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ارزیابی تاثیر اسانس آویشن و کاکوتی بر فلور میکروبی روده در جوجههای گوشتی
سامان مهدوی ،*1علی

نوبخت2

 -1استادیار گروه میکروبیولوژی ،واحد مراغه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مراغه ،ایران.
 -2دانشیار گروه علوم دامی ،واحد مراغه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مراغه ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

S.mahdavi@iau-maragheh.ac.ir

(دریافت مقاله 59/1/81 :پذیرش نهایی)51/88/81 :

چکیده
اسانسها به عنوان محرکهای رشد ،نقش مهمی در بهبود فلور میکروبی و خصوصیات مورفولوژیکی روده و سیستم ایمنی در جوجههای
گوشتی دارند .هدف از مطالعه حاضر ،ارزیابی تاثیر اسانس آویشن و کاکوتی بر فلور میکروبی روده در جوجههای گوشتی بود .بددین
منظور  864قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس ،804 -با سه ترکیب اسانسی آویشن ،کاکوتی و مخلوط آویشن و کاکوتی ،در دو شکل
استفاده (در آب و در خوراک) و در دو سطح ( 0/11و  0/8درصد جیره) در  18تیمار با  8تکرار و  12قطعه جوجه در هدر تکدرار ،از
سن  10تا  82روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند .در سن  82روزگی دو قطعده جوجده از هدر تکدرار انتخداب و بعدد از  12سداعت
گرسنگیدادن ،کشتار شدند .سپس قطعه ای از ایلئوم هر پرنده جهت شمارش جمعیت میکروبی به آزمایشگاه ارسال شد .شمارش کلی
باکتریهای کلی فرم و الکتوباسیلوس در مورد هر نمونه انجام شد و نتایج توسط ندرمافداار  SPSSتحلیدل گردیدندد .شدمارش کلدی
باکتریهای کلیفرم در گروههای تغذیه شده با  0/8درصد مخلوط آویشن و کاکوتی کمترین مقدار بود ،ولی با گروه شداهد اخدت ف
معنیداری را نشان ندادند .شمارش کلی الکتوباسیلوس در گروه تغذیهشده با  0/8درصد مخلوط آویشن و کاکوتی در دان ،بیشدترین
تعداد را نشان داد که در مقایسه با گروه شاهد اخت ف معنیداری داشت ( .)p>0/01بدهطدورکلی ،تفداوت معندیداری از نظدر روش
مصرف آویشن و کاکوتی در بین گروههای آزمایشی مشاهده نشد .نتایج مطالعه نشان داد افاودن اسانس  0/8درصد مخلوط آویشن و
کاکوتی به جیره غذایی جوجههای گوشتی مدیتواندد در بهبدود میکروفلدور مفیدد (الکتوباسدیلوس) و کداهش بداکتریهدای مردر
(اشریشیاکوالی) ایلئوم در این جوجهها موثر باشد.
کلیدواژهها :اسانس ،آویشن ،کاکوتی ،میکروفلور روده ،جوجه گوشتی.
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دسیتگاه گیوارش ،از تجاییه اسییدهای آمینیه توسی

مقدمه
نگهداری صنعتی طیور در ابعاد وسیی و بیه صیورت
فشرده ،امکان بروز بیماریها را افیاای
کاه

داده کیه جهیت

میکروبهای مضر ممانعت میکنند ،همچنین با افیاای
سح و تعداد سلولهیای انگشیتی روده ،زمینیه جیذب
بیشیتر میواد مغیذیی را فیراهم مییکننید ( Lee et al.,

میاان وقوع این بیماریها و نیا کمک به افیاای
از

 .)2003bثابت شده است حضور میکروفلور مفید سیبب

جمله آنتیبیوتییکهیا در سیح وسییعی در واحیدهای

افاای

طول پرز ،کریپت و تکثیر سلولی روده میگیردد،

پرورش جوجههای گوشتی استفاده میشود ( Lee et al.,

اما باکتریهای بیماریزا با تولید ترکیبیات سیمی ماننید

 .)2003aاسیتفاده از آنتییبیوتییکهیا بیه واسیحه ایجیاد

آمونیاک ،باعث تخریب الیه اپیتلیوم میشوند و با افاای

مقاومت دارویی در انسان ،باقیمانده دارویی در الشیه و

تبدی سلولی برای نوسیازی سیلولهیای آتروفییشیده،

بههم خیوردن تعیادل میکروفلیور طبیعیی روده مگیر در

ارتفاع پرز کاه

میییابید

موارد ضروری جهیت درمیان ممنیوع شیده اسیت ،بیه

(.)Bakkali et al., 2008

رشد و بهبود صفات تولیدی از مواد شیمیایی مختلی

و عمق کریپت روده افیاای

گونهای که در بسیاری از نقاط جهان توصیههای فراوانی

الکتوباسیلوسها از مهیمتیرین جمعییت فلیور مفیید

در راستای عدم استفاده از آنتیبیوتیکهای محرک رشد،

روده طیور محسوب میشوند و بیرای سیالمتی دسیتگاه

رشید ،ییافتن

الکتوباسییلوسهیا

میشیود .لیذا بیرای جبیران ایین کیاه
جایگاینهای مناسب ضروری است.

