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  چکیده

در قالب طرح  022قطعه جوجه گوشتی سویه کاب  042 با استفاده ازبادی هان دارویی نعناع، آویشن و ترخون بر عملکرد و تیتر آنتیاسانس گیا اثر

گرم میلی 022 جیره حاویشاهد،  جیره :تیمارها شاملشد.  بررسیدر هر تکرار  گوشتی جوجهقطعه  ششتکرار و  پنجتیمار،  هشتکامالً تصادفی با 

تا  00دوره سنی  در .ندبودترخون  و آویشن ،اسانس نعناع در کیلوگرم گرم یلیم 022و 002 حاویهای  جیرهو  بیوتیک ویرجینیامایسین، آنتیرم در کیلوگ

از  تر بیش آویشن اسانس در کیلوگرم گرم یلیم 022 بیوتیک و آنتی جیره حاوی با شده هیتغذ های جوجهدر افزایش وزن روزانه  ،روزگی 40یک تا و  40

 کردندبیوتیک دریافت  آنتی یا جیره حاویو  اسانس نعناع در کیلوگرم گرم یلیم 022پرندگانی که  ،روزگی 40تا  00در دوره سنی . پرندگان شاهد بود

 گرم در میلی 002ار مربوط به تیمترتیب  هروزگی ب 40بادی برونشیت وگامبرو در  ایلئوم، تیتر آنتی وزنین تر بیش. بهتری داشتند ضریب تبدیل خوراک

در  گرم یلیم 022آویشن در سطح نعناع و رسد که اسانس  نظر می هگرم در کیلوگرم اسانس نعناع بود. ب میلی 002و  022کیلوگرم اسانس ترخون، 

 .بیوتیک است بیعی مناسبی برای آنتیجایگزین ط ،بادی و تیتر آنتی تولید  بهینهبا داشتن عملکرد  کیلوگرم
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Abstract 
This research was carried out in order to investigate the effect of peppermint, thyme and tarragon essential oils on the performance and antibody titer 
of broilers. In this experiment, a total number of 240 Cobb 500 broiler chickens were used in a completely randomized design with eight treatment 

groups. Each treatment was replicated five times with six birds per replicate. Dietary treatments included; control, 200 mg/kg virginiamycin antibiotic, 

150 and 200 mg/kg peppermint, thyme and tarragon essential oils. Chickens fed diets supplemented with antibiotic and 200 mg/kg thyme essential oil 
had significantly higher daily weight gain in comparison to control diet at the period of 21-42 days and 1- 42 days. Feed conversion ratio in birds fed 

the diets supplemented with 200 mg/kg peppermint essential oil and antibiotic was significantly improved in comparison to control diet. The highest 

ileum length and the best antibody titer against bronchitis and Gumboro in 42 days old chickens were recorded in150 mg/kg tarragon essential oil, 200 
and 150 mg/kg peppermint essential oils, respectively. Therefore, it is recommended to supplement 200 mg/kg peppermint or thyme essential oils 

instead of dietary antibiotics in order to improve performance and antibody titer in broilers.  
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 مهمقد

مدیون  ،گذشته دههدر تولید جهانی طیور رشد باالی 

های  بیوتیک یآنت .بوده است ها کیوتیب یآنتاستفاده از 

 های باکتریاز طریق تغییر و تعدیل  محرک رشد عمدتاً

 افزایش رشد و عملکرد دام، باعث گرم مثبت روده

بیوتیکی است که از قارچی  ویرجینیامایسین آنتی .شوند می

. این آید دست می به هیسترپتومایسس ویرجینبه نام ا

های حاصل  متداول برای درمان عفونت طور به کیوتیب یآنت

محرک رشد در جیره  عنوان بههای گرم مثبت یا  از باکتری

برای جلوگیری از التهاب  چنین همو  حیوانات اهلی

با کلستریدیوم پرفرنژنس  جادشدهیاای نکروتیک  روده

سنتز  با جلوگیری از. ویرجینیامایسین [9] شود استفاده می

 و کند جلوگیری می از رشد آنها در باکتری ها پروتئین

را با نازک  در پرنده عملکرد رشد و استفاده از مواد مغذی

 هها جدار که با تکثیر میکروب ،کوچکه کردن اپیتلیوم رود

های  تولید سممهار و یا با  شده استآن ضخیم 

توسط فلور  دشدهیتولهای  ابولیتمت ورشد  دهنده کاهش

 .[10و  01] بخشد بهبود می ،میکروبی روده

ها منجر به  بیوتیک از آنتی اندازه از  شیب استفاده امروزه

های حاصل از طیور و  دارو در فرآورده دپسمان ماندن یباق

 شده است بیوتیک آنتیهای میکروبی مقاوم به  ظهور سویه

ند که بال یافتن ترکیباتی هستمحققین به دن همین دلیل و به

ها در رژیم غذایی  بیوتیک آنتی یجا به ها بتوانند از آن

استفاده  در طول چند سال گذشته، .پرندگان استفاده کنند

 یدهایاس ها،سیمبیوتیک ،ها بیوتیک پری ،ها از پروبیوتیک

 ستخراج شده از گیاهان داروییهای ا عصارهو  اسانس آلی،

است. این  افتهی شیافزا ها کیوتیب یآنتبا  یبرای جایگزین

گونه  هیچ تنها نه ها بیوتیک آنتی خالف الت برمحصو

ندارند؛ بلکه در زنجیره  یا شده شناختهبار  زیانعوارض 

گیاهان  .[01و  00] هستند بسیار مفیدانسان غذایی 

 ی خودها بافتموجود در  مؤثرترکیبات  واسطه بهدارویی 

ها،  آلکالوییدها، لکتین ها، ها، ترپنویید فنل پلیها،  فنل نظیر

ضدمیکروبی و محرک  اثراتپپتیدها و سایر ترکیبات،  پلی

غلظت چربی دهنده  گوارش، کاهش ایمنی، محرک دستگاه

 و انگلی ضد ؛ضدسمی، اکسیدانی نتیآ و کلسترول خون،

اثر  ،ققین مختلفمح .ندداردر نهایت محرک رشد 

در محیط برون تنی  ارهای گیاهی  ضدمیکروبی اسانس

 ،11 ،00، 7 ،02،00 ،09، 02، 04، 04]اند  مطالعه نموده

07،01 ،01]. 

در زبان  که ؛(Mentha piperita L).نعناع فلفلی 

ای از  شود گونه گفته می Peppermintانگلیسی به آن 

اسانس نعناع فلفلی  . اجزای عمدهاست Menthaجنس 

سینئول و  -1و  0ن، شامل منتول، منتون، منتوفوران، پولگو

 ،نعناع فلفلی ین جز اسانستر مهممتیل استات است. 

گزارش شده است که منتول  .مونوترپن منتول است

 .[07] استنعناع فلفلی فعالیت ضدمیکروبی  اصلی مسئول

که در زبان انگلیسی  (L Rtemisia dracunculus). ترخون

 شود، گیاهی از خانواده گفته می Tarragonآن به 

Compositae و  اسانس آن شامل متیل چاویکول ت.سا

است. چاویکول یک ماده روغنی و  مقداری متیل سینامات

اجزای  نیتر مهم .[0]قوی است  کننده  عفونی ضد

 (.Thymus vulgaris L) اسانس آویشن دهنده لیتشک

هستند. تیمول ترکیب  و پاراسیمول تیمول، کارواکرول

خصوصیت  است و آویشن  شده از استخراج اسانساصلی 

آویشن فعالیت  عصاره .[1] ضدمیکروبی دارد

، Escherichia faecalis های باکتری علیهضدباکتریایی 

Escherichia faecium  وEscherichia coli  [10]دارد. 

آویشن و دارچین  اسانسکه   شده استگزارش  چنین هم

وزن بدن و ضریب تبدیل داری باعث بهبود  طور معنی به

که  و پیشنهاد شدشد تی های گوش خوراک در جوجه

علت ترکیبات فعال تیمول و کارواکرول در  ممکن است به

عنوان فاکتورهای محرک هضم شناخته که به اسانساین 
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اثر گیاهان دارویی آویشن، بررسی  در .[1] اند، باشد شده

 ها آن اسانسبومادران و  ،پونه کوهی، مرزنجوش، رزماری

  قابلیت هضم مواد خوراکی و میکروفلور رودهعملکرد،  بر

گزارش روزگی  01تا  7های گوشتی ماده از سن  جوجه

آویشن و بومادران دریافت  اسانسپرندگانی که که شد 

. [00] باالترین میانگین افزایش وزن را داشتند ،کرده بودند

وزن بدن  ،آویشن دریافت کرده بودند اسانسپرندگانی که 

ه پرندگانی که خود گیاه آویشن را ی نسبت بتر بیش

گزارش  محققین دیگری .[01]داشتند دریافت کرده بودند، 

های آویشن، سرخارگل، سیر و  صارهکردند که ع

بادی  بیوتیک ویرجینیامایسین، اثری بر تیتر آنتی آنتی

 40و  11 در سن های گوشتی بیماری نیوکاسل در جوجه

 تأثیر، بررسی این آزمایش از هدف .[0] نداشت گیروز

های گیاهان دارویی نعناع، آویشن  اسانس دوزهای مختلف

بر عملکرد و تیتر  ،بیوتیک جایگزین آنتی عنوان به و ترخون

 های گوشتی بود. بادی جوجه آنتی

 

 ها روش مواد و

بررسی اثر اسانس گیاهان دارویی  هدف بااین آزمایش 

در  یدبا یآنتنعناع، آویشن و ترخون بر عملکرد و تیتر 

ی ایستگاه پژوهشی علوم دامهای گوشتی در جوجه

برای  .انجام شد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

با ابعاد آزمایشی(  های پن) قفس 42ها  نگهداری جوجه

 که دارای یآزمایش تیمار هشتبرای متر  یک ×متر یک

، در نظر در هر تکرار بود جوجه قطعه ششتکرار و پنج 

و اتوماتیک آویز ، یک آبخوری فسقدر هر  گرفته شد.

