاسبه براي و ثبت روزانه طوربه تلفات و هفتگی صورتبه
 ضریب ،خوراك مصرف بدن، وزن اضافه ي،عملکرد هايشاخص
 ،فوقانی ایلئوم بافت پرزهاي مطالعه ساختار براي .ندشد استفاده تبدیل

 مترسانتی 4 طول به( هدف بافت از هایینمونه از هر تکرار یک پرنده
 فرمالین در شستشو و تخلیه محتویات از بعد و تهیه )ایلئوم فوقانی از

 اسالیدهاي تهیه براي ساعت، 24و بعد از ،گردید نگهداري درصد 10
 روش این .شد استفاده واکس پارافین روش از کم ضخامت با بافتی
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 مذاب ینپاراف با آن آغشتگی و سازيشفاف بافت، آبگیري شامل
 مناسب سختی و شده جامد پارافین، شدن با سرد سرعتبه که است

   ).11( کندمی کسب را گیريبرش جهت
 

 
 هاي گوشتیدرجوجه رشد و آغازین دوره دو در استفاده مورد پایه جیره شیمیایی ترکیب و اجزا-1جدول

Table 1- Ingredients and chemical composition of the basal diet used in two periods in broiler chicks  
روزگی)42-22( یره رشدج  

)d42 -22Grower diet (  
روزگی)1-21( جیره آغازین  

)d21 -Starter diet (0  
  اجزاي جیره (درصد)
Ingredients (%)  

  ذرت 57.85  64.07
Corn  

  کنجاله سویا   33.87  28.43
Soya bean meal  

  روغن سویا  3.80  3.34
Soya oil 

1.25  
  

  کربنات کلسیم  1.05
Carbonate calcium  

1.90 
  

  فاتسدي کلسیم ف  2.35
Di calcium phosphate  

  طعام نمک  0.40  0.40
Salt  

0.11  0.18  DL- متیونیین  
DL- methionine  

  1مکمل ویتامینی  0.25  0.25
1Vitamin Premix 

  2مکمل معدنی  0.25  0.25
2mineral Premix  

  رصد)ترکیب شیمیایی(د    
Chemical composition (%)  

 انرژي قابل سوخت و ساز(کیلو کالري در کیلو گرم) 3025  3150
Metabolisable energy (Kcal/kg)  

  پروتئین خام (درصد)  22.50  18.00
Crude protein  

  (درصد)لیزین   1.27  0.98
Lysine  

  (درصد)سیستین  متیونین+  0.92  0.80
Methionine + cysteine  

  کلسیم(درصد)  0.95  0.82
Calcium  

  فسفر(درصد)        0.45  0.36
phosphorus  

 گرممیلی K ، 640ویتامین گرممیلی E ، 2000ویتامین گرممیلی D ، 14400ویتامین المللیواحدبین A ، 72000واحد بین المللی ویتامین 4400000 هرکیلوگرم جیره حاوي 1
 260 گرم بیوتین ومیلی2000 گرم پیرودوکسین،میلی 612 گرم نیاسین،میلی 12160 گرم پانتوتنیک اسید،میلی 4896 گرم ریبوفالوین،میلی 3000 گرم تیامین،میلی 612 کوباالمین،

 .گرم سلنیوم بود 8 گرم کبالت ومیلی 190 گرم ید،میلی 640 گرم مس، 8 گرم آهن، 100 گرم روي، 33/8 گرم منگنز، 640 گرم کولین کلراید،میلی
  .گرم سلنیوم بود 8میلی گرم کبالت و  190 گرم ید،میلی 640گرم مس،  8 گرم آهن،100گرم روي،  8/33 گرم منگنز، 5/64هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوي 2

1Supplied per kg diet: Vitamin A, 4400000 IU; vitamin D3, 72000 IU; vitamin E, 14400 mg; vitamin K, 2000 mg; 
cobalamin, 640 mg; vitamin B1 (thiamine), 612 mg; vitamin B2 (riboflavin), 3000 mg; pantothenic acid, 4896 mg; niacin, 
12160 mg; vitamin B6 (pyridoxine), 612 mg; biotin, 2000 mg; choline chloride, 260 mg; Mn, 64.5 g; Zn, 33.8 g; Fe, 100 
g; Cu, 8 g; I, 640 mg; Co, 190 mg; Se, 8 g. 

