
 

      Email: mmohiti@guilan.ac.ir  * نویسنده مسئول 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 12دوره 

 4شماره  


 2318زمستان  

 112-132های  صفحه

 

 

 

 

 
 

 های جوجه روده میکروبی جمعیت و رشد عملکرد بر زنیان  شدهریزپوشانی گیاهی اسانس اتاثر

 گوشتی
 2کوهی درمانی حسن ،*2اصلی محیطی مازیار ،1کردمحلهثابت مرصادی طاهره

 ایران. رشت، گیالن، دانشگاه کشاورزی، علوم دانشکده دامی، علوم گروه ،ارشد کارشناسی آموخته دانش .1
 ایران. رشت، گیالن، دانشگاه کشاورزی، علوم دانشکده دامی، علوم گروه ،دانشیار .2

 11/21/1131 مقاله: پذیرش تاریخ  11/22/1131 مقاله: دریافت تاریخ

 

 چکیده

 و رشد عملکرد رب یگوشت یهاجوجه جیره در انیزن اهیگ دارشدهپوشش و آزاد اسانس مختلف سطوح افزودن اثرات یبررس منظور به آزمایش این

 دو با 2×4 لیفاکتور آرایش با یتصادف کامالً طرح قالب در روزه یک یگوشت جوجه قطعه 023 از استفاده با ایلئوم هایباکتری برخی میکروبی تیجمع

 در عملکردی صفات شد. انجام (لوگرمیک در گرمیلیم 003 و 033 ،03 صفر،) رهیج در اسانس سطح چهار و (دارپوشش و آزاد) اسانس یفرآور نحوه

 اسانس حاوی جیره با شده تغذیه هایجوجه .ندشد یریگاندازه گیروز 42 در لئومیا یکروبیم تیجمع و گوارشی هایاندام وزن و آزمایش طول

 داشتند نمودند، دریافت آزاد اسانس که آنهایی به نسبت یتر کم تبدیل ضریب و تر بیش روزانه وزن افزایش روزگی 20 تا یک سن در زنیان دارپوشش

(30/3>P.) بود دارپوشش اسانس با شده تغذیه هاییجوجه به متعلق کبد نسبی وزن ینتر بیش (30/3>P.) سطح و اسانس فرآوری نحوه بین متقابل اثر 

 افزایش بهبود سبب زنیان دارشدهپوشش اسانس از استفاده که،این کلی گیرینتیجه .(P<30/3) بود دارمعنی یاکوالیشیاشر شمار بر جیره در اسانس

 شد. پرورش دوره کل در اروپایی تولید شاخص و روده میکروبی جمعیت در بهبود و پرورش ابتدای هفته سه در خوراک تبدیل ضریب و روزانه وزن

 

  روده. میکروفلور عملکرد، ریزپوشانی، ،گوشتی جوجه زنیان، اسانس :هادواژهیکل
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Abstract 
This experiment was carried out to investigate the effect of different inclusion levels of free and microencapsulated essential oil of Ajowan 

(EOA) herb in broilers diet on growth performance and some ileal bacteria population. A total of 320 one-day-old chicks were distributed in 
a completely randomized design with 2×4 factorial arrangement. The dietary factors were 2 different forms of EOA (free and encapsulated) 

and 4 dietary inclusion levels of EOA (0, 50, 100 and 150 mg/kg). Growth performance parameters were recorded throughout the 

experiment, and intestinal organs weight and ileal microbial population were measured on 42 day of age. Broilers fed encapsulated EOA in 
diet had higher body weight gain and lower feed conversion ratio during 1 to 21 day of age than those fed free EOA (P<0.05). Higher 

relative weight of liver (% of live weight) was achieved in broilers fed diets supplemented with encapsulated EOA (P<0.05). There was a 

significant interaction between the form and dietary levels of EOA on E. coli count (P<0.05). As a general conclusion, use of encapsulated 
EOA led to an improvement in body weight gain, FCR, and European Production Index, in the first three weeks of growth and in the whole 

period of growth phase, respectively.    
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 مقدمه