نیز  قفسشد و کف  قرار داده سطلی آویز خوری یک دان

شرایط پرورش برای  )رول مقوایی( پوشانده شد. با بستر

موجود  برنامهمطابق  ها جوجه .ها یکسان بود تمامی واحد

 یها هیتوصو بر اساس شدند  واکسینه (0جدول )در 

NRC (1994) ها  همه جوجه .(0 )جدول تغذیه شدند

 شمار وشدند   بررسی میروزانه چندین بار صورت  به

شرایط  .دش میها یادداشت  سالمتی آن وضعیت و تلفات

های خاموشی مناسب با استاندارد  دمایی و ساعت

 رعایت شد. 022شده توسط سویه کاب  توصیه

 کاب هیسو روزه کی گوشتی  قطعه جوجه 022 تعداد

و برای خریداری شد  گرم 42±0با میانگین وزنی  022

قفس  جلوگیری از بروز عارضهبا محیط و  یریپذ عادت

مدت یک هفته خارج از قفس نگهداری شدند  به رنجوری

قرار داده  قفسجوجه در هر  شش ،بعد از یک هفته و

ها  قفستمام های  جوجهمیانگین وزن  که ینحو به ؛شدند

گله بود. بعد از  برابر و معادل میانگین وزن کل باهم

پنج  مدت خوراکی بهها با تیمارهای  جوجه یبندماریت

اسانسی در دان آردی  و  کیوتیب یآنتهفته تغذیه شدند. 

اسانسی از شرکت باریج اسانس مخلوط شدند.  یخوب به

در ترکیبات موجود  مقدار نیتر مهم کاشان خریداری شد و

آورده شده  1مطابق با آنالیز این شرکت در جدول  ها آن

 .است

 

 های گوشتي جوجه برنامه واکسیناسیون .2جدول 
 نحوه استفاده از واکسن سن واکسیناسیون نوع واکسن

 آشامیدنی روزگی 01و  یروزگ 1 (H120)برونشیت عفونی 

 آشامیدنی روزگی 1 (B1)نیوکاسل 

 آشامیدنی روزگی 02 نیوکاسل )السوتا(

 رانتزریق زیر جلد  روزگی 9 نیوکاسل و آنفوالنزاه دوگان

 آشامیدنی روزگی 04روزگی و  00 گامبورو
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 (درصد) آزمایشيهای جیرهي یوراکي و ترکیب شیمیامواد خ. 1جدول 

 مواد خوراکی
 پیش دان

 روزگی( 7)صفر تا 

 میان دان

 روزگی( 00تا  1)

 دان پس

 روزگی( 40تا  00)

 07/09 17/04 07/00 ذرت

 22/09 12/10 12/11 (پروتئین 44) کنجاله سویا 

 22/0 22/2 22/2 (درصد پروتئین 11کنجاله کلزا )

 22/2 12/0 02/0 (درصد پروتئین 14) پودر ماهی

 22/0 22/2 22/2 گندم

 22/0 22/0 02/2 نشاسته گندم

 12/1 02/0 02/0 اسید چرب

 12/0 22/0 22/0 دی کلسیم فسفات

 DL - 02/2 02/2 02/2 متیونین 

 L – 21/2 21/2 21/2 ترئونین 

 21/2 21/2 21/2 مولتی آنزیم

 12/2 12/2 12/2  0مکمل ویتامینی

 12/2 12/2 12/2 0مکمل مواد معدنی

 02/0 02/0 02/0 صدف

 04/2 04/2 04/2 نمک

 02/2 02/2 02/2 ی برنج پوسته

 1202 0922 0102 کیلوکالری در کیلوگرم() سمیمتابولقابل  انرژی

 21/09 14/02 41/02 )درصد( پروتئین خام

 10/2 22/0 91/2 )درصد( لیزین

 12/2 10/2 12/2 )درصد( متیونین + سیستین

 12/2 90/2 19/2 )درصد( کلسیم

 12/2 40/2 42/2 )درصد( فسفر قابل دسترس

 1/0 ،نیبوفالویر ؛یالملل نیبواحد  E، 02 نیتامیو؛ یالملل نیبواحد  D3 ،1222؛ ویتامین یالملل نیبواحد  A، 7022شامل ویتامین  مورد استفاده هر گرم مکمل ویتامینی. 0

 B12، 0/00گرم؛ ویتامین  میلی 0 ،گرم؛ تیامین میلی K ،0گرم؛ ویتامین  میلی 0/2 ،گرم؛ اسیدفولیک میلی 1/0 ،گرم؛ پیریدوکسین میلی 1 ،یک اسیدگرم؛ پانتوتن میلی

 بود. گرم میلی 102 ،کولین و گرم میلی 04 ،گرم؛ نیاسین میلی 00/2 ،میکروگرم؛ بیوتین

 بود. میلی گرم 12 ،منگنز و گرم میلی 02 ،گرم؛ روی میلی 12 ،گرم؛ آهن میلی 1 ،گرم؛ مس میلی 0 ،گرم؛ ید میلی 00/2 ،ومشامل سلنی مورد استفاده گرم مکمل معدنی هر .0

 

 (درصد) مورد آزمایش های  اسانس در مقدار آنها در  ثره وؤمترکیبات  .3جدول 

 ترکیبات  اسانس

 9/01تیمول:  1/44کارواکرول:  1/0پاراسیمن:  /47ترپینن:  –گاما  آویشن

 1/77متیل چاویکول:  0/1سینئول:  -1و  0 0/1لیمونن:  0/0پینن:  –بتا  ترخون

 1/00کارن:  4/00لیمونن:  9/01منتون:  4/00منتونول:  نعناع
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رگونه ه بدون شاهدجیره شامل:  شیآزما ماریتهشت 