Per kg mineral supplement containing 64.5g manganese, 33.8 g zinc, 100 g iron,2 8 g copper, 640 mg iodine, 190mg 
cobalt and was 8 g selenium.  
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 پرنده یک روزگی 42در سن  روده میکروبی جمعیت تعیین براي
و  از هر تکرار انتخاب (که به میانگین وزن هر پن نزدیک بود)

هاي روده (ایلئوم فوقانی) در پرندگان، نمونهکشتار بالفاصله پس از 
آوري و در کنار هاي پالستیکی استریل جمعشرایط آسپتیک در کیسه

هاي مولد اسید الکتیک و شد. شمارش باکتري یخ به آزمایشگاه آورده
هاي تازه و مرطوب محتویات ایلئوم فوقانی هاي توتال نمونهفرمکلی

) توسط نرمال سایلین و با Fold-10( دهی-پس از رقت سازي ده
 هايمحیط کشتگیري از استفاده از روش کشت آمیخته ضمن بهره

MRS agar و Mac Conkey agar  37ي و دماي در شرایط هواز 
گذاري براي درجه سانتیگراد انجام گرفت. مدت زمان گرمخانه

هاي توتال به ترتیب برابر با هاي مولد اسید الکتیک و کلیفرمباکتري
دست آمده از آزمایش با استفاده اطالعات به ).18( ساعت بود 24و  72

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و  GLMو رویه  SASازنرم افزار 
داري اي دانکن در سطح معنیها با استفاده از آزمون چند دامنهانگینمی
 درصد مورد مقایسه قرار گرفت. 5

 
  ثحنتایج و ب
  عملکرد هايشاخص

 هـاي زمایشی بر عملکرد جوجـه آتیمارهاي  تأثیرنتایج مربوط به 
 روزگـی  0-42و  روزگی 22-42 ،روزگی 0-21هاي در دوره گوشتی

افزایش وزن، مصرف است. نتایج نشان داد که آورده شده  2در جدول 
زمایشـی قـرار   آتیمارهـاي   تأثیرخوراك و ضریب تبدیل غذایی تحت 

جوجه بدن وزن بر توجهی قابل تاثیر قرمز فلفل پودر افزودن .نگرفت
قرمـز   فلفـل  درصد عصاره بیش از یک مصرفنداشت،  گوشتی هاي

دریافـت   از افـزایش  ناشی احتماالً که نداشت بر افزایش وزن تاثیري
نتایج حاضـر   ).27باشد ( گوشتی هايجوجه در قرمز فلفل مواد موثره

سـبب تحریـک متابولیسـم     کاپسایسین .نیز موید همین مساله است.
و  PD6Gگردد و همچنین دو آنزیم کبدي اي میچربی از بافت ذخیره

ي کند در نتیجه روي افزایش وزن تـاثیر لیپوپروتئین لیپاز را فعال می
ترکیبـات فعـال فلفـل     مغایر با نتایج حاضرگزارش شده که ).8( ندارد

قرمز موجب افزایش ترشح تریپسین، لیپاز و آمیالز و تسریع در هضم 
و کوتاه شدن زمان عبـور مـواد گوارشـی در طـول دسـتگاه گـوارش       

شوند و از طرفی از طریق بهبود قابلیت هضم، تعـادل اکوسیسـتم   می
هاي هضمی درون زادي افزایش وزن ح آنزیممیکروبی و تحریک ترش

-هاي گوشتی با آنتیتغذیه جوجه ).26و  20( دهندطیور را بهبود می
بیوتیک (ویرجینامایسین) موجب افزایش وزن نسبت به گـروه شـاهد   

). همچنین در تحقیقی دیگر نشان داده شده کـه افـزودن   28گردید (
وزن  فـزایش هبود اهاي گوشتی موجب ببیوتیک به جیره جوجه-آنتی

هـا علـت افـزایش وزن بیشـتر را     در مقایسه با گروه شاهد شد که آن
بهبود در قابلیت هضم پروتئین، چربـی و فیبـر خـام و انـرژي قابـل      

و  14بیوتیک به جیره گزارش کردنـد ( -سوخت و ساز با افزودن آنتی
46( .  