در سالهای اخیر ،گیاهیان آروماتییک و عصیاره آنهیا
بهعنوان محرکهای بالقوه رشد ،توجه بسیاری را به خود

گوارش پرندگان مفید هستند .افاای

میتواند از طریق تولید آب اکسیژنه ،از رشد پاتوژنهای
گرم منفی ،مث اشریشیاکوالی و سالمونال جلوگیری کند
( .)Patten and Waldroup, 1988همچنین پروبیوتیک-

جلیب کیردهانید ( .)Ghazanfari et al., 2015آویشین

ها میتوانند با استقرار در دستگاه گوارش بیا پیاتوژنهیا

( )Thymus vulgaris L.یکیی از گیاهیان داروییی بیا

رقابت کرده و با اشغال گیرندههیای سیلولهیای مخیاط

خاستگاه مدیترانهای است که بیشیتر بیه دلیی خاصییت

دستگاه گوارش ،از استقرار بیاکتریهیای مضیر در ایین

آنتیاکسیدانی و خصوصیات ضد باکتریایی میورد توجّیه

دستگاه جلوگیری کنند .پروبیوتیکهیا عملکیرد سیسیتم

میباشد .مهمترین ترکیبات آویشن کارواکرول و تیمیول

ایمنی را در روده و سح عمومی بدن افاای

میدهنید.

بیوده کیه نشیان داده شیده اسیت ایین ترکیبیات دارای

بییاکتریهییای تولیدکننییده اسییید الکتیییک از جملییه

خصوصیات آنتییاکسییدانی قیوی مییباشیند ( Vicent,

لمفوسییتهیای  Bو

الکتوباسیلوسها از طریق افیاای

تولید پادتنها میتوانند سیسیتم ایمنیی پرنیده را

 .)2002ترکیبات فنولئیک موجود در این گیاهان بهدلیی

افاای

خواص ضدمیکروبی و ضدقارچی پر اهمییت مییباشیند

تحریک کنند (.)Haghighi et al., 2005

( .)Aeschbach et al., 1994عصیاره آویشین دارای

محققین اثر ضدمیکروبی اسانس و عصاره گونههیای

ترکیباتی نظیر کارواکرول و منتول میباشید کیه نیه تنهیا

مختل

کاکوتی ( )Ziziphora tenuior L.را نییا میورد

دارای خاصیت ضدمیکروبی بوده و با ضدعفونی کیردن

محالعه قرار داده و بیان کیردهانید کیه ترکییب اصیلی در
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تعدادی از گیاهان خیانواده نعناعییان از جملیه کیاکوتی،

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه واق در جاده هشترود

پولگون است ( .)Akguel et al., 1991غلظت مناسب از

در بهار  8858اجرا شد .جیرههای غذایی دورههای رشد

پولگون (مهمترین روغن اسانسی در کاکوتی) قادر است

( 88-28روزگی) و پایانی ( 29-82روزگی) با توجه بیه

مان از رشد و تکثیر هر دو گیروه از بیاکتریهیای گیرم

احتیاجات مواد مغذی توصیهشیده در کاتیالو

( Ross

مثبت (همانند باسیلوس سابتیلیس) و گرم منفی (هماننید

 )Broiler, 2014سییویه راس– 801و بییا اسیییتفاده از

سیالمونال تیفییمورییوم) شیود (.)Mora et al., 2009

نرم افاار جیره نویسی  UFFDAتنظیم و فرموله گردیدند.

گیاهان دارویی و ادویهجات بهعنوان عوام ضدمیکروبی

اسانس های هییدروالکلی آویشین و کیاکوتی بیه مقیدار

از راه تغییر ویژگیهای غشاء سلول عم کرده و باعیث

مورد نیاز از شیرکت بیاریج اسیانس کاشیان خرییداری

حیدت

شدند .جهت استفاده در خوراک مقدار مورد نییاز از هیر

میکروبها میشیوند ( .)Frankic et al., 2009بررسیی

کدام و نیا مخلوط مساوی از آنها در موق آمیاده سیازی

مکانیسم دقیق ضدمیکروبی گیاهان دارویی و ادویهجات

جیره به آن اضافه و مخلوطسازی به نحو احسن توسی

در شرای داخ بدن ،بیهدلیی پیچییدگی زییاد و تعیادل

دستگاه مخلوطکن صورت گرفت .خوراک آمادهشده در

جمعیتهیای میکروبیی در دسیتگاه معیدی -رودهای و

ظروف سربسیته قیرار گرفتیه و در طیی دوره آزمایشیی

ترکیبیات فعیال ناشیی از گیاهیان داروییی و

مورد استفاده قرار می گرفتند .برای استفاده از اسیانسهیا

نشت ییونهیا شیده و در نتیجیه باعیث کیاه

واکین

ادویهجات با سایر مواد غذایی مشک اسیت .در شیرای

در آب آشامیدنی ،ظروف پالسیتیکی  80لیتیری تهییه و

آزمایشگاهی فعالییت ضیدمیکروبی قیوی عصیارههیای

مقییدار اسییانس مییورد نیییاز در  80لیتییر آب حی و بییه

گیاهی علیه باکتریهای گرم مثبت و گیرم منفیی اثبیات

صورت دستی به آبخوریها ریخته شده و باقیمانیده آب

شده است ( .)Frankic et al., 2009هدف از انجام ایین

اسانس دار در ظروف دربسیته تیا زمیان اسیتفاده بعیدی

محالعه ،ارزیابی تاثیر اسانس آویشن و کاکوتی بیر فلیور

نگهداری می شد .در طیول دوره اجیرای آزمیای

همیه

میکروبی روده در جوجههای گوشتی بود.

جوجه ها به صیورت آزاد بیه آب آشیامیدنی و خیوراک
مصرفی دسترسیی داشیتند .برنامیه روشینایی شیام 28

مواد و روشها
این محالعه با تعداد  811قحعیه جوجیه گوشیتی نیر

ساعت روشنایی در سه روز اول و  28ساعت روشینایی
و یک ساعت تیاریکی در بقییه روزهیای دوره آزمیای

سویه راس ،801-در قالب طرح کامالً تصادفی با آرای

بود .در سن  82روزگی دو قحعیه جوجیه از هیر تکیرار

فاکتورییی ( )8×2×2بییا  8ترکیییب اسانسییی (آویشیین،

انتخاب و بعد از  82ساعت گرسنگیدادن ،کشتار شدند.

کاکوتی و مخلوط آویشن و کاکوتی) 2 ،شیک اسیتفاده

سییپس قحعییهای از ایلئییوم هییر پرنییده جهییت شییمارش

(در آب و در خوراک) و  2سیح ( 0/89و  0/8درصید

جمعیت میکروبی(الکتوباسیلوس و کلیفیرم) در داخی

جیره) در  88تیمار با  8تکرار و  82قحعه جوجه در هیر

نایلون استری مجاا (با ثبت شیماره) در کنیار ییر قیرار

تکرار ،از سن  80تیا  82روزگیی در مجتمی تحقیقیاتی

داده شد و نمونهها پیس از ییک سیاعت بیه آزمایشیگاه
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رسیدند .در آزمایشگاه میکیروب شناسیی (دانشیگاه آزاد

درجه سلسیوس منتق شد .پس از  81ساعت پلیتها از

اسالمی واحد مراغه)  8گرم از محتویات میدفوع داخی

گرمخانه خارج شیده و جهیت شیمارش کلنیی در زییر

ایلئوم با  80میلیلیتر سرم فیایولوژی مخلیوط شید و در

دستگاه شمارشگر کلنی (شرکت  ،Cole-Parmerکشور

دو محی ویولت رد بای آگار ( )VRBAو  MRSآگیار

انگلستان) قرار داده شدند و نتایج ثبت شید ( Hashemi

پس از تهیه رقیت مخلیوط شیده و محیی  VRBAبیه

 .)et al., 2012مشخصات گروههای آزمایشی بیه شیرح

گرمخانه  83درجه سلسیوس منتق شده و محی

MRS

ذی بود (جدول .)8

آگار پس از قرارگرفتن در جار بیهوازی به گرمخانه 83
جدول  -8مشخصات گروههای آزمایشی به تفکیک مقدار آویشن و کاکوتی موجود در آب آشامیدنی و دان بر حسب درصد در جیره (گروه  8بهعنوان
گروه شاهد ،در جدول آورده نشده است).
گروه

آب آشامیدنی

گروه

دان
آویشن

کاکوتی

آویشن

کاکوتی

0/89

0

2

0/89

0

1

0

8

0/8

0

5

0/8

8

0

0/89

80

0

0/89

9

0

0/8

88

0

0/8

1

0/89

0/89

82

0/89

0/89

3

0/8

0/8

88

0/8

0/8

تحلیل آماری دادهها :بیرای تحلیی نتیایج از نیرمافیاار

در دان (گییروه  )80کییه بیشییترین تعییداد بییاکتریهییای

 28به روش تحلی واریانس ییکطرفیه

کلیفرم را داشتند ،تفاوت معنییداری داشیته ()p>0/09

( )one way ANOVAو آزمیون چنید دامنیهای دانکین

ولی با گروه شاهد (گروه  )8اختالف معنیداری را نشان

شیید.

ندادند .شمارش کلی الکتوباسیلوس در گروه تغذیهشیده

 SPSSویرای

( )Duncanدر سییح اطمینییان  59درصیید اسییتفاده
دادهها به شک میانگین ±انحراف معیار ارائه شد.

با  0/8درصد مخلوط آویشن و کیاکوتی در دان (گیروه
 )88بیشترین تعداد را نشان داد که با گیروههیای تغذییه

یافتهها
محابق نتایج ثبت شده در جیدول  ،2شیمارش کلیی
باکتریهای کلیفیرم در گیروههیای تغذییهشیده بیا 0/8
درصد مخلوط آویشن و کیاکوتی (گیروههیای  3و )88
کمترین مقدار بود ،که با گروههای تغذییهشیده بیا 0/89
درصد آویشن در دان (گروه  )1و  0/89درصد کیاکوتی
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شده با  0/8درصد آویشن در آب آشامیدنی (گروه  )8و
 0/89درصد کاکوتی در آب آشامیدنی (گروه  )8و گروه
شییاهد (گییروه  )8اخییتالف معنیییداری را نشییان داد
( ،)p>0/09ولییی بییا گییروه تغذیییهشییده بییا  0/8درصیید
مخلیییییییییوط آویشییییییییین و کیییییییییاکوتی در
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آویشیین و کییاکوتی (آب یییا دان) در بییین گییروههییای

آب آشامیدنی (گروه  )3اختالف معنیداری نداشیت.

آزمایشی مشاهده نشد.

محابق جدول  ،2تفاوت معنیداری از نظر روش مصرف

جدول  -2شمارش کلی باکتریهای کلیفرم و الکتوباسیلوس به تفکیک گروههای آزمایشی
گروه

کلیفرم ()106cfu/ml

الکتوباسیلوس ()106cfu/ml

گروه

کلیفرم ()106cfu/ml

الکتوباسیلوس ()10 cfu/ml

8

8/88±2/39c

88/9±2/31b

1

10/11±85a

803/82+800ab

2

20±8/91

21/9±83/01

10±28/93

bc

ab

891/88±821/88

5

bc

6

b

8/08±2/55c

88/88±81/99b

80

81/11 ± 89/23ab

92/11±28/11b

8

21/88±83/08bc

82/11±29/81b

88

9/08±8/25c

13/11±19/88ab

9

bc

18±99/11

82

8/35±8/98

811/11±821/12

1

8/28±0/51c

889/88±81/21ab

88

3

0/01±0/002c

221/11±10/2ab

8

20/88±81/91

ab

c

ab

0/09±0/001c

538/53±180/11a

 :a,b,cحروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف آماری معنیدار میباشد (.)p>0/09

تحقیق اخیر همخوانی ندارد .در محالعهای بیا اسیتفاده از

بحث و نتیجهگیری
در بررسی حاضر ،گروههای تغذیهشده با  0/8درصد

 0/9 ،0/8و  8درصد مکم آویشن در جییره میر هیای

مخلوط آویشن و کاکوتی (گروههای  3و  ،)88کمتیرین

تخم گذار ،گروه کنترل و گروه دریافیتکننیده  8درصید

میاان را در شمارش کلی باکتریهای کلیفرم و بیشترین

مکم آویشن در جیره ،باالترین شمارش اشریشیاکوالی

میییاان را در شییمارش کلییی الکتوباسیییلوسهییا در بییین

را در میدفوع نشییان دادنید و گییروه دریافیتکننییده 0/8

نشان دادنید کیه بیا گیروههیای

درصیید مکمیی آویشیین در جیییره ،کمتییرین شییمارش

تغذیهشیده بیا  0/8درصید آویشین و کیاکوتی بیهطیور

اشریشیییاکوالی را داشییت ( Canan Bolukasi and

جداگانه (گروه های  5 ،9 ،8و  )88از نظر آماری تفاوت

 .)Kuddusi Erