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آثار اسانس کپسولهشدة پونه بر جمعیت میکروبي و ريختشناسي دستگاه
گوارش جوجة گوشتي
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 .1کارشناسارشد سازمان تحقیقات ،ترویج و آموزش کشاورزی ،مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور ،تهران ،ایران
 .2دانشیار پژوهشی سازمان تحقیقات ،ترویج و آموزش کشاورزی ،مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور ،تهران ،ایران
 .3استادیار پژوهشی سازمان تحقیقات ،ترویج و آموزش کشاورزی ،مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1395/10/14 :

تاریخ وصول مقاله1393/10/17 :

چكيده
این آزمایش بهمنظور ارزیابی آثار اسانس کاسولهشدة پونه بر جمعیت میکروبی ،مورفولوژی و طول و وزن قسمتهای مختلف دستگاه
گوار

جوجههای گوشتی آرین انجا شد .تعداد  625قععه جوجة گوشتی در قال

سن  1تا  42روزگی آزمایش شد .تیمارها عبار

طرحی کامالً تاادفی با پنن تیمار و پنن تکرار از

بود از  .1تیمار شاهد بتدون افزودنتی .2 ،تیمتار شتاهد  +پروبیوتیتک ( 0/1گتر در

کیلوگر پروتکسین) .3 ،تیمار شاهد  +آنتیبیوتیک ( 0/15گر در کیلوگر آویالمایسین) .4 ،تیمار شاهد  +اسانس پونته (0/2گتر در
کیلوگر ) و  .5تیمار شاهد  +اسانس پونة کاسولهشده ( 1گر در کیلوگر ) .نتتاین نشتان داد صتفا

عملکتردی جوجتههتا در پایتان

42روزگی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرارنگرفت .بیشتترین جمعیتت الکتوباستیلهتا در تیمتار پونتة کاستولهشتده مشتاهده شتد

( .)p<0/05طول دئودنو تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرارگرفت ( .)p>0/05طول و وزن سایر قسمتهای دستتگاه گتوار

تحتت

تأثیر تیمارهای آزمایشی قرارنگرفت .باالترین مقدار طول دئودنو در تیمار شاهد و کمترین در تیمار پروبیوتیتک بتود ( .)p>0/05وزن
دئودنو  ،طول ژژنو  ،وزن ژژنو و طول ایلئو تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرارنگرفت .باالترین مقدار وزن ایلئو در تیمار شاهد و
کمترین در تیمار آنتیبیوتیک دیده شد ( .)p>0/05با توجه به نتاین حاصل ،بهنظر میرسد فر کاسولهشدة استانس تتأثیر معلتوبی بتر

سالمت دستگاه گوار

دارد.

كلیدواژهها :اسانس پونة کاسولهشده ،آنتیبیوتیک ،جوجة گوشتی ،مورفولوژی روده ،میکروفلور.

* نویسنده مسئول

Email: hosseini1355@gmail.com

وحید قاسملو ،سید عبداله حسینی ،هوشنگ لطفالهیان ،امیر میمندیپور

مقدمه

[ .]24عاارههای گیتاهی استتخراجشتده از نعنتاع و آویشتن

در حالت طبیعی پترور

طیتور ،فلتور میکروبتی در رودة

تعداد کل باکتریهای اشرشتیاکلی و کلستتریدیو را در رودة

کوچک در حالت تعادل قراردارد ،ولی امروزه با توجته بته

طیور کاهش میدهد [.]16

افزایش نیتاز بته منتابع غتذایی بته اتوص متواد غتذایی

پونه گونهای از انوادة نعناع و شامل  20گونته استت

طیتور

که در سراسر دنیا پراکنده است .این گیتاه دارویتی یکتی از

متراکم انجا میشود که در نتیجه عتواملی چتون

پونته

تولیدشده توسط طیور (تخممرغ و گوشت) ،پرور
بهصور

گونههای نعناع است .حتدود  65درصتد از ترکیبتا

استفاده از آنتیبیوتیتکهتا ،بهداشتت محتیط و جیترههتای

شامل تیمول ( 4درصد) و کارواکرول ( 60/5درصد) اعتال

غذایی ،همچنین تنشهای مختلف در عد تعادل میکروبتی

شده است [ .]20فعالیت ضدباکتریایی پونه ناشی از غلظت

رودة کوچک تأثیرگذار است [ .]6جمعیت میکروبی دستگاه

کارواکرول است [.]1 ،8

نقش مهمی بر عملکرد و سالمت پرنده ایفا میکنتد.

گوار

استفاده از آنتیبیوتیتکهتا موجت

استتفاده از استانسهتا فراربتتودن و

یکتی از مشتکال

افتزایش انتدکی در pH

گتترانشتتدن جیتترههتتای ماتترفی بتتا استتتفاده از ایتتن

روده میشود و تولیتد استیدهای چترب فترار را

افزودنیهاست .از آنجا که نقتش استانسهتا و متواد مععتر

کاهش میدهد .همچنین ،فلور بومی روده را تغییر میدهد و

بهدلیل تبخیر یتا ناپایتداری شتیمیایی

محتویا
بدین ترتی

موجت

گیاهی در محاوال

افتزایش حساستیت حیتوان در برابتر

بهمرور زمان از بین میرود ،رو های فراوانی برای افزایش

عوامل بیماریزا میشود [.]2

پایداری و ماندگاری اسانسها بتهکتار بترده شتده استت کته
بتا منشتأ

رهایش کنترلشدة اسانس کاسولهشده از مهمترین آنهاستت.

از مواد جایگزین آنتتیبیوتیتکهتا محاتوال

گیاهی شامل ادویهجا  ،عاارة گیاهی ،پودر برگ و ریشه و

فر کاسولهشدة ترکیبا

فعال میزان آزادستازی آن را کنتترل

ستتایر انتتدا هتتای گیتتاهی و اماتتال آن استتت کتته از نظتتر

و با کاهش اکسایش ،تاعید یا حتتی آثتار متقابتل بتا دیگتر

مار کنندگان محاول طبیعی (غیرسنتتیکی) تلقی می شود.

محافظتت

اجزای موجود در محاول نهایی ،از این ترکیبا

در نتیجه ،استفاده از آنها در صنعت طیور راین شتده استت.

میکند [ .]18 ،12ترکیبا

وجود موادی نظیر کارواکرول در گیاهانی ماتل گزنته باعتث

تا  40درجة سلسیوس در طول مد

تحریک تولید و ترشح شیرابههای گوارشتی متیشتود و بتر

باالیی دارد و نوع ،کیفیت و کمیت محتویا اسانس در طول

هضم و جذب مواد مغذی کمک شایان توجهی میکند.

مد نگهتداری تغییتری نمتیکنتد [ .]17همچنتین ،بعتد از

رکیبا

گیاهی با تأثیر بر محتیط روده بته بهبتود تعتادل

مخلوطشدن در جیره ،شد

میکروفلور و حفظ سالمت و تولید طیور کمک میکند [.]11

کاسولهشده در دماهای مختلف4 ،
 60روز ،ثبا فیزیکتی

تغییرا آن جزئی و بسیار کتم

بوده است .بهعالوه ،سترعت تبخیتر بتاالی استانس در ایتن

حذ آنتیبیوتیکها باعث شیوع عفونت نکروزه رودة طیور

ترکیبا

میشود که این بیماری در جوجههای تغذیهشده با گند بیش

پایین میآید .در نتیجته ،کاستولهکتردن فرموالستیون و ابتزار

فعتال گیتاهی از طریتق

جدیدی در استفاده از اسانسهای گیاهی است .این کاسولها

بهبود قابلیت هضم ،تعادل زیستبتو میکروبتی و تحریتک

را میتوان از طیف گستردهای از مواد طبیعی مانند دانتههتای

ترشح آنزیمهای هضمی اندوژنوسی عملکرد طیور را بهبتود

گیاهی و طبیعی ،اساورهای باکتری ،پوستة تخممرغ ،پوشتش

میبخشد [ .]9استفاده از گیاهان دارویی و اسانسهای آنهتا

جانوران دریتایی یتا متواد دیگتر تولیتد کترد [ .]17در ایتن

از ذر

بر ترکی

دیده میشود [ .]23ترکیبا

و فلور دستگاه گوار

کاسولهشده در مقایسه با نمونههای شاهد به شتد

جوجههای گوشتی اثتر دارد

دوره   19شماره   2تابستان 1396
468

آثار اسانس كپسولهشدة پونه بر جمعیت میکروبی و ريختشناسی دستگاه گوارش جوجة گوشتی

تحقیق ،اثر اسانس کاسولهشدة پونه بر جمعیت میکروبتی و
ریختشناسی دستگاه گوار

عرضی مولکولهای کیتوزان به یکدیگر و بهدا اندا تن ذرا

جوجتههتای گوشتتی آریتن

اسانس از محلول آنیتون ترپلتیفستفا ستدیم بتا غلظتت 1

بررسی و ارزیابی شده است.

میلیگر در میلیلیتر استفاده شد.
اسانس پونه با چربتی جیتره مخلتوط شتد .ستاس ،بتا

مواد و روشها

مقتتداری از ستتویای جیتتره بتته حجتتم متتورد نیتتاز بتترای

در این آزمایش تعداد  625قععه جوجة گوشتی سویة آرین

مخلوطشدن به جیرة اصلی رسید .اسانس کاسولهشتده نیتز

طرحی کامالً تاادفی با پنن تیمار و پنن تکترار و

قبل از افزودن به جیره ،با مقداری از جیرة کامل مخلتوط و

 25قععه جوجته در هتر تکترار از ستن  1تتا  42روزگتی

ساس مخلوط بهدستآمده به جیرة اصلی اضافه شد .در هر

در قال

استفاده شد .تیمارها عبار

بود از:

گر روغن اسانس کاسوله شدة پونه 5 ،میلتی گتر استانس

 .1تیمار شاهد بدون افزودنی

استفاده شد .وزن بدن و وراک مارفی بهصور

 .2تیمتتار شتتاهد  +پروبیوتیتتک ( 0/1گتتر در کیلتتوگر

با استفاده از ترازوی با دقت  1گر اندازهگیری شد .ضری

پروتکسین)

تبدیل غذایی از تقسیم وراک به وزن زنده محاستبه شتد.

هفتگتی

 .3تیمتتار شتتاهد  +آنت تیبیوتیتتک ( 0/15گتتر در کیلتتوگر

در طتتول دوره تلفتتا

آویالمایسین)

محاسبه شد .در سن  42روزگتی بتا استتفاده از رابعتة ()1

 .4تیمار شاهد  +اسانس پونه (0/2گر در کیلوگر )

شا

 .5تیمار شاهد  +اسانس کاسولة پونه ( 1گر در کیلوگر ).

تولید برای هر واحد آزمایشی محاسبه شد.
()1

در هر گر اسانس کاسوله شدة پونه  5میلیگر اسانس
استفاده شده است .جیرههای آزمایشی بر پایة ذر

جمتتعآوری و درصتتد زنتتدهمتتانی

میانگین وزن زنده (گر ) × درصد ماندگاری
ضری

تبدیل غذایی × طول دوره (روز) × 10

و سویا

برای اندازهگیری طول و وزن قسمتهای مختلف روده

با استفاده از دفترچة راهنمای سویه تجاری آرین ،با استفاده

و تهیة نمونه برای بررستی ریختتشناستی روده ،در پایتان

از نر افزار  UFFDAتنظیم شد (جدول .)1

دوره از هر تکرار دو قععه پرنده بهصور

استتانس پونتته بتتهصتتور آمتتاده ریتتداری شتتد .گتتروه

تاادفی انتخاب

و کشتتتار شتتد .طتتول و وزن قستتمتهتتای مختلتتف روده

فیتوشیمی در پژوهشکدة گیاهان و مواد اولیة دارویی دانشتگاه

بهترتی

شهید بهشتی با استفاده از دستگاه  GCMSآن را تجزیه کردند.

و ایلئو در بررسی مورفولوژی دستگاه گوار

مقدار  50سیسی از اسانس ریداریشده در پژوهشگاه ملی

شد .م ابتدای روده دئودنو و زائتدة مکتل مترز بتین دو

مهندسی ژنتیک و زیستفناوری کاسوله شتد .کاستولهکتردن

قسمت ژژنو و ایلئو در نظر گرفته شد .نمونتههتا بعتد از

اسانس پونه با استفاده از پلیمرهای زیستتی کیتتوزان و رو

تخلیه و شستشو با سر فیزیولوژی در فرمتالین  10درصتد

انعقاد یونی انجا شد .بهطور الصته ،نخستت کیتتوزان بته

قرارگرفت و برای تهیة ال و اندازهگیری طول پترز ،عمتق

میزان  10میلیگر در میلتیلیتتر در محلتول استید استتیک 1

پرز و نسبت طول به عمق بته آزمایشتگاه انتقتال داده شتد.