 ها،عصاره گیاه، خشک پودر به فیتوژنیک اصطالح

 استفاده .شود می اطالق گیاهی هایالئورزین یا و هااسانس

 عنوان به آنها بالقوه نقش دلیل به گیاهی منشأ با ترکیبات از

 تغذیه در اخیراً ،رشد محرک هایبیوتیکآنتی جایگزین

 از حاکی ها پژوهش نتایج .[24] است یافته افزایش طیور

 هاآن مشتقات و دارویی گیاهان از استفاده که است آن

 سالمت بهبود و گوشتی هایجوجه عملکرد افزایش سبب

 ییایضدباکتر خواص .[03] شودمی گوارش دستگاه

 آزمایشگاهی شرایط در هاآن باتیترک و یاهیگ یهااسانس

 یبررس مثبت گرم و یمنف گرم یهایباکتر از بسیاری هیعل

 یهایباکتر با درمقایسه یمنف گرم یهایباکتر .ستا شده

 ی،دیساکاریپوپلیل یغشا دارابودن دلیل به مثبت گرم

 .[0] دارند یاهیگ یهااسانس به نسبت یتر بیش مقاومت

 یهااسانس کاربرد درخصوص پیشین های شیآزما

 مصرف بر را یمتناقض جینتا موارد از یاریبس در گیاهی،

 .اندداده نشان روده کروفلوریم و رشد عملکرد خوراک،

 غلظت با و آزاد صورتبه گیاهی یهااسانس از استفاده

 مصرف کاهش و خوراکیخوش عدم سبب جیره در باال

 ترکیبات و گیاهی یها اسانس .گرددمی طیور در خوراک

 قبیل از محیطی شرایط ثیرتأ تحت سرعت  به آنها فعال

 زیستی فعالیت و هشد تجزیه pH و رطوبت نور، اکسیژن،

 اثرات بررسی برای ،بنابراین .دهند می دست از را خود

 از استفاده استاندارد، شرایط در گیاهی محصوالت

 کاری راه فعال، زیست ترکیبات دارکردنپوشش های روش

 بسیاری های پژوهش امروزه .[24] رسدمی نظر به مناسب

 یمرهاپل توسط گیاهی یها اسانس دارکردنپوشش زمینه در

 و محیط شرایط برابر در ترکیبات این از محافظت منظور به

 .است انجام حال در ها آن ضدمیکروبی خصوصیات بهبود

 دها،یساکار پلی از توانند می خوراکی های پوشش

 لیتشک باتیترک نیا از مخلوطی ای و ها چربی ، ها نیپروتئ

 در سدی عنوان به که است طبیعی پلیمری آلژینات .شوند

 رشد از جلوگیری سبب و کرده عمل اکسیژن انتقال قابلم

 لیپیدها اکسیداسیون خیرانداختنأت به و هوازی های باکتری

 اسانس افزودن درخصوص اندکی اتمطالع .[20] شود می

 و گوشتی هایجوجه جیره به شده ریزپوشانی گیاهی

 نیا بنابراین، است. شده منتشر آزاد اسانس با آن مقایسه

 انیزن شدهیزپوشانیر اسانس اثر بررسی هدف با پژوهش

 میکروفلور و رشد عملکرد بر کلسیم ناتیآلژ ماتریس در

 .شد انجام یگوشت یهاجوجه روده

 

 هاروش و مواد

 روزه کی یگوشت جوجه قطعه 023 از آزمایش این در

 آزمایش یک در (ماده و نر جنس دو )مخلوط 033 راس

 و آزاد) اسانس یفرآور روش دو با 4×2 لیفاکتور

 صفر،) رهیج به اسانس افزودن سطح چهار و (دارپوشش

 طرح قالب در (لوگرمیک در گرم یلیم 003 و 033 ،03

 تکرار هر در پرنده 03 و تکرار چهار با یتصادف کامالً

 آزمایشی واحدهای در گوشتی هایجوجه .شد استفاده

 توسط شده اشغال فضای جز هب مفید فضای مترمربع 66/3)

 چوب هایتراشه از بستری روی دانخوری( و آبخوری

 آزمایشی هایجیره یافتند. پرورش روز 42 مدت به

 تغذیه راهنمای توسط شده گزارش احتیاجات براساس

 و اجزا .[01] شدند متوازن 033 راس گوشتی جوجه

 دوره در مورداستفاده پایه غذایی هایجیره ترکیبات

 یاهیگ اسانس .است هشد داده نشان 0 جدول در پرورش

 یجرم یکروماتوگراف گاز دستگاه لهیوس به زنیان

(GC/MS, Thermoquest, San Jose, USA) و شد تجزیه 

 طور به .دش شناسایی درصد 31/00 آن مولیت مقدار

 بارگیری ظرفیت ابتدا اسانس، ریزپوشانی جهت خالصه،

 بررسی سدیم آلژینات درصد دو تا نیم غلظت در اسانس

 هیدروژل از پوششی در زنیان اسانس سپس شد،
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 تهیه میکروکپسوله صورت به کلسیم آلژینات سازگار زیست

 با اسانس -آلژینات هایریزدانه نهایت در و [4] شد

 مقطر آب با سپس و آوریجمع صافی یک از استفاده

  شدند. خشک کاغذ روی و کشی آب

 

 آزمایشی هایجیره شیمیایی ترکیب و خوراکی مواد .2 جدول

  خوراکی مواد

 )درصد(

 نیآغاز

 روزگی( 21 تا 2)

 رشد

 روزگی( 14 تا 22)

 یانیپا

 روزگی( 41 تا 11)