 گرم یلیم حاویهای آزمایشی  و جیره ،اسانسو  بیوتیک آنتی

 گرم یلیم 022 و 002 بیوتیک ویرجینامایسین، آنتی در کیلوگرم

  در کیلوگرم گرم یلیم 022و 002 ،نعناع اسانس  در کیلوگرم

 اسانس در کیلوگرم گرم یلیم 022و  002 ،آویشن اسانس

مصرف خوراک،  مقدار ارزیابی منظور به بودند. ترخون

ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن بدن هر هفته 

 خوراک وزن بدن، خوراک مصرفی و باقیمانده گیریرکورد

روزگی  40و  00 سنی در دو مرحله یریگ خون انجام شد.

جوجه قطعه  دواز هر واحد آزمایشی  که یصورت به ؛انجام شد

ی گیر خونتصادفی انتخاب و وزن شدند و  کامالً صورت به

لیتر از  سپس دو میلی ؛انجام شد ها آناز ورید زیر بال 

 مادهفاقد  مصرف بار کیهای  لکونهای خون به فا نمونه

دقیقه  00مدت  به 1222با دور  ها آنسرم منتقل و  ،ضدانعقاد

به  جداشدهسرم  ؛شدندجدا  PECO مدل یوژ سانتریفبا 

 -02و در دمای  شد ری سرم منتقلمخصوص نگهدا ظروف

شد. برای بررسی  نگهداریگراد تازمان آنالیز  ه سانتیدرج

روزگی( از هر  40آزمایش ) الشه، در پایان دورهخصوصیات 

به میانگین  ها آنواحد آزمایشی یک قطعه جوجه که وزن 

وزن و سپس کشتار  ،تر بود، انتخاب مربوطه نزدیک پنوزن 

 شد الشه انجام پرکنی، کامل طور بهخون  از خروجشد. بعد 

قلب، داخلی مانند  و سپس درصد الشه بدون اجزای

های  بخش گیری شد. گدان، کبد و چربی بطنی اندازهسن

از  . چربی بطنیندکشی شد وزن ،دستگاه گوارشمختلف 

های ایمنی  شد. وزن اندام و وزن جداشدهشکمی  محوطه

و  گیری شد ، تیموس و بورس فابریسیوس اندازهشامل طحال

دئودنوم،  محاسبه شد. ن امعا و احشاالشه بدو وزن نسبی

سپس  ؛[01]ند م با دقت تفکیک شدو سکو ایلئومژنوم، ئوژ

الشه های مختلف  و بخش شده هیتخل کامالً ها آنویات محت

نسبت به وزن الشه بدون امعا و آنها  وزن نسبیوزن شدند و 

 محاسبه شد. ،احشا

ی باد گیری سطح نسبی آنتی برای اندازه االیزا آزمایش

و بر  هاجوجهخون برونشیت عفونی و گامبورو در سرم 

نجام سرم قبل از ا نمونه. شدانجام  روش استاندارداساس 

)یک میکرولیتر از نمونه  سرم کننده قیرقآزمایش با محلول 

بعد از  .ندشدرقیق  سرم( کننده قیرقمیکرولیتر  022سرم با 

در  دقیقه 12مدت  کیت به ،های سرم کردن نمونه اضافه

د از بع ؛گرفت ( قرار گراد یسانتدرجه  01-00دمای اتاق )

 ؛شدخارج  ی کیتها این مدت بخش مایع تمام خانه

میکرولیتر آب  102 با تقریباً ی کیتها خانهسپس هر 

سپس  شد،شو داده و خشک و بار شستتا پنج  سه ،مقطر

داخل هر خانه ریخته شد و  یباد یآنتمیکرولیتر  022

 بعدو  شد نگهداریدقیقه در دمای اتاق  12ت دم به مجدداً

 102با ها خارج شد و  بخش مایع خانه مدت مجدداً نیا از

 ؛داده شدشو و بار شست پنجتا  سه ،میکرولیتر آب مقطر

ها  به خانهتترا متیل بنزیدین میکرولیتر محلول  022 سپس

 ؛شددقیقه در دمای اتاق قرار داده  00مدت  اضافه شد و به

میکرولیتر محلول  022دقیقه  00گذشت  بعد از

 .ا واکنش متوقف شودت شدها اضافه  کننده به خانه متوقف

 .[00] شدو ثبت گیری  هانداز نانومتر 102مقدار جذب در 

 Heamagglutinationگلوتیناسیون )از هماممانعت  زمایشآ

Inhibition) به  بادی بیماری نیوکاسل تیتر آنتی رای تعیینب

لیتر سرم میکرو 00در این روش ابتدا جام شد. این شرح ان

 00و سپس  شداضافه پلت  های فیزیولوژی به تمام خانه

 ؛دش اضافه  ی ردیف اولها سرم به خانه از نمونهمیکرولیتر 

های ردیف اول  خانه میکرولیتر از 00بعد از این مرحله 

ترتیب این  د بهش های ردیف دوم اضافه  برداشته به خانه

بعد از اتمام این  .شدآخر تکرار های ردیف  خانهعمل تا 

و افه ها اض به خانه شده قیرقژن  میکرولیتر آنتی 00 ،عمل

های  میکرولیتر از گلبول 00 سپس ؛شددقیقه زمان داده  12

( که با سرم فیزیولوژی شده رقیققرمز خون )یک درصد 

و  شدهای کیت اضافه  به خانهه بود در بالن به حجم رسید
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ای که در  . آخرین خانهکامل شددقیقه واکنش  12از بعد 