درصد تهیه شد .ساس ،به میتزان  1درصتد محلتول استانس:

طول و عمق پرزها با استفاده از گراتیکول (شترکت آرمتای

توئین  20به نسبت یک به یک به محلول کیتوزان اضافه شتد.

ژاپتتن) و میکروستتکو

نتتوری (کتتارل زایتتس آلمتتان)

پس از حلشدن اسانس در محلول کیتوزان ،بهمنظتور اتاتال

اندازهگیری و نسبت طول به عمق پرز محاسبه شد.

اندازهگیری و ثبت شد .ساس ،از دئودنو  ،ژژنتو
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جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیايی جیرههای آزمايشی
صفر تا  14روزگی

 14-28روزگی

 28-42روزگی

مادة وراکی (درصد)
ذر

48/6

45/7

45/55

گند

6/78

15

20

کنجالة سویا

36/5

32

27/9

پودر ماهی

2/1

1/4

0/5

چربی

1/6

2/1

2

جو شیرین

0/2

0/15

0/15

دیکلسیم فسفا

1/9

1/68

1/8

پوستة صد

1/25

1/05

1/1

نمک

0/25

0/25

0/25

دیال -متیونین

0/27

0/17

0/18

ال -الیزین

0/05

––
0/5

0/07

2

مکمل ویتامینی 1و معدنی

0/5

0/5

مواد مغذی محاسبهشده
انرژی قابل سو توساز (کیلوکالری در کیلوگر )

2851

2937

2965

پروتئین (درصد)

22/23

20/39

18/5

ترئونین (درصد)

0/85

0/77

0/69

متیونین  +سیستین (درصد)

0/99

0/83

0/78

الیزین (درصد)

1/28

1/10

1

فسفر در دسترس (درصد)

0/50

0/45

0/45

کلسیم (درصد)

1/06

0/90

0/9

سدیم (درصد)

0/18

0/16

0/16

تعادل آنیون– کاتیون

258

234

216

 .1مکمل ویتامینی در هر کیلوگر
میلیگر کلسیم پانتوتنا

وراک دارای ویتامین  9000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  8/1 ،B1میلیگر ویتامین  6/6 ،B2میلیگتر نیاستین 30

 10میلیگر ویتامین  3 ،B6میلیگر فولیک اسید  1میلیگر ویتامین 015/0 ،B12میلیگر بیوتین  1/0میلیگر ویتتامین

 2000 ،D3واحد بینالمللی ویتامین  18 ،Eواحد بینالمللی ویتامین  2 ،K3میلیگر کولین کلراید  500میلیگر .
 .2مکمل مواد معدنی در هر کیلوگر
میلیگر  ،مس (سولفا

وراک دارای منگنز (اکسید منگنز)  100میلیگر  ،آهن (سولفا

مس)  10میلیگر  ،ید (یدا

کلسیم)  1میلیگر  ،سلنیم (سدیم سلنیت)  0/2میلی گر .

بهمنظور بررسی فلتور میکروبتی در پایتان دوره از هتر
تکرار دو قععة نیمچه بهصور
شتتد و از محتویتتا

آهن)  50میلی گتر  ،روی (اکستید روی) 100

آزمایشگاه فرستاده شد .برای تعیین  CFUاز رو

تاادفی انتخاب و کشتتار

شمار

قعرهای در محلتول استتریل PBSاستتفاده شتد .یتک گتر
مدفوع تازه به  9میلیلیتر بافر  PBSاضافه شد .پس از تهیتة

روده (ایلئتتو ) نمونتته برداشتتته و بتته
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سریهای رقت ،باکتریهای اسید الکتیک در محیط کشتت

دادههای بهدستآمتده بتا استتفاده از نتر افتزار اکستل

72

و به کمک نر افزار ( SASنسخة  ]22[ )9.1بترای

ا .ار.اس آگار در دمای  30درجة سانتیگراد و بهمتد
ستتاعت کشتتت و ستتاس شتتمار

پرداز

مدل  2تجزیه و میانگینها بهکمک آزمتون دانکتن مقایسته

شتتد .بتتاکتریهتتای

شد.

اشریشیاکالی در محیط کشتت متککتانگی آگتار ،بعتد از
انکوبهکردن هوازی در دمای  37درجة سانتیگراد بتهمتد
 24ساعت کشت و ستاس شتمار

Yij = µ + Tj + Eij

()2

که در این رابعه Yij ،مقتدار هتر مشتاهده µ ،میتانگین

شتد .بترای شتمار

جامعه Ti ،اثر تیمار و  Eijاثر عای آزمایش است.

کلنیها از تما رقتهای ایجاد شده ،حجتم معینتی (بترای
ماال 1 ،میلیلیتر) به پلیت محیط کشت جامتد منتقتل شتد.
پس از ساری شدن زمان رشد ،تعداد کلنیها شمار

نتايج و بحث

و بتر

عاارة پونتة متورد استتفاده در ایتن آزمتایش در

رقت مورد استفاده تقسیم شد تتا تعتداد بتاکتری در حجتم

ترکیبا

اولیه بهدست آید.

جدول  2آمده است.
جدول .2تركیبات عصارة پونة مورد استفاده

ترکیبا

درصد

α-Pinene

1/55

Camphene

2/12

β-Pinene

0/49

β-Myrcene

1/1

α-Terpinene

1/27

O-cymene

29/15

Limonene

17/74

δ-Terpinene

4/66

Linalool

1/91

Thymol

15/39

Carvacrol

24/42

Caryophyllene

1/27

جمع

100
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جدول  .3آثار تیمارهای آزمايشی بر عملکرد جوجهها در سن  42روزگی
وراک

ماندگاری

وزن بدن
(گر )

غذایی (گر /گر )

مارفی (گر )

(درصد)

شاهد

2196

2/04

4472

95/8

246/14

پروبیوتیک

2233

2/03

4538

96/5

252/93

آنتیبیوتیک

2263

1/96

4444

95

260/68

اسانس پونه

2182

2/04

4453

94/3

240/86

اسانس پونة کاسولهشده

2208

2/05

4531

96

245/36

SEM

15/63

0/016

35/52

0/74

3/30

تیمار

 :SEMانحرا

ضری

تبدیل

تولید

شا

استاندارد میانگینها

نتاین آثار تیمارهای مختلف بر عملکترد جوجتههتا در

مواد متؤثر و موجتود در استانس در بر تی تحقیقتا

پایان  42روزگی در جدول  3آمده است .وزن بدن ،ضری

گذشته نیز بررسی شده است .اسانسهتای گیتاهی و اجتزا
آن ها شامل کاروکرول ،تیمتول و ایجینتول ،ستیناماآلدئید و

تبدیل غذایی ،وراک ماترفی ،شتا

یونون برای فعالیتت هتای ضتدمیکروبی انتختابی بتر علیته

ماندگاری پرندگان در سن  42روزگی تحت تأثیر تیمارهای

میکروارگانیستتتتتمهتتتتتایی از قبیتتتتتل اشریشتتتتتیاکالی،

آزمایش قرارنگرفت .همسو با این نتتاین ،افتزودن عاتارة

استافیلوکوکوس ،پزدوموناس ،سالمونال و استترپتوکوکوس

پونة کوهی به مقدار  50یا  100میلیگتر بتر کیلتوگر در

شتتتنا ته شتتتده استتتت [ .]19مخلتتتوطی از کاپستتتیکو ،

جیتترة جوجتتههتتا [ ]5و  200میلتتیگتتر بتتر کیلتتوگر در

سیناماآلدهید و کاروکرول سب

کاهش تعداد اشریشیاکالی

تولیتد و درصتد

بوقلمونها [ ]20تأثیری بر رشد نشان نتداد .گتزار

شتده

و کلستریدیو پرفرینژنز رودة کور شتد [ .]15مخلتوطی از

است که عاارة پونة کتوهی در مقتادیر  147گتر در تتن

اسانس های گیاهی شامل تیمتول ،کتارواکرول و ایوجینتول

وراک در جوجههتای گوشتتی [ ]13و  150گتر در تتن

باعتتث کنتتترل تکایتتر کلستتتریدیو پرفرینژنتتز در رودة

وراک نتدارد،

وراک در مرغان مادر [ ]6اثری بر مار
اما افزایش وزن روزانه و ضری

جوجه های گوشتی و کاهش شیوع تور رودهای نکروتیک
مربوط به کوکسیدیوز شد [ .]21تیمول و کارواکرول سب

گزار

بهبتتود عملکتترد رشتتد جوجتتههتتای گوشتتتی آلتتوده بتته

جوجههای گوشتی سب

اووسیتهای ایمریا آسرولینا شد [.]14
براساس گزار

شده است که استفاده از پونة کوهی در جیترههتای

 .]6تفاو
تفاو

دیگتری عاتارة رزمتاری و پونته در

مقابتتتل بتتتاکتریهتتتای پتتتاتوژنی ماتتتل اشریشتتتیاکلی و

بهبود مار

وراک میشود [،4

در نتاین آزمایش های مختلف احتمتاالً بتهدلیتل

در گونه و واریتة مورد استفاده ،رو

و محتوا و ترکی

استافیلوکوکوس آرئوس اثرگذار است [ .]7نتاین تحقیقتا

تبدیل را بهبود میبخشتد.

متفاو

عاارهگیری

آنهاست [.]2

نتاین آثار تیمارهای مختلف بر میکروبیولتوژی دستتگاه
در جدول  4آمده استت .طبتق نتتاین ،تعتداد کتل

ذکرشده با نتاین این پژوهش و تأثیر عاارة پونه بر کاهش

گوار

باکتری اشریشیاکلی معابقت دارد.

بتتاکتریهتتا ،تعتتداد بتتاکتریهتتای استتید الکتیتتک و تعتتداد
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اشریشیاکالی تحت تتأثیر تیمارهتای آزمایشتی قرارگرفتت

وراک ،باعث افزایش انترژی قابتل ستو توستاز جیتره

( .)p<0/05باالترین تعداد کل باکتری در تیمار آنتی بیوتیک

میشود [.]9

و کمترین تعداد در تیمار پونة کاسوله مشاهده شد .باالترین

در گزار

تعداد الکتوباسیل ها در تیمار پونة کاسوله و کمترین تعتداد
در تیمار آنتیبیوتیک شمار

دیگری ،با استتفاده از عاتارة هشتت گیتاه

مختلتتف ،اثتتر آنهتتا بتتر محتتدودکردن رشتتد بتتاکتریهتتای
اشریشیاکلی ،سالمونال و دو نوع باکتری کوکتوس بررستی

شد.

تعتداد اشریشتیاکالی ،بتاالترین تعتداد در

شد و تنها اثر مابت عاارة روغنهتای پونته و آویشتن در

تیمار شاهد و کمترین تعداد در تیمار پروبیوتیک دیده شد.

شرایط آزمایشگاهی به شکل متؤثری بتر مهتار رشتد ایتن

بعد از تیمار پروبیوتیک کمترین تعداد متعلق به تیمار پونتة

باکتریها مشاهده شد [.]25

در شمار

کاسوله است .در تما نتاین بهدستآمده تیمار پونة کاسوله

شده است که عاارة رزماری و پونه در مقابتل

گزار

نتاین بهتری نسبت بته تیمتار پونته نشتان متیدهتد .علتت

باکتری های پتاتوژنی ماتل اشرشتیاکلی و استتافیلوکوکوس

باالبودن تعداد باکتری شمار شده در تیمار آنتیبیوتیک را

آرئوس مؤثر است [ ]7که بتا نتتاین ایتن پتژوهش و تتأثیر

باکتریایی نسبت داد .این نتاین معابق بتا

اسانس کاسولة پونه بر کاهش باکتری اشرشیاکلی معابقتت

معالعتتهای استتت کتته از  58نتتوع ستتالمونالی رودهای از

دارد .آثار ضتدمتیکروبی عتتتاارة ستتته گتتتیاه دارویتی

می توان به مقاو

جوجههای گوشتی ،بوقلمون و وک جتدا شتده بتود72 .

رازیانه ،مرزنجو

درصتتد از آنهتتا حتتداقل بتترای یتتک نتتوع آنتتتیبیوتیتتک و

بررسی شد و نتاین آن نشان داد که فعالیتت استانس پونتة

24درصد از آن ها بترای هشتت نتوع عامتل ضتدباکتریایی

مععر از دو آنتیبیوتیک اکسیتتراستایکلین و اریتروماستین

مقاومت نشان دادند [ .]18اسانس گیاهان دارویی احتماالً با

شدیدتر است [.]3

تأثیر بر جمعیت میکروبی دستگاه گتوار

و پونة مععر بر سالمونال تیفی موریتو

و هضتمپتذیری

جدول  .4آثار تیمارهای آزمايشی بر تعداد كلنی در هر گرم محتويات دستگاه گوارش ()log10
تیمار

تعداد کل

الکتوباسیلوس

اشریشیاکالی

شاهد

7/83c

7/75c

7/16a

پروبیوتیک

b

b

c

8/29

7/92

6/53

آنتیبیوتیک

8/74a

7/59d

6/88b

اسانس پونه

b

b

b

8/28

7/89

6/91

پونة کاسولهشده

7/45d

8/19a

6/80b

SEM

0/12

0/05

0/06

p- value

0/00

0/00

0/00

 a-dتفاو

اعداد در هر ستون با حرو

 : SEMانحرا

متفاو

معنادار است (.)p<0/05

استاندارد میانگینها
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جدول .5آثار تیمارهای مختلف بر مورفولوژی دستگاه گوارش
طول پرز

عمق کریات

میکرومتر

طول پرز به عمق کریات
میکرومتر

میکرومتر

تیمار

دئودنو

ژژنو

ایلئو

دئودنو

ژژنو

ایلئو

دئودنو

ژژنو

ایلئو

شاهد

115/33ab

970/0

843/33

106/67

133/33

120/00

10/84

7/29

7/06

پروبیوتیک

117/00a

923/33

850/00

110/00

136/67

126/67

10/70

6/76

6/72

آنتیبیوتیک

117/33a

986/67

866/67

113/33

130/00

123/33

10/37

7/62

7/03

اسانس پونه

b

پونة کاسولهشده
SEM
P-value

112/00

983/33

866/67

110/00

133/33

126/67

10/24

7/38

6/85

112/33b

926/67

853/33

113/33

133/33

126/67

9/92

6/98

6/74

0/80

10/06

3/62

1/82

1/87

1/65

0/19

0/13

0/09

0/05

 :SEMانحرا

0/08

0/14

0/81

0/90

0/69

0/63

0/25

0/68

استاندارد میانگینها

آویشن از نظر بر تی ترکیبتا

نتاین مربوط به طول پرز ،عمق پرز و نستبت طتول بته
عمق پرز در دئودنو  ،ژژنتو و ایلئتو در جتدول  5آمتده

متؤثر ماننتد کتارواکرول و

تیمول شباهت زیادی به پونه دارد.

است .طبق نتاین جدول  ،5طول پرز در دئودنو تحت تأثیر

نتاین مربوط به وزن و طول قسمتهای مختلف روده در

تیمارهای آزمایشتی قرارگرفتت ( ،)p>0/05طتول پترز در

جدول  6ارائه شده است .طبق نتاین جدول  ،6طول دئودنو

ژژنو تمایل به معناداری نشتان متیدهتد ( ،)p=0/08ولتی

تحتتت تتتأثیر تیمارهتتای آزمایشتتی قرارگرفتتت (.)p>0/05

سایر نتاین بهدستآمتده تحتت تتأثیر تیمارهتای آزمایشتی

باالترین مقدار طول دئودنو در تیمتار شتاهد و کمتترین در

قرارنگرفت ( .)p<0/05هرچه ارتفاع پرزها بیشتتر و عمتق

تیمار پروبیوتیتک استت .وزن دئودنتو  ،طتول ژژنتو  ،وزن

آنها کمتر باشد ،ظرفیت جذبی رودة کوچک بیشتر استت.

ژژنتتو و طتتول ایلئتتو تحتتت تتتأثیر تیمارهتتای آزمایشتتی

پرز بلندتر سب
ضری

قرارنگرفت ( .)p<0/05وزن ایلئتو تحتت تتأثیر تیمارهتای

ممانعت از عبور ستریعتتر غتذا و کتاهش

آزمایشی قرارگرفت ( .)p>0/05باالترین مقتدار وزن ایلئتو

تبدیل غذایی میشود .نتاین ایتن تحقیتق بتا نتتاین

در تیمار شاهد و کمترین در تیمار آنتیبیوتیک دیده میشود.

دیگر محققان معابقت دارد کته بیتان متی کننتد استتفاده از

در تحقیقی ،با اضافه کتردن استانس آویشتن بته جیترة

عاارة گیاهان پونة وحشی ،دارچین و فلفل به میتزان 200

بلدرچین به این نتیجه رسیدند که این اسانس وزن و طتول

و  500میلی گر در کیلوگر اسید فرمیتک ،میتزان رشتد و

روده را در این پرندگان افزایش میدهد که فقتط بتا نتتاین

مخاط روده را بهبود داد [.]13

بهدستآمده در مقدار طول دئودنو و مقدار وزن ايلئوم در

استفاده از گیاه دارویی آویشن شک باعث بهبود ایمنی

این تحقیق معابقت دارد [ .]10دیگر نتاین بهدستآمتده بتا

و افزایش طتول روده و عمتق و تعتداد پرزهتای آن شتد و

تحقیق دیگری معابقت دارد که اعال کردند ،با به کتاربردن

بهعلت افزایش سعح تماس مواد هضمشده با روده فرصت

مخلوطی از اسانسهای گیاهی در جیتره ،وزن نستبی رودة

برای جذب مواد مغذی بیشتر مهیا میشود [ .]4گیاه دارویی

کوچک تحت تأثیر قرارنگرفت [.]5
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 آثار تیمارهای آزمايشی مختلف بر طول و وزن دستگاه گوارش.6 جدول
) وزن(گر

)طول(سانتی متر

ایلئو

ژژنو

دئودنو

ایلئو

ژژنو

دئودنو

تیمار

52/47a

52/05

27/73

90/83

85/67

32/50a

شاهد

32/75b

40/42

23/98

84/17

83/17

27/50c

پروبیوتیک

35/58b

38/20

24/77

81/33

77/17

29/17abc

آنتیبیوتیک

ab

b

34/88

48/47

26/80

89/17

88/67

31/833

اسانس پونه

40/98b

49/02

25/78

87/50

80/00

28/50bc

پونة کاسولهشده

2/07

2/01

0/56

1/56

1/680

0/63

SEM

0/01

0/12

0/22

0/31

0/21

0/04

P-value

.)p<0/05( معنادار آماری است

در هر ستون نشانة ا تال

متفاو

استاندارد میانگینها

 حروa-c
 انحرا:SEM

[3]. Alçiçek A, Bozkurt M and Çabuk M (2003)
The effect of an essential oil combination
derived from selected herbs growing wild in
Turkey on broiler performance. South African
Journal of Animal Science 33(2): 89-94.

 بهنظر میرسد فر کاسولهشدة،با توجه به نتاین حاصل

[4]. Alçiçek A, Bozkurt M and Çabuk M (2004)
The effects of a mixture of herbal essential
oil, an organic acid or a probiotic on broiler
performance. South African Journal of
Animal Science 34: 217-222.

 جلوگیری از آثار متقابل احتمالی با دیگر مواد جیتره،آسان

، لتذا.دارد
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Abstract
The aim of this experiment was to assess the effects of encapsulated oregano oil on microbial population,
morphology, length and weight of different parts of digestive tract of Aryan broiler chicks. A total of 625
Arian broiler chicks were used in a completely randomized trail with 5 treatments and 5 replicates at the
age of 1 to 42 days. Treatments were including 1. basal diet (negative control), 2. basal diet+probiotic
(0.1 g Protexin/kg), 3. basal diet+antibiotic (0.15 g Avilamycin/kg), 4. basal diet+oregano oil (0.2 g/kg),
and 5. basal diet+encapsulated oregano oil (1 g/kg). The results showed that broiler performance at the
end of 42 days was not affected by treatments (p<0.05). The highest lactobacillillus colony numbers were
observed in encapsulated oregano oil. The length of duodenum in probiotics group was lower than others
groups (p<0.05). The length and weight of other parts of digestive tract except ileum weight were not
affected by dietary treatments (p>0.05). Finally, according to result of intestinal microbial count, it seems
that encapsulated oregano essential oil can improve the intestine microbial population and bird's health.
Keywords: antibiotic, broiler, encapsulated oregano oil, intestinal morphology, microbial population.
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