 66/61 21/12 14/14 ذرت دانه

 11/31 13/31 18/31 ایسو کنجاله

 11/3 11/1 33/1 یاهیگ روغن

 11/2 23/2 13/1 فسفات میکلس ید

 81/1 11/1 14/2 میکلس کربنات

 18/1 11/1 13/1 سدیم کلرید

 21/1 21/1 21/1 سدیم بیکربنات

2ینیتامیو مخلوط شیپ
 11/1 11/1 11/1 

1یمعدن مخلوط شیپ
 11/1 11/1 11/1 

 22/1 28/1 12/1 درصد 28 دیدروکلرایمنوه نیزیال -ال

 11/1 18/1 31/1 درصد 11 نیونیمت -ال ید

 12/1 18/1 11/1 درصد 18 نیترئون -ال

 11/1 11/1 1 وزیدیضدکوکس

     شدهمحاسبه ییایمیش باتیترک

 3211 3111 1821 (لوگرمیک بر یلوکالریک) سمیمتابول قابل یانرژ

 81/28 82/11 11/11 )درصد( خام نیپروتئ

 18/2 12/2 32/2 )درصد( هضم قابل نیآرژن

 11/2 23/2 34/2 )درصد( هضم قابل نیزیل

 11/1 12/1 63/1 )درصد( هضم قابل نیونیمت

 28/1 81/1 11/1 )درصد( هضم قابل نیستیس + نیونیتم

 62/1 21/1 81/1 )درصد( هضم قابل نیترئون

 28/1 82/1 16/1 )درصد( میکلس

 31/1 44/1 48/1 )درصد( دسترس قابل فسفر

 26/1 26/1 21/1 )درصد( میسد

 14/1 14/1 11/1 )درصد( کلر

 ویتامین گرممیلی E، 1 ویتامین المللیبین واحد D3، 28 ویتامین المللیبین واحد A، 1111 ویتامین المللیبین واحد 1111 جیره کیلوگرم هر در ویتامینی مکمل .2

K3، 8/2 گرممیلی B1، 6/6 گرممیلی B2، 31 گرممیلی B3، 21 ویتامین گرممیلی B5، 3 گرممیلی B6، 2 گرممیلی B9، 121/1 گرممیلی B12، 12/1 ویتامین گرممیلی 

H2، 111 نمود.می تأمین اکسیدانآنتی گرممیلی 2 و کولین گرممیلی 

 سلنیوم گرممیلی 1/1 و ید گرممیلی 2 مس، گرممیلی 21 روی، گرممیلی 81 منگنز، گرممیلی 211 آهن، گرممیلی 11 مقدار جیره کیلوگرم هر در معدنی مکمل .1

 نمود.می تأمین
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 گیاهی اسانس (MIC) یمهارکنندگ غلظت حداقل

 و فرمکلی ،کوالی اشریشیا هایباکتری برای

 مایع میکرودایلوشن استاندارد روش توسط الکتوباسیلوس

 03 -3 تا 03 -0 رقت سریال منظور، این برای [.20] شد تعیین

 سولفیداکساید متیل دی در زنیان خالص اسانس از

(DMSO) تکرار سه باکتری هر )برای شد تهیه درصد پنج 

 درون در رقت هر از میکرولیتر 03 مقدار شد(. داده ارقر

 میکرولیتر 03 حاوی االیزای ایخانه 16 هایچاهک

 میکرولیتر 03 و فارلندمک نیم باکتریایی سوسپانسیون

 گرادسانتی درجه 03 دمای در و شد اضافه MHB محیط

 موردنظر باکتری برای ساعت 32 تا 24 مدت به

 االیزا دستگاه با هایکروپلیتم .شدند گذاری خانه گرم

 رشد آن در که اسانس غلظت ینتر کم و شدند بررسی

 عنوان به ،نگردید مشاهده کدورت براساس ایمشاهده قابل

 .شد گرفته نظر در یمهارکنندگ تظغل حداقل

 خوراک بدن، وزن شامل عملکردی هایشاخص

 تلفات و هفتگی طور به خوراک تبدیل ضریب مصرفی،

 صورتبه و ثبت گیری،اندازه گروه هر برای زانهرو طور به

 کارایی شاخص آزمایش، پایان در .ندشد محاسبه ایدوره

 × )کیلوگرم( بدن وزن فرمول از استفاده با نیز اروپایی

 سن × خوراک تبدیل ضریب / 033 × ماندگاری درصد

 قطعه دو ،روزگی 42 در .[00] شد محاسبه )روز(، کشتار

 نیانگیم وزن به کینزد یوزن باًیتقر که رتکرا هر از جوجه

 وزن و شدند ذبح و انتخاب داشتند، یشیآزما واحد آن

 یترازو با پانکراس و معدهشیپ سنگدان، کبد، وزن زنده،

 تعیین جهت .شدند یرگیاندازه گرم 0/3 دقت با یتالیجید

 جوجه قطعه دو روزگی 42 در ایلئوم، میکروبی جمعیت

 تکرار، آن میانگین به نزدیک وزنی با تکرار هر از گوشتی

 ایلئوم محتویات از گرم دو حدود و شدند ذبح و انتخاب

 بررسی برای و تخلیه استریل هایمیکروتیوب داخل به

 در فرمکلی و الکتوباسیلوس و کوالی اشرشیا جمعیت

 میکروبی کشت زمان تا گرادسانتی درجه -23 دمای

  شدند. ذخیره

 در دقیقه 03 مدتبه فریزر از شدن جخار از پس هانمونه

 ایلئوم از نمونه گرم یک و شدند گشایییخ آزمایشگاه محیط

 نمکی بافر لیترمیلی نه حاوی آزمایش لوله در پرنده هر

 شد، ورتکس دقیقه سه مدت به و شد ریخته (PBS) فسفات

 ها،نمونه کشت جهت شد. تکرار 03-4  تا سازیرقیق سپس

 ،03-0 ،03-4 رقت هایسری از هریک از میکرولیتر 233
 و ریخته کشت محیط حاوی هایپلیت روی و برداشته 2-03

 هاینمونه شد. پخش کشت محیط سطح در کامالً آنس با

 43 مدت به هافرم کلی و کوالی اشریشیا باکتری به مربوط

 هاینمونه و شد انکوباسیون گراد سانتی درجه 03در ساعت

 دمای در ساعت 32 مدت به وباسیلوسالکت باکتری به مربوط

 قرار انکوباتور در هوازیبی شرایط و گرادسانتی درجه 03

 قرار شمارش مورد هاکلنی تعداد انکوباسیون از پس گرفتند.

 رقت فاکتور در پلیت هر به مربوط هایکلنی سپس و گرفتند

 در CFU شمار عنوان به و ضرب رقت( ضریب )معکوس

 به CFU هایداده نهایت در و شد منظور نمونه گرم یک

  شدند. گزارش Log10 شکل

 (دارپوشش و آزاد) اسانس یفرآور نحوه اصلی اثرات

 این متقابل اثر و رهیج به اسانس افزودن مختلف سطوح و

 GLM رویه مربعات حداقل میانگین از استفاده با فاکتورها

 0 رابطه برای [22] (2/1 نسخه)  SASآماری افزار نرم

 پنج سطح در توکی آزمون توسط هامیانگین و شد زیهتج

 شدند. مقایسه درصد

  Yijk = µ + Pi + Lj + (PL)ij + eijk(                 0رابطه 

 میانگین ،µ ؛مشاهده هر مقدار ،Yijk رابطه،  این در که

 افزودن سطوح اثر ،Lj ؛اسانس یفرآور ینحوه اثر ،Pi ؛کل

 متقابل اثر ،ij(PL) ؛شتیگو هایجوجه رهیج به اسانس

 اثر ،eijkl و رهیج به اسانس افزودن سطح و اسانس یفرآور

 است. آزمایشی خطای
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 بحث و نتایج

 در اسانس یمهارکنندگ غلظت حداقل به مربوط جینتا

 پیشین گران پژوهش .است شده داده نشان (2 جدول)

 را قوی ضدمیکروبی فعالیت زنیان اسانس که دادند نشان

 سابتیلیس باسیلوس و اورئوس افیلوکوکوساست علیه

%(33320/3MIC=) یمهارکنندگ غلظت حداقل و دارد 

 اعالم درصد 3330/3 کوالی اشریشیا علیه زنیان اسانس

 فعالیت بین باالیی مثبت همبستگی .[20] است شده

 دارد وجود گیاهی ترکیبات لیفن محتوای و ضدباکتریایی

 را زنیان اسانس بیضدمیکرو فعالیت توانمی لذا [.6]

 گرم هایباکتری دانست. تیمول حضور به مربوط عمدتاً

 به نسبت مثبت گرم هایباکتری با مقایسه در معموالً منفی

 حداقل که است شده گزارش .[0] ترندمقاوم هااسانس

 باکتری ایبر کارواکرول و تیمول یمهارکنندگ غلظت

 در وگرممیکر 030/3 و 033/3 ترتیب به کوالی اشریشیا

  .[0] است لیترمیلی

 
 زنیان اسانس (MIC) مهارکنندگی غلظت حداقل .1 جدول

 لیتر(میلی در گرممیلی) روده هایباکتری برخی برای

 هاالکتوباسیلوس هافرمکلی کوالی اشریشیا باکتری

MIC 223/2 223/2 2223/1 

 

 در گیاهی هایاسانس اییضدباکتری خواص اگرچه

 نظر به اما است قرارگرفته موردآزمایش یتن برون شرایط

 تنی درون شرایط در هااسانس اتاثر با آنها نتایج رسدمی

 عدم و بهبودیافتن اثر دو هر که طوریبه نیست. سازگار

 ایمعده تک حیوانات در روده میکروبی جمعیت تغییر

 که نتایجی است ممکن بنابراین، [.2] است شده گزارش

 که چه آن اب دقیقاً آیدمی دست به اهیآزمایشگ مطالعات در

 همینبه نباشد. منطبق افتد،می اتفاق زنده موجود بدن در

 یهابررسی نتایج تا باشند مراقب باید گران پژوهش دلیل

 زیرا ،ندهند تعمیم زنده موجود به کامالً را آزمایشگاهی

 اثرات مورد در اشتباه گیرینتیجه سبب است ممکن

 هایسیستم و حیوانات در گیاهی هایاسانس ضدمیکروبی

 ضدمیکروبی اثر صحیح و دقیق ارزیابی د.شو زیستی

 دلیلبه تنی درون شرایط در هااسانس و دارویی گیاهان

 دستگاه میکروبی تعادل و پیچیده بسیار هایجمعیت

 و دارویی گیاهان فعال اجزای متقابل اثر و گوارش

  .[0] است لمشک ،مغذی مواد سایر با آنها مشتقات

 های جوجه جیره به زنیان اسانس مختلف سطوح افزودن

 رشد عملکرد صفات از کدام هیچ بر داریمعنی اثر گوشتی

 با شده تغذیه هایجوجه (.0 جدول ،P<30/3) نداشت

 20 تا یک سن در زنیان دارپوشش اسانس حاوی جیره

 0/23 برابر در 1/03) تر بیش روزانه وزن افزایش روزگی

 در 43/0) یتر کم تبدیل ضریب و (P<30/3 روز؛ در گرم

 با شده تغذیه هایجوجه به نسبت (P<30/3 ؛66/0 برابر

 کل در خوراک تبدیل ضریب داشتند. زنیان آزاد اسانس

 حاوی جیره با شده تغذیه هایجوجه در پرورش دوره

 هایجوجه با مقایسه در زنیان دارپوشش اسانس

 داشت داریمعنی به تمایل زنیان آزاد اسانس کننده دریافت

 اروپایی تولید شاخص (.P=36/3 ؛34/0 برابر در 34/0)

 اسانس کننده دریافت هایجوجه در داریمعنی طور به

 تغذیه آزاد اسانس با که آنهایی از باالتر دارپوشش زنیان

 (.P<30/3 ؛0/232 برابر در 3/000) بود شدند،

 هایجوجه اکخور مصرف در تغییری مطالعات اغلب

 مشاهده اسانس یا گیاهی هایافزودنی از استفاده با گوشتی

 بهبود و رشد افزایش نیز موارد برخی در اگرچه ،کردندن

 دارویی گیاهان .[6] شد مشاهده خوراک تبدیل ضریب

 خوراک مصرف بهبود یبرا قادرند خاصی مقادیر در تنها

 باال سطوح در گیاهی ترکیبات کاربرد و شوند استفاده

 مصرف آروماتیک مواد تند بوی دلیل به است ممکن

 اخیراً که ایمطالعه در .[00] دهد کاهش را طیور خوراک
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 در خوراک تبدیل ضریب بهترین است شده منتشر

 دانه درصد یک سطوح با شده تغذیه گوشتی های جوجه

 در .[0] آمد دستبه زنیان دانه درصد یک و گشنیز

 نعناع هایاسانس مخلوط زا استفاده دیگر، پژوهشی

 رشد عملکرد بر اثری زنیان و لیمو آویشن، فلفلی،

  .[20] نداشت گوشتی های جوجه

 

 و خوراک تبدیل ضریب روزانه، خوراک مصرف روزانه، وزن افزایش بر دارپوشش و آزاد اسانس مختلف سطوح اثر .3 جدول