درصد تاثیري بر مصرف خـوراك ایجـاد    2/0افزودن کاپسایسین 
. همچنین گزارش شـده کـه هـیچ تفـاوتی در مصـرف      )13( ندکنمی

هاي گوشتی تغذیه شده با عصاره پونه، سینامون و فلفل خوراك جوجه
گیاهان دارویی ). 20( با پنج گرم از گیاهان خانواده نعناعیان یافت نشد

طعم تنـد و   عنوان بخشی از مواد فعال، خیلی بدبو و یا ممکن استبه
اي داشته باشند و در جیره ممکن است سـبب امتنـاع حیـوان از    زننده

  .)30و  23، 12(خوردن و کاهش مصرف خوراك شود 
گـرم در کیلـوگرم   میلـی  2 و 5 تـاثیر  هـاي گوشـتی  جوجـه  در

 تبـدیل  ضـریب  بـر  شد مشخص شد کپسایسین بررسی کپسایسین
افـزودن دو مخلـوط    .)42تـاثیري نـدارد (   گوشـتی  هايجوجه غذایی

ل: گیاهان دارویی (شامل: پونه کوهی، دارچین و فلفل و دیگري شـام 
 گـرم در کیلـوگرم و  میلی 200میزان بهمریم گلی، آویشن و رزماري) 

هاي گوشتی نر سویه راس، گرم در کیلوگرم، به جیره جوجهمیلی 500
ضریب تبدیل غذایی را در مقایسـه بـا تیمـار شـاهد و تیمـار حـاوي       

  ).4بیوتیک (آویالمایسین) بهبود نبخشید (آنتی
افزودن دو مخلوط تجاري گیاهان دارویی (شامل: پونه کوهی، 

-ن و فلفل و دیگري شامل: مریم گلی، آویشن و رزماري) بهدارچی
گرم در کیلوگرم، به میلی 500گرم در کیلوگرم و میلی 200میزان 

، ضریب تبدیل غذایی را 308 هاي گوشتی نر سویه راسجیره جوجه
بیوتیک (آویالمایسین) آنتی در مقایسه با تیمار شاهد و تیمار حاوي

  ).4بهبود نبخشید (
بیوتیک در جیره بهبود ضریب تبدیل مشاهده ان استفاده از آنتیدر زم 

ها این بیوتیکاستفاده از آنتی شد که این بهبود ضریب تبدیل در زمان
ها با محدود کردن رشد شماري از گونه تفسیر شده که آنتی بیوتیک

ها در روده، رقابت در ها و تولید سموم و محصوالت فرعی آنباکتري
ا با میزبان کاهش داده و میزان جذب از مواد غذایی را با مواد مغذي ر

). 34و  19، 6دهند (کاهش ضخامت الیه اپیتلیوم روده افزایش می
بیوتیک موجب هاي گوشتی با آنتیگزارش کردند که تغذیه جوجه

  ).29نسبت به گروه شاهد گردید ( بهبود ضریب تبدیل
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 جمعیت میکروبی روده
ایشی بر جمعیت میکروبی روده زمآنتایج مربوط به تیمارهاي 

این نتایج،  سآورده شده است. بر اسا 3هاي گوشتی در جدول جوجه
را درمقایسه ها یلجمعیت الکتوباس فلفل قرمزپودر درصد  1/0تغذیه با 

همچنین میزان  ).>05/0P( بیوتیک افزایش داده شاهد و آنتیبا گرو
 تیکوبیو آنتی فلفل قرمزدرصد  1/0ها در تیمار تغذیه شده با فرمکلی

دلیل به پودر فلفل قرمز ).>05/0P( در مقایسه با شاهد کاهش یافت
جیره و در نتیجه افزایش  pHداشتن کاپسایسین سبب کاهش 

سید الکتیک و کاهش باکتري هاي کلی فرم هاي تولیدکننده اباکتري
مطالعات . نتایج حاضر نیز موید همین مساله است. )44می شود (

در  که مواد موثره همچون کاپسایسین دارند نشان داده گیاهان دارویی
  26، 4( زاي خوراك فعالیت دارندمقابل طیف وسیعی از عوامل بیماري