بادی است و  ، تیتر آنتیشدآن آگلوتیناسیون مشاهده 

 [4] شدخانه ثبت شماره آن 

 آماری افزار نرم GLM خطی با رویه ی حاصلها داده

SAS (SAS, 2003)  ها، با  میانگین و  تجزیه 0برای مدل

پنج  یدار یمعن( در سطح LS Means) روش حداقل مربعات

 صورت که به ییها داده .[09] ( انجام شد≥20/2Pدرصد )

برای  .تبدیل شدند Arcsin√Xبه بودند قبل از تجزیه  درصد

در بادی وزن بدن  و تیتر آنتی تجزیه الشه،  عملکردهای  داده

 . کوواریت منظور شد عنوان به یروزگ هفت

yij = µ + Ti + a(w7- w                         (0رابطه   ) + εij  

ات مربوط به مشاهدهر یک از ، yijدر این رابطه،  که

 ،a ؛اثر تیمار ؛Ti ؛میانگین جامعه ،µ ؛بررسی صفات مورد

w ؛روزگی هفتوزن ، w7 ؛ضریب کوواریت میانگین ،  

 .است اثر خطای آزمایشی ،εij ؛وزن در هر س

 

 ثو بح نتايج

، روزانهخوراک مصرف  میانگین اثر تیمارهای مختلف بر

های  در دوره خوراکافزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل 

آورده  (4جدول )در  و وزن انتهای دوره مختلف پرورش

آزمایش ناچیز بود و تنها  دورهمیزان تلفات در . شده است

اسانس ترخون  در کیلوگرم گرم یلیم 022 در تیماری که

 سوم تلف شد.  هفتهکرده بودند، یک جوجه در دریافت 

تا  7پرورش ) میانگین مصرف خوراک روزانه در کل دوره

 (روزگی 40تا  00) و (روزگی 00تا  هفت)روزگی(،  40

میانگین افزایش وزن روزانه در  .دار نبود بین تیمارها معنی

داری  روزگی بین تیمارها اختالف معنی 40تا  00سن 

ین میانگین افزایش وزن روزانه تر یشب(. ≥20/2Pداشت )

 در کیلوگرم گرم یلیم 022تیمار  ترتیب مربوط به به

در  گرم یلیم 022بیوتیک ویرجینیامایسین و تیمار  آنتی

ین میانگین افزایش وزن تر کماسانس آویشن و  کیلوگرم

 در کیلوگرم گرم یلیم 022 ترتیب مربوط به تیمار روزانه به

بر  ای جیرهاثر تیمارهای  بود. شاهد تیمارترخون و  اسانس

در سن پرورش  میانگین افزایش وزن روزانه در کل دوره

(. ≥20/2Pدار بود ) معنینیز روزگی(  40تا  )هفت

 تیمارین میانگین افزایش وزن روزانه، مربوط به تر بیش

بیوتیک ویرجینیامایسین و  آنتی در کیلوگرم گرم یلیم 022

ترتیب مربوط به  وزن روزانه، بهین میانگین افزایش تر کم

 شاهداسانس ترخون و  در کیلوگرم گرم یلیم 022 تیمار

سن ضریب تبدیل خوراک بین تیمارهای مختلف در  .دبو

بهترین ضریب (. ≥20/2Pدار بود ) روزگی معنی 40تا  00

در  گرم یلیم 022 ترتیب مربوط به تیمار تبدیل خوراک، به

 در کیلوگرم گرم یلیم 022اسانس نعناع و  کیلوگرم

ضریب  نیتر نامناسبو بود بیوتیک ویرجینیامایسین  آنتی

 بود. تیمار شاهدمربوط به  تبدیل خوراک

بیوتیک  ی اثر آنتیدر بررسمحققین دیگر نیز 

 و 022، 022 سطوح آویشن در اسانسآویالمایسین و 

مصرف خوراک، افزایش  بر در کیلوگرم گرم یلیم 422

های گوشتی  وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک جوجه

گروه  جز به ها دریافتند که مصرف خوراک در تمام گروه

 مشابه بود؛ اما آویشن، اسانس  در کیلوگرم گرم یلیم 422

آویشن، مصرف خوراک  اسانس در کیلوگرم گرم یلیم 422

در  گرم یلیم 022با  شده هیتغذ. پرندگان ه بودرا کاهش داد

بیوتیک، افزایش وزن  آویشن و آنتی اسانس کیلوگرم

های این پژوهش  ی داشتند که با یافتهتر بیشروزانه 

که  ندگزارش کرد یزن محققین چنین هم .[1] مطابقت دارد

افزایش وزن بدن و ضریب  آویشن و دارچین اسانس

داری  معنی طور بهتی های گوش تبدیل خوراک را در جوجه

علت  ممکن است بهاین اثر که  ندو پیشنهاد کرد بهبود داد

که  اسانسترکیبات فعال تیمول و کارواکرول در این  

 اند،  فاکتورهای محرک هضم شناخته شده عنوان به

 .[1] باشد
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و ضریب  )گرم( هر پرندهزانه، وزن زنده ، افزایش وزن روروزانهخوراک مصرف میانگین بر  اثر تیمارهای خوراکي .3جدول 

 های مختلف پرورش در دوره خوراکتبدیل 

 0رتیما

 روزگی 40تا  هفت  روزگی 40تا  00  روزگی 00تا  هفت

 وزن زنده 

 روزگی 40
 مصرف 

 خوراک 

 روزانه

  شیافزا

 وزن 

 روزانه

  بیضر

  لیتبد

 خوراک

 

 مصرف 

 خوراک 

 روزانه

  شیافزا

 وزن 

 روزانه

  بیضر

  لیتبد

 خوراک

 

 مصرف 

 خوراک 

 روزانه

  شیافزا

 وزن 

 روزانه

  بیضر

  لیتبد

 خوراک

 bc0/72 a9/0  0/020 c0/04 9/0 c 1/0274 7/019  1/0 0/12 1/47 شاهد

 a0/77 b1/0  9/021 a4/09 1/0 a 0/0001 1/040  1/0 0/10 4/00 آنتی بیوتیک

 ab1/70 a9/0  0/029 ab7/07 9/0 a 0/0091 1/047  7/0 7/09 0/00 نعناع سطح یک اسانس 

 abc1/74 b1/0  0/020 ab0/07 1/0 ab 0/0079 1/011  1/0 1/12 02/ اسانس نعناع سطح دو

 abc1/70 ab9/0  4/024 bc1/00 1/0 bc 4/0001 4/042  1/0 7/09 9/49 آویشن سطح یک اسانس

 a0/71 ab9/0  0/027 ab1/07 1/0 a 7/0091 1/041  1/0 1/09 1/41 اسانس آویشن سطح دو

 ab4/70 ab9/0  0/021 ab0/07 1/0 ab 0/0019 4/040  7/0 7/09 0/00 اسانس ترخون سطح یک

 c1/19 a9/0  1/020 c0/04 9/0 c 0/0272 1/010  1/0 7/01 47/ اسانس ترخون سطح دو

SEM 70/0 79/2 24/2  41/1 01/0 20/2  11/0 14/2 20/2 21/7 

P value 19/2 04/2 01/2  11/2 24/2 21/2  40/2 20/2 01/2 20/2 

  022و  002دارای ترتیب  بهاسانس و دو جینیامایسین، سطح یک گرم در کیلوگرم ویر میلی 022وتیک دارای بی ، تیمار آنتیاسانسبیوتیک و  یتتیمار شاهد فاقد آن. 0

 باشند.  می اسانسگرم در کیلوگرم میلی
a-cاستداری  هر ستون معنیها با حروف نامشابه در  : تفاوت میانگین (20/2P≤.) 

SEM: خطای استانداد میانگین. 

 

گیاهان دارویی آویشن، پونه کوهی، اثر در بررسی 

عملکرد،  بر ها آن اسانسبومادران و  ،مرزنجوش، رزماری

های  جوجه قابلیت هضم مواد خوراکی و میکروفلور روده

که شد گزارش روزگی  01تا  هفتگوشتی ماده از سن 

 ،پرندگانی که اسانس آویشن و بومادران دریافت کرده بودند

. پرندگانی که [00] باالترین میانگین افزایش وزن را داشتند

ی نسبت تر بیشوزن بدن  ،اسانس آویشن دریافت کرده بودند

به پرندگانی که خود گیاه آویشن را دریافت کرده بودند، 

ممکن است از طریق تعدیل اکوسیستم  اسانس. داشتند

عملکرد رشد را در طیور بهبود بخشند؛  ،میکروبی روده

موجود در  مؤثرترکیبات  واسطه بهگیاهان دارویی  چراکه

قابلیت هضم و محرک ترشح  دهنده شیافزا، خود یها بافت

. احتماالً افزایش فعالیت [01]های اندوژنوس هستند  آنزیم

 ازآنجاکهو  رخ دهد تواند ، میاسانس آمیالز در پاسخ به آنزیم

وسیله  به های مهم خوراک است که نشاسته از ماکرومولکول

شود، افزایش فعالیت کل آمیالز  آمیالز پانکراس هیدرولیز می

 .[14] اثر مثبتی بر هضم نشاسته در روده کوچک دارد

 (0جدول )در  یمنیاو گوارشی  یها انداموزن نسبی 

بین تیمارهای  ژنومئوژ نسبی وزن. ورده شده استآ

 وزن نسبیین تر بیش. (≥20/2P) متفاوت بودمختلف 

 کیلوگرم در گرم یلیم 002 تیمارم، مربوط به ژنوئوژ

 ژنوم، مربوط بهئوژ وزن نسبی ینتر کمترخون و  اسانس

بیوتیک  آنتی در کیلوگرم گرم یلیم 022تیمار 

بین تیمارهای  ومئایل وزن نسبی .ویرجینیامایسین بود

وم ئین وزن ایلتر بیش (≥20/2P)تفاوت داشت نیز مختلف 

اسانس ترخون  در کیلوگرم  گرم یلیم 002 مربوط به تیمار

 در گرم یلیم 022 تیماروم مربوط به ئوزن ایل ینتر کمو 

 .(≥20/2P) بیوتیک ویرجینیامایسین بود آنتی کیلوگرم
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 )%( نسبت به وزن الشه های گوارشي و ایمني اندام وزن نسبي. 5جدول 

 فابریسیوس بورس تیموس طحال سکوم ایلیوم ژنومئوژ دئودنوم 0تیمار

 b0/0 b2/0 4/2 0/2 0/2 21/2 7/2 هدشا

 c1/2 c7/2 1/2 0/2 0/2 00/2 1/2 بیوتیک آنتی

 ab1/0 ab0/0 0/2 0/2 4/2 21/2 9/2 نعناع سطح یک اسانس

 ab1/0 ab0/0 0/2 0/2 1/2 21/2 9/2 اسانس نعناع سطح دو

 ab0/0 ab0/0 0/2 0/2 4/2 27/2 1/2 آویشن سطح یک اسانس

 ab0/0 ab2/0 4/2 0/2 4/2 29/2 1/2 اسانس آویشن سطح دو

 a4/0 a1/0 4/2 0/2 0/2 02/2 9/2 اسانس ترخون سطح یک

 ab1/0 ab0/0 0/2 0/2 0/2 29/2 9/2 اسانس ترخون سطح دو

SEM 27/2 29/2 27/2 24/2 20/2 27/2 20/2 

P value 2007/2 2220/2 2201/2 2909/2 9110/2 2090/2 9197/2 

  022و  002دارای ترتیب  بهاسانس و دو میلی گرم در کیلوگرم ویرجینیامایسین، سطح یک  022بیوتیک دارای  ، تیمار آنتیاسانسبیوتیک و  تیتیمار شاهد فاقد آن. 0

 باشند.  می اسانسگرم در کیلوگرم  میلی

a-c : استداری  هر ستون معنیتفاوت میانگین ها با حروف نامشابه در (20/2p≤.) 

SEMمیانگین : خطای استانداد. 

 

ها  بیوتیک آنتیدر تحقیقی دیگر مشخص شد که 

ممانعت  محرک رشد با نازک کردن دیواره روده و عنوان به

دهند که با  ، وزن روده را کاهش میاز رشد و نمو روده

ها  بیوتیک آنتی .[10] های این پژوهش مطابقت دارد یافته

با نازک کردن دیواره روده کوچک و پرزهای پرندگان که 

های مخاطی روده  دلیل کاهش تکثیر سلول تواند به یم

در نبود اسیدهای چرب زنجیر کوتاه حاصل از  ،کوچک

تخمیر میکروبی باشد، جذب مواد مغذی را افزایش 

 نسبی وزنکاهش تواند یکی دیگر از دالیل  دهند که می  می

باالتر بودن  بیوتیک باشد. در گروه آنتیوم ئایلژنوم و ئوژ

مرتبط با  تواند میها  اسانسگوارشی در  یاه انداموزن 

بر بهبود عملکرد پرندگان  اسانسو مکانیسم متفاوت  تأثیر

افزایش وزن دستگاه گوارش به این معنی است که . باشد

 طول و سطح مراکز جذب مواد مغذی شدن تر بیشسبب 

. [12] شود میسبب افزایش عملکرد پرنده  جهینت درشده و 

در  محققین دیگری ،    حاضر پژوهش نتایج برخالفاما 

بررسی اثر  اسانس آویشن، دارچین و میخک بر عملکرد، 

های گوشتی، گزارش  های خون و ایمنی جوجه متابولیت

های  بخشوزن نسبی ی بر تأثیر، اسانسکردند که  

 .[00] مختلف روده ندارد

های نیوکاسل، برونشیت عفونی  بادی بیماری تیتر آنتی

میانگین تیتر است.  ( آمده1جدول ) و گامبورو در

روزگی بین  00بادی بیماری برونشیت عفونی در سن  آنتی

وجود داری  مختلف اختالف معنیای  جیرهتیمارهای 

دار بود  روزگی اختالف معنی 40نداشت اما در سن 

(20/2P≤ .)022 ماریتبادی مربوط به  ین تیتر آنتیتر بیش 

ین تیتر تر کمع و نعنا اسانس در کیلوگرم گرم یلیم

 در کیلوگرم  گرم یلیم 002بادی مربوط به تیمار  آنتی

بادی بیماری گامبورو  میانگین تیتر آنتی .اسانس ترخون بود

روزگی بین تیمارهای مختلف اختالف  00در سن 

روزگی اختالف  40نداشت اما در سن وجود داری  معنی

 (. ≥20/2Pدار بود ) معنی
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 (log2 HI) نیوکاسل، برونشیت عفوني و گامبورو های بادی بیماری . تیتر آنتي6جدول 

 0تیمار
 نیوکاسل

 روزه 00
 نیوکاسل

 روزه 40
 برونشیت

 روزه 00
 برونشیت

 روزه 40
 گامبورو

 روزه 00
 گامبورو

 روزه 40

 a2/920 1/400 abc1/0491 1/0027 2/4 1/0 شاهد
 a1/111 1/120 abc2/0021 1/0710 2/4 2/0 بیوتیک آنتی

 a0/110 2/471 a1/0197 1/0704 0/4 1/0 نعناع سطح یک اسانس 
 a1/924 2/140 ab2/0010 2/0700 1/1 1/0 اسانس نعناع سطح دو

 ab1/121 2/400 ab1/0072 1/0719 2/4 2/0 آویشن سطح یک اسانس
 ab1/710 0/411 bc0/0112 1/1070 2/4 2/0 اسانس آویشن سطح دو

 b1/111 2/110 bc1/0109 0/0021 0/4 1/0 اسانس ترخون سطح یک
 b1/114 1/111 c2/0000 1/0940 2/4 1/0 اسانس ترخون سطح دو

SEM 10/2 11/2 21/001 00/12 70/020 49/77 
P value 9922/2 1000/2 2112/2 2102/2 9000/2 2009/2 

 022و  002دارای ترتیب  بهاسانس و دو میلی گرم در کیلوگرم ویرجینیامایسین، سطح یک  022بیوتیک دارای  ، تیمار آنتیاسانسبیوتیک و  تیمار شاهد فاقد آنتی. 0
 باشند.  می نساساگرم در کیلوگرم  میلی

a-cاستداری  هر ستون معنیها با حروف نامشابه در  : تفاوت میانگین (20/2P≤.) 
SEMخطای استانداد میانگین :. 

 

 در کیلوگرم گرم یلیم 022 تیماربادی  میانگین تیتر آنتی

 در کیلوگرم گرم یلیم 022 و 002 اسانس ترخون با تیمارهای

اسانس آویشن در  در کیلوگرم گرم یلیم 002اسانس نعناع و 

( ≥20/2Pداشت )وجود داری  روزگی اختالف معنی 40سن 

 تیمار چنین همدار نبود.  اختالف معنی ،ولی با تیمارهای دیگر

 022اسانس نعناع عالوه بر تیمار  در کیلوگرم گرم یلیم 002

 002 اسانس ترخون با تیمارهای در کیلوگرم گرم یلیم

در  گرم یلیم 022ترخون و  اسانس در کیلوگرم گرم یلیم

داری داشت  اسانس آویشن نیز اختالف معنی کیلوگرم

(20/2P≤ولی با تیمارهای دیگر اختالف معنی )  .دار نبود

در  گرم یلیم 002بادی مربوط به تیمار  یین تیتر آنتتر بیش

بادی مربوط به  ین تیتر آنتیتر کماسانس نعناع و  گرمکیلو

 .اسانس ترخون بود در کیلوگرم گرم یلیم 022تیمار 

های آویشن،  کردند که عصاره گزارش گریدمحققین 

بیوتیک ویرجینیامایسین، اثری بر  سرخارگل، سیر و آنتی

در ی های گوشت بادی بیماری نیوکاسل در جوجه تیتر آنتی

پژوهش حاضر نتایج که  ،[0] ندارد گی روز 40و  11سن 

در پژوهش های این پژوهش مطابقت داشت.  با یافته

برونشیت  بادی آنتی بر تیتر ای ی جیرهحاضر اثر تیمارها

 .(≥20/2P) بود دار یمعنروزگی  40عفونی و گامبرو در 

 یدبا یآنتین اثر مثبت را بر تیتر تر بیشاسانس نعناع تیمار 

گیاهان دارویی، ممکن است  اسانس گامبرو داشت.

مستقیم بر سیستم ایمنی اثر داشته  مستقیم یا غیر صورت به

بر سیستم ایمنی، ممکن است  ها آنباشند. اثر مستقیم 

 ها آنمستقیم  های لنفاوی و اثر غیر مربوط به تحریک بافت

 از طریق تغییر در جمعیت میکروبی دستگاه گوارش باشد.

نشان داده نیز آزمایش دیگری  ود در سیستم ایمنی دربهب

  یها اسانسهمزمان ه استفاده کطوریه. به استشد

 در  یس یس 002 زوگیاهی اوکالیپتوس و نعناع با د

بر تیتر  ،گوشتی در مرغانآشامیدنی  آب تریل 0222

اثرات  .بود سودمندییوکاسل و آنفلوآنزا دارای اثرات ن

زایش فاگوسیتوز ماکروفاژها، افزایش افل شامآمده  دست به

افزایش فعالیت لیزوزومی بوده  و ریک اکساید سرمیتنی

 .[0] ستا
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 تأثیرمیلی گرم بر کیلوگرم  022اسانس نعناع در سطح 

بادی و تیتر آنتی داری بر ضریب تبدیل خوراکمثبت معنی

اسانس آویشن در همین سطح  برونشیت و گامبرو داشت.

داری طور معنیها را بهوزانه جوجهنیز افزایش وزن ر

  داد. بهبود

رسد که  نظر می به پژوهشهای این  با توجه به یافته

در  گرم یلیم 022نعناع در سطح  یا اسانسی آویشن و

های  بیوتیک جایگزین طبیعی مناسبی برای آنتی ،کیلوگرم

ن زمینه توصیه یدر اتر بیش مطالعات باشد. محرک رشد

 شود. می

 

 منابع

 و ا زاده ز، رحیمی ش، کریمی ترشیزی م موریتی .0

های آویشن،  مقایسه اثر عصاره (0111)امیدبیگی ر 

بیوتیک ویرجینیامایسین بر  سرخارگل، سیر و آنتی

های  جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه
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