 گوشتی هایجوجه در ییاروپا دیتول شاخص

 روزگی 41 تا 2  روزگی 41 تا 11  یروزگ 12 تا 2  

 تغییرات منابع

  وزن افزایش

 )گرم( روزانه

  خوراک مصرف

 )گرم( روزانه

  ضریب

 تبدیل

  وزن افزایش 

 )گرم( روزانه

  خوراک مصرف

 )گرم( روزانه

  ضریب

 تبدیل
 

  وزن افزایش

 )گرم( روزانه

  خوراک مصرف

 )گرم( روزانه

  ضریب

 تبدیل

  شاخص 

  ییاروپا دیتول

             سطح آوریفر نحوه

 3/186 81/2 1/13 1/11  81/2  4/243  2/26  12/2 1/43 1/12 1 آزاد   

 11 6/12 1/44 63/2  1/24 2/248  11/2  2/12 3/14 81/2 8/181 

 211 6/12 1/44 62/2  1/26 1/243  11/2  8/12 4/13  81/2 1/111 

 211 1/16 2/46 26/2  8/21 1/231 11/2  8/48 2/12 81/2 1/161 

 1/311 21/2  1/13  2/14  83/2  3/241 3/22  48/2 4/46 2/31 1 دارپوشش  

 11 1/31 2/44 48/2  4/28 1/244 84/2  3/14 3/14  24/2 2/328 

 211 1/31 4/42 31/2  2/21 2/241 81/2  6/11 2/12 64/2 4/346 

 211 3/11 1/42 62/2  1/24 1/246  12/2  1/12 1/11 86/2 4/182 

   SEM  12/2 11/2 226/1  11/1 61/1 121/1  16/1 11/2 1226/1 41/21 

             فرآوری نحوه

 3/12b 2/44 66/2a  1/24 1/243 13/2  1/11b 2/13 84/2 1/181b آزاد اسانس   

 1/31a 2/41 48/2b  3/22 2/243 86/2  2/14a 6/13 24/2 2/323a دارپوشش اسانس   

   SEM 18/1 11/1 118/1  16/2 32/2 132/1  13/2 61/1  136/1 24/1 

           (کیلوگرم در گرممیلی) اسانس سطح

 4/114 26/2 1/13 4/13  86/2 1/242 2/26  11/2 2/44 1/31  صفر   

   11  1/18 8/44 16/2  4/26 2/246 11/2  2/11 3/14 81/2 8/311 

   211  1/11 2/43 48/2  6/22 8/241 81/2  2/13 3/11 23/2 2/311 

   211  2/12 1/42 21/2  2/23 1/241 14/2  4/11 8/13 82/2 6/126 

   SEM  31/2 31/2 181/1   28/2 81/2 113/1  41/2 88/1  111/1 28/23 

 P-value اثر نوع

 133/1 162/1  181/1  138/1  124/1 831/1 281/1  144/1 216/1 126/1 فرآوری حوهن   

 286/1 141/1 416/1 326/1  121/1 381/1 414/1  118/1 161/1 638/1 اسانس سطح   

 814/1 212/1 116/1 111/1  181/1 264/1 142/1  114/1 312/1 112/1 سطح×فرآوری   

a-c: است دارمعنی ستون هر در متفاوت حروف با هامیانگین تفاوت (11/1>P.) SEM: ها. میانگین استاندارد خطای 
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 افزودنی حاوی جیره با شده تغذیه گوشتی هایجوجه

 یتر کم خوراک تبدیل ضریب دارشدهپوشش فیتوژنیک

 .[00] داشتند پوشش بدون و شاهد تیمارهای به نسبت

 بدن وزن افزایش و گیروز 42 در هاجوجه وزن

 شدهدارپوشش تیمار در 42 تا یک روز از طورکلی به

 افزودن د.ش گزارش شاهد تیمار هایجوجه از تر بیش

 تیمول کارواکرول، شدهدارپوشش ترکیبات رمگمیلی 033

 رشد عملکرد بهبود سبب جیره کیلوگرم هر در لیمونن و

 در مغذی مواد ایلئومی ظاهری هضم قابلیت چنین هم و

 ترشح بهبود دلیلبه احتماالً که شد گوشتی هایجوجه

 گوشتی هایجوجه .[00] است بوده گوارشی هایآنزیم

 و سیر دارشدهپوشش هایساسان مخلوط با شده تغذیه

 مسأله این داشتند، بهتری رشد عملکرد یرورین النتوسیف

 از تواندمی کردن دارپوشش که دهد نشان است ممکن

 .[03] کند محافظت کل فالونوئید و اسانس آلیسین،

 دلیلبه توانمی را دارپوشش هایاسانس بهتر عملکرد

 زیرا .ستدان هااسانس ماندگاری و پایداری افزایش

 یحت ای و تبخیر اکسیداسیون، کاهش با دارکردنپوشش

 از ،یینها محصول در موجود یاجزا سایر با متقابل اثرات

 .[3] کند یم محافظت هااسانس

 در یداخل هایاندام برخی نسبی وزن به مربوط جینتا

 فرآوری نحوه متقابل اثر است. شده داده شانن (4 جدول)

 کبد وزن درصد مورد در جیره هب اسانس افزودن سطح و

 شده تغذیه گوشتی هایجوجه و (P<30/3) بود داریمعن

 زنیان دار پوشش اسانس گرممیلی 003 و 033 سطوح با

 معده،پیش نسبی وزن .داشتند را کبد وزن درصد ینتر بیش

 سطح و فرآوری نحوه تأثیر تحت پانکراس و سنگدان

 افزودن با گران شپژوه برخی نگرفت. قرار اسانس افزودن

 233 مقداربه (انیزن مؤثره ماده) کارواکرول و مولیت

 در یتفاوت ،یگوشت های جوجه رهیج لوگرمیک رد گرمیلیم

 .[00] نکردند مشاهده شاهد با سهیمقا در کبد ینسب وزن

 دانه درصد دو و یک سطوح افزودن ،دیگر ایمطالعه در

 وجود، این با .[0] نداشت کبد وزن بر اثری جیره به انیزن

 انیزن دانه درصد دو افزودن با معدهشیپ و سنگدان وزن

 تواندیم کبد و سنگدان وزن شیافزا .[0] یافت شیافزا

 را صفرا ترشح و سنگدان در خوراک یکیزیف هضم

  .دهدمی بهبود را یمغذ مواد هضم که دهد شیافزا

 و آزاد زنیان اسانس مختلف سطوح اثر به مربوط نتایج

 در گوشتی هایجوجه ایلئوم هایباکتری بر دارشدهششپو

 هایباکتری شمار است. شده داده نشان (0 جدول)

 هایجوجه ایلئوم در هافرمکلی و کوالی اشریشیا

 دارپوشش زنیان اسانس حاوی هایجیره با شده تغذیه

 را آزاد اسانس حاوی هایجیره که بود آنهایی از تر کم

 سطح افزایش با چنین هم .(P<30/3) نمودند دریافت

 شمار در داریمعنی کاهش هاجیره در زنیان اسانس

 مشاهده ایلئوم در فرمیکل و یاکوالیشیاشر هایباکتری

 و اسانس فرآوری نحوه بین متقابل اثر .(P<30/3) شد

 بود دارمعنی یاکوالیشیاشر شمار بر جیره در اسانس سطح

(30/3>P). پوشش اسانس سطح افزایش که طوری به-

 شیب با آزاد، اسانس با مقایسه در جیره در دارشده

 داد. کاهش را ایلئوم در یاکوالیشیاشر شمار تندتری

 هر در زنیان آزاد اسانس گرممیلی 003 و 033 سطوح

 آن گرممیلی 03 سطح و شاهد با مقایسه در جیره کیلوگرم

 شدند، ایلئوم در یاکوالیشیاشر باکتری شمار کاهش سبب

 نیز دارپوشش اسانس گرممیلی 03 سطح حتی که درحالی

 شد. باکتری این شمار کاهش سبب آن باالتر سطوح مانند

 با ایلئوم هایالکتوباسیلوس شمار در داریمعنی تفاوت

 مشاهده دارپوشش یا آزاد اسانس مختلف سطوح افزودن

 .(P< 30/3) نشد

 زای بیماری هایباکتری رشد مانع تواندمی زنیان اسانس

 سالمونال و یاکوالیشیاشر مانند گوارش دستگاه

 شمار ترین کم دیگر، آزمایشی در .[1] شود ومیموریفیت
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 گرممیلی 003 با شده تغذیه هایجوجه در هافرمکلی کلنی

 نتایج .[3] شد مشاهده جیره کیلوگرم در زنیان عصاره

 گرممیلی 003 یا 033 افزودن که داد نشان حاضر پژوهش

 جمعیت کاهش سبب جیره کیلوگرم در زنیان اسانس

 عملکرد بهبود با که شد ایلئوم در یاکوالیشیاشر

 سبب فیتوژنیک ترکیبات بود. همراه گوشتی های جوجه

 تقویت و هافرمکلی کاهش با سکومی فلور ترکیب تعدیل

 [.23] شوندمی الکتوباسیل مانند روده مفید میکروفلورای

 زنیان اسانس حاوی جیره صرفم حاضر، آزمایش در

 هایباکتری شمار کاهش سبب آلژینات با دارشدهپوشش

 با نتیجه این شد. ایلئوم در هافرمکلی و یاکوالیشیاشر

 با تیمارهای دادند نشان که گران پژوهش سایر هاییافته

 نسبت هاباکتری تعداد کاهش سبب کلسیم آلژینات پوشش

 [.06] دارد مطابقت شدند، پوشش بدون تیمارهای به

 
 روزگی 41 در گوشتی هایجوجه داخلی هایاندام برخی نسبی وزن بر دارپوشش و آزاد اسانس مختلف سطوح اثر .4 جدول

 زنده( وزن )درصد
 پانکراس سنگدان معده شیپ کبد تغییرات منابع

     سطح فرآوری نحوه
31/1 1 آزاد abc  41/1 62/2 12/1 

 11 11/1 bc  44/1 63/2 18/1 
 211 31/1 abc  41/1 12/2 11/1 
 211 22/1 c  41/1 14/2 31/1 

21/1 3 دار پوشش bc  41/1 14/2 11/1 

 11 62/1 ab  41/1 41/2 11/1 
 211 68/1 a  42/1 11/2 32/1 
 211 26/1 a  42/1 62/2 31/1 

SEM  181/1  116/1 111/1 126/1 
     فرآوری نحوه

12/1 آزاد اسانس b  42/1 11/2 18/1 
13/1 دارپوشش اسانس a  42/1 14/2 11/1 

SEM 141/1   123/1  131/1 118/1 

     (کیلوگرم در گرممیلی) اسانس سطح
32/1  صفر b  41/1 12/2 16/1 
11  41/1 ab  41/1 16/2 11/1 

211  11/1 a  42/1 13/2 31/1 
211  42/1 ab  42/1 18/2 31/1 

SEM  163/1   128/1  141/1  121/1 
 (P-value) اثر نوع

 662/1  111/1  116/1 1112/1 فرآوری نحوه
 181/1 886/1 111/1 111/1 اسانس سطح

 611/1 363/1 621/1 114/1 سطح × فرآوری
a-c: است دارعنیم ستون هر در متفاوت حروف با هامیانگین تفاوت (11/1>P). SEM: ها. میانگین استاندارد خطای 
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 اصلی اجزای از پاراسیمن و رولکارواک تیمول،