 

 
 
میکروبی قوي در مقابل عالیت ضدتوانند فطور انتخابی میو به )32و

در حالی که اثر مضري روي  زاي روده داشته باشندعوامل بیماري
 باشند نداشته هاو الکتوباسیل بیوفیدوباکترها هاي مفید نظیرباکتري

و  ایکوالي، سینمالدئید و کاراکرول تعداد کاپسایسینمخلوطی از . )4(
مواد موثره . )20( دادرا در روده کور کاهش  پرفریجنس کلستریدیوم

را در روده  پرفرنجیس کلستریدیومو  شیریشاکلیاشمارش  ،گیاهی
همچنین مخلوطی از  ).16(هاي گوشتی کاهش دادند جوجه

را در روده  کلستریدویم پر فرنجیستواند کلنی هاي گیاهی میاسانس
 تولید با هاالکتوباسیل). 36( هاي گوشتی کاهش دهدو مدفوع جوجه

 باکتري خارجی غشاي که میکروب ضد یک عنوان به کتیکال اسید
 رشد رودهpH  کاهش با و، )2( برد می بین ازا ر منفی گرم هاي

ترکیبات فنولیک گیاهان  ).49( کندمی مهار را زابیماري هايباکتري
باعث ایجاد اختالل در غشاي سیتوپالسمی سلول، اختالل در  دارویی

 هاي گوشتی در سنین مختلفی بر عملکرد جوجهتأثیر تیمارهاي آزمایش - 2جدول 
Table 2-Effect of experimental treatments on performance of broiler chicks in different ages 

 
P- value 

 
SEM 

 تیمارهاي آزمایشی1
Experimental treatment1 

 آزمایشیهايدوره 
Trial periods 

4تیمار   
T4 

3تیمار   
T3 

2تیمار   
T2 

1تیمار   
T1 

 

 افزایش وزن روزانه (گرم/پرنده/روز) 
Daily weight gain (g/b/d) 

روزگی21تا0  29.04 26.88 27.62 27.01 1.148 0.729  
(0 to 21 d) 

روزگی42تا21  83.51 78.08 79.10 77.18 1.877 0.136  
(22 to 42 d) 

روزگی42تا0  56.58 52.07 51.91 51.15 1.948 0.240  
(0 to 42 d) 

 (گرم/پرنده /روز) مصرف خوراك 
Feed intake (g/b/d) 

روزگی21تا0  41.85 45.05 43.40 44.35 1.744 0.783  
(0 to 21 d) 

روزگی42تا21  141.50 130.24 129.46 131.79 5.287 0.381  
(22 to 42 d) 

روزگی42تا0  92.53 85.07 82.37 84.78 3.811 0.305  
(0 to 42 d) 

دیل (گرم/گرم)ضریب تب   
Feed conversion rate 

روزگی21تا0  1.580 1.675 1.582 1.646 0.031 0.128  
(0 to 21 d) 

روزگی42تا21  1.645 1.670 1.635 1.707 0.056 0.808  
(22 to 42 d) 

روزگی42تا0  1.635 1.635 1.582 1.662 0.042 0.577  
(0 to 42 d) 

  .درصد پودر فلفل قرمز3/0جیره حاوي : 4تیمار  پودر فلفل قرمز،1/0جیره حاوي : 3تیمار  درصد فالوفسفولیپول،04/0جیره حاوي : 2، تیمار د)جیره پایه بدون افزودنی (شاه تیمار:1
T1= control diet (without additive); T2=basal diet containing 0.04% Flavophospholipol; T3= basal diet contains 0.1% capsaicin 
powder; T4= basal diet contains 0.3% capsaicin powder 
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تقال الکترون و انعقاد محتواي سلول می جایی پروتون، جریان انجابه
و از طرفی ترکیبات فنولیک به خاطر داشتن  ،)32و  26، 4( شوند

هاي دیواره سلول را ها باکترياثرات ضد میکروبی معروف هستند. آن
 تأثیرمورد هدف قرار داده و بنابراین بر روي ساختار دیواره سلولی 

در  السمی از طریق تغییرها با غشاي سیتوپگذارند همچنین آنمی
، هایی مانند هیدروژن و پتاسیم تداخل دارندقابلیت نفوذ کاتیون

هاي ضروري در دیان یونی منجر به اختالل فعالیتازدست رفتن گرا
و منجر  کندتراوش محتویات سلول را فراهم می سلول شده و امکان
تز ، به هم خوردن پتانسیل غشا و ممانعت از سنبه عدم تعادل آب

ATP فعالیت  پودر فلفل قرمز .)25( گرددو در نهایت مرگ سلول می
 غلظت با دارویی گیاهان باکتریایی ضد فعالیت ضد باکتریایی دارد

 از این ترکیبات دارد مستقیم رابطه هاآن در مواد موثره موجود وترکیب
 و میکروبی جمعیت تعدیل روده، اپیتلیوم ضخامت کاهش طریق
 بهبود را طیور ا عملکردزبیماري هايانیسمارگ میکرو کاهش

  .خشندبمی
  
  

  
  1روزگی 42سن  در گوشتی هايجوجه در روده میکروبی جمعیت بر آزمایشی تیمارهاي تأثیر- 3جدول 

1in age 42 day in broiler chicks populationon intestine microbial  treatmentsEffect of experimental -Table3  
P- value  SEM    2تیمارهاي آزمایشی 

2Experimental treatments  
 ها در هر گرم نمونه مرطوبمیانگین لگاریتیمی تعداد کلی باکتري

Mean log10 cfu colony/ g sample  
T4  T3  T2 T1  

0.038  0.171  ab6.82  a7.01  b6.34  b6.36      هاالکتوباسیل  
Lactobacillus  

0.037  0.192  ab4.76  b4.39  b4.45  a5.23      هافرمکلی  
Coliform  

 .)>05/0P( دار هستندباشند داراي اختالف معنیهاي هر ردیف که داراي حروف مشترك نمیمیانگین1
2

1TN ،(شاهد) 2= جیره پایه بدون افزودنیT 3درصد فالوفسفولیپول، 04/0= جیره شاهد حاويT 4پودر فلفل قرمز، 1/0= جیره شاهد حاويTدرصد پودر فلفل قرمز3/0 = جیره شاهد حاوي  
1Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P < 0.05). 

t = basal die40.1% capsaicin powder; T contains= basal diet 3basal diet containing 0.04% Flavophospholipol; TT2= = control diet (without additive);1T2

contains 0.3% capsaicin powder  
 
 

  ریخت شناسی پرزهاي روده
زمایشی بر ریخت شناسی پرزهاي آ نتایج مربوط به تیمارهاي

این  سآورده شده است. بر اسا 4هاي گوشتی در جدول روده جوجه
در مقایسه با  تغذیه با پودر فلفل قرمز باعث افزایش طول پرز نتایج،

تغذیه شده  ايهدر جوجه عرض پرز. )P<0.05( گروه شاهد گردید
بیوتیک با گروه شاهد و آنتی در مقایسه فلفل قرمزدرصد  1/0با 

تیمارهاي  تأثیر عمق کریپت تحت ).P<0.05افزایش یافت (
 از مختلفی هايگزارش دارویی، گیاهان مورد در .آزمایشی قرار نگرفت

 هرود ايعمق پرزه و طول در کاهش همچنین و تغییر عدم افزایش،
 )4( دارد وجود دارویی، ازگیاهان استفاده زمان در گوشتی هايجوجه

 69 تا گوشتی هايهجوجه به جیر درصد 1/0 پودر فلفل قرمز افزودن
. )38( داد داري معنا افزایش را عمق کریپت و پرز طول روزگی،
 همانند کارهایی و ساز با دارویی گیاهان مانند رشد هايمحرك
 تولید افزایش و هاالکتوباسیل روده سودمند فلورمیکرو افزایش

 زابیماري هايباکتري میزان از رودهpH  کاهش و چرب اسیدهاي
 با ).30( کنندمی کمک روده بافت رشد سالمتی و حفظ به و کاسته

 هاویلی ارتفاع گوشتی هايجوجه جیره در دارویی گیاهان از استفاده
 تعداد کاهش آن علت رسد-می نظر به بنابراین .یابد-می افزایش
 تولید کاهش سبب که باشد روده دیواره در موجود مضر هايباکتري

 شودمی روده اپیتلیال هايسلول به کمتر آسیب و سمی هايترکیب
تواند ناشی دستگاه گوارش می هايبافت ریخت شناسیتغییرات  ).18(

ها نهاي آلیتي میکروبی روده از جمله متابوااز اثرات در تفاوت محتو
-آنتی مکمل با شده تغذیه هاي گوشتیجوجه کردند گزارش .)5( باشد

 تیمارها سایر با در مقایسه کمتري کریپت عمق و پرز طول بیوتیک،
-آنتی افزودن با که شد دیگري مشاهده گزارش در اما، )35داشتند (
-به آزمایش پایان در گوشتی، هايجوجه هبه جیر رشد محرك بیوتیک

 شاهد مقایسه با در پرزها عرض و ارتفاع رشد، عملکرد در اه بهبودهمر
گزارش شده روده باریک  ).30( یابدمی کاهش کریپت عمق و افزایش

غییراتی در سطح جذبی خود نشان در مقابل تغییرات جیره غذایی، ت
). از طرفی طول پرز از جمله عوامل موثر در اندازه موکوس 6( دهدمی

همچنین گزارش شده . )42آید (حساب میي از آن بهجذب مواد مغذ و
که مواد مغذي و افزایش فعالیت میکروبی در لوله گوارش ممکن است 

بیانگر  تواندیم بگذارند تأثیرروده کوچک  ریخت شناسیبر ترشح و 
در میزان سطح جذب روده و در نتیجه عملکرد  هاي رشدمحرك تأثیر

-متابولیت و گوارش دستگاه میکروبی بار تغییر باها باشد. رشد جوجه
 قرار تاثیر تحت دستگاه گوارش بافت شناسیریخت هاآن تولیدي هاي
 مخلوط از استفاده) 20 (همکاران و گارسیا آزمایش در) 51 (گیردمی

 درژژنوم  ناحیه در پرزها طول باعث افزایش گیاهی هايعصاره
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 گیاهان از استفاده آزمایشی در همچنین .گردید شاهد گروه با مقایسه
 عمق و پرز طول افزایش باعث گوشتی هايجوجه در جیره دارویی
 بیانگر تاثیر تواندمی روده شناسیریخت تغییرات) 37 (شد کریپت

 در تغییر نتیجه در و روده جذب سطح میزان تغییر در رشد هايمحرك
  ).39 (باشد هاجوجه رشد عملکرد

  
  1روزگی 42در سن  گوشتی هايدرجوجه روده شناسیریخت بر یآزمایش تأثیرتیمارهاي - 4 جدول

Table 4-Effect of experimental treatment on the intestinal morphology in broiler chicks in age 42 day1 

 
 نتیجه گیري کلی

قیق حاضر استفاده از پودر فلفل قرمز باعث افزایش باکتريدر تح
ها) فرمهاي مضر (کلیها) و کاهش باکتري(الکتوباسیل هاي مفید

هاي شد. همچنین باعث افزایش طول و عرض پرزهاي روده جوجه

بر عملکرد نداشت. بنابراین داري معنیي تأثیرگوشتی شد، هر چند 
فرم و افزایش پرزهاي روده کلی هايفلفل قرمز با کاهش باکتري

 فالوفسفولیپولبیوتیک عنوان یک جایگزین مناسب براي آنتیبه
  تواند مطرح باشد.می
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Introduction 1 In recent years, the advances made in the field of genetics, food, breeding, and marketing in 
the poultry industry have led to the use of modern methods and devices to achieve the highest production 
with the lowest cost in the industry. So today, food additives are used in the poultry industry to achieve high 
production with the lowest cost. Medicinal plants contain substances called active ingredient or active 
ingredients are made and stored and have physiological effects are on the body of a living creature leave. 
Medicinal plants due to certain compounds can affect the production and improving digestive and finally 
affect the bird feed digestibility. This plant contains active ingredients: Capsaicin and is capsanthin. Some 
antimicrobial compounds extracted from plants including: Terpiner, Betapinen, alfapinen, 
Linaleolandterpineol. 
 
Materials and method In this study 160 day-old male (Ross 308) broiler chicks in a completely randomized 
design with 4 treatments and 4 replicates per treatment, were used from age 1 to 42 days. In each 
experimental unit 10 chicks were reared in the same environmental conditions. Experimental diets 
(treatments) were as consisted of 1) basal diet without additives (control), 2) control diet containing 0.04 
percent Flavophospholipol, 3) control diet containing 0.1% of red pepper powder, 4) control diet containing 
0.3% of red pepper powder, diets were fed in two periods. Body weight and feed intake were measured 
weekly and daily mortality was recorded and then these data were used to calculate the performance 
parameters of body weight gain, feed intake, feed conversion ratio. To study the structure of the ileum villus 
tissue sample of the target tissue as much as 4 cm from the beginning of the ileum supply and after unloading 
the contents and washing was kept in 10% formalin paraffin wax technique for producing histological slides 
were thin.  
 
Results and discussion The results showed that weight gain, feed intake and feed conversion were not 
affected by treatments. The addition of red pepper powder did not have a significant effect on the body 
weight of broiler chicks, consuming more than one percent of the red pepper extract had no effect on weight 
gain, possibly due to an increase in the intake of red pepper fruit in broiler chickens. Capsaicin stimulates fat 
metabolism from stored tissue and also activates both liver enzymes G6PD and lipoprotein lipase and thus 
does not affect weight gain. Adding capsaicin 0.2% does not affect feed intake. It has also been reported that 
no difference was found in the consumption of broiler chickens fed with Pune, Cinnamon and Pepper extract 
with five grams of Lamiaceae plants. Medicinal plants, as part of active substances, are very mischievous or 
may have a nasty taste, and in the diet may cause the animal to refuse eating and reduce feed intake. Adding 
capsaicin 0.2% does not affect feed intake (13). It has also been reported that no difference was found in the 
consumption of broiler chickens fed with Pune, Cinnamon and Pepper extract with five grams of Lamiaceae 
plants.  
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Based on these results, feeding with 0.1% red pepper powder increased the lactobacillus population as 
compared to the control and antibiotic group (P <0.05). Also, the total amount of the formulas in the 
treatment fed with 0.1% red pepper and antibiotic was decreased in comparison with the control (P <0.05). 
Red pepper powder, due to capsaicin, reduces the pH of the diet and thus increases the bacteria producing 
lactic acid and reduces the total bacterial form. A mixture of capsaicin, cinnamaldehyde and caracole 
reduced the number of pericardial cholera and pericardial cholestridium in the intestinal tract. Vegetative 
herbicides reduced the number of asherikhakli e coli and Clostridium perfringens in the intestines of broiler 
chicks. Also, a mixture of herbal essential oils can reduce colonies of clostridium performs in the intestine 
and feces of broiler chicks. Lactobacilli is produced by the production of lactic acid as an antimicrobial that 
eliminates the external membrane of gram-negative bacteria, and, by decreasing the intestinal pH, inhibits 
the growth of pathogenic bacteria. Antibacterial activity of medicinal plants is directly related to the 
concentration and composition of the active ingredients. These compounds reduce the thickness of the 
intestinal epithelium, modify the microbial population and reduce the pathogenic microorganisms of the 
poultry function Improve 
The results of this study showed that feeding with red pepper powder increased the length of upper ileum 
compared to the control group (P <0.05). Upper ileum increased in chicken fed 0.1% red pepper in 
comparison with the control and antibiotic groups (P <0.05). Crypt depth was not affected by experimental 
treatments. In the case of herbs, there are various reports of increasing, no change, as well as a decrease in 
the length and depth of the intestines of broilers during the use of medicinal plants.  
 
Conclusion In the present study, the use of red pepper powder increased the useful bacteria (lactobacilli) and 
reduced the harmful ones (total polymorphisms). It also increased the length and width of the intestines of 
broiler chickens, although it did not have a significant effect on yield. Therefore, red pepper can be thought 
of as a suitable alternative to flavophospholipol antibiotics by reducing the overall bacterial form and 
increasing the intestinal parenchyma. 
 
Key words: antibiotics, intestinal morphology, microbial population, red pepper.  

 