 فعالیت که هستند زنیان گیاه اسانس دهنده تشکیل

 تیمول .[02] است مربوط ترکیبات این به زنیان ضدمیکروبی

 سلول غشای یکپارچگی زدن همبر سبب کارواکرول و

 تأثیر ها یون تعادل و pH هموستازی بر و شوندمی باکتری

 شود.می تریباک مرگ سبب نهایت در که گذاردمی

 فنلی ترکیبات به هااسانس ضدمیکروبی خواص ،طورکلی به

 نسبت هستند، هیدروکسیل گروه یک با فنیل حلقه دارای که

 خود ضدمیکروبی اثر گیاهی هایاسانس اغلب شود.می داده

 ساختار تغییر ها،باکتری سلولی دیواره به رساندن آسیب با را

 گریزآب ترکیبات هااسانس .ندکنمی اعمال هاپروتئین انعقاد و

 لیپیدی غشای در توانندمی که هستند کم مولکولی وزن با

 دیواره .[0] دهند تغییر را غشا عملکرد و کنند نفوذ باکتری

 که است یساکاریدلیپوپلی الیه دارای منفی گرم هایباکتری

 مانند هیدروفوبیک مواد نفوذپذیری مانع و بوده دوستآب

 آزمایشگاهی، شرایط در دلیل همینبه .شودمی هااسانس

 هااسانس ضدمیکروبی اثر به منفی گرم هایباکتری اغلب

 غشای طریق از هایون انتقال بر عالوه .اندبوده مقاوم

 هایآنزیم کردن غیرفعال در نیز هیدروکسیل گروه ،پالسمایی

  .[0] است ثرؤم باکتریایی
 

 گوشتی هایجوجه (Log10 CFU/g) ایلئوم هایباکتری برخی جمعیت بر دارپوشش و آزاد اسانس مختلف سطوح اثر .1 جدول
 هاالکتوباسیلوس هافرمکلی اشریشیاکوالی تغییرات منابع
    سطح فرآوری نحوه

24/1 1 آزاد a
 16/1  12/1 

 11 16/1 a 24/4  11/1 
 211 68/4 b

 66/4  31/1 
 211 62/4 b 61/4  31/1 

21/1 3 دار پوشش a
 14/1  11/1 

 11 21/4 b
 21/4  33/1 

 211 62/4 b
 64/4  31/1 

 211 12/4 b 12/4  36/1 
SEM  111/1  143/1  131/1 

    فرآوری نحوه
81/4 آزاد اسانس a 83/4 a 31/1 
22/4 دارپوشش اسانس b 24/4 b 33/1 
SEM 111/1  112/1   121/1 

    (کیلوگرم در گرممیلی) اسانس سطح
21/1  صفر a

 21/1 a 18/1 
11  81/4 b

 23/4 b
 32/1 

211  68/4 c
 61/4 bc 33/1 

211  61/4 c
 62/4 c 34/1 

SEM  131/1 131/1 112/1 
 P-value  اثر نوع

 181/1 118/1 112/1 فرآوری نحوه
 414/1 112/1 112/1 اسانس سطح

 181/1 163/1 116/1 سطح × فرآوری
a-c: است دارنیعم ستون هر در متفاوت حروف با هامیانگین تفاوت (11/1>P). SEM: ها. میانگین استاندارد خطای 
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 مانند یگیاهان در که آن کارواکرول ایزومر و تیمول

 هایفنل عنوانبه شوندمی یافت پونه و آویشن زنیان،

 را آنها ضدمیکروبی اثرات و اندشده بندیطبقه مونوترپن

 و اسانس .[03] است شده اثبات آزمایشگاهی شرایط در

 درصد با یانینعنا خانواده گیاهان از برخی رهعصا

 دارند. هامیکروب بر یتر بیش اثر ،باال تیمول و کارواکرول

 مواد واسطه با ،آویشن که است شده هداد نشان

 تعداد کاهش سبب ،کارواکرول و تیمول نظیر فعالی زیست

 روده و ژژنوم دان،چینه در ها(فرم)کلی یهواز یهایباکتر

 پرندگان در هافرمکلی تعداد کاهش .[0] ودشمی بزرگ

 شامل هااسانس از ترکیبی یا آویشن اسانس با شده تغذیه

 ترکیبات افزودن بنابراین، .[04] است شده گزارش تیمول

 های میکروارگانیسم شمار بر تواندمی غذایی جیره به گیاهی

 گیاهی مشتقات شیمیایی ترکیب اگرچه بگذارد. اثر روده

 شده بینی پیش ،است مهم مطلوب اثرات به تیابیدس برای

 پرندگان در هااسانس ضدمیکروبی خواص که است

 محیطی شرایط و پایه غذایی جیره ثیرأت تحت تواند می

 به حدی تا گیاهی هایاسانس اثرات هرچند .گیرد قرار

 ترشح تحریک است، مربوط بیماریزا هایباکتری مهار

 قابلیت دتوانمی نیز هااسانس وسیله به گوارشی هایآنزیم

 روده های میکروب تعادل و دهد افزایش را خوراک هضم

 .دکن تنظیم غیرمستقیم طور به را

 هایاسانس دارکردنپوشش که،این کلی گیرینتیجه

 برای کاربردی و مؤثر کاری راه عنوانبه تواندمی گیاهی

 گیرد. قرار مدنظر هاآن ارزشمند و فعال ترکیبات از حفاظت

 تواندمی گیاهی هایاسانس دارکردنپوشش که،این ضمن

 بهبود برای جیره در هاآن موردنیاز سطح کاهش سبب

  شود. گوشتی هایجوجه رشد عملکرد و روده میکروفلورای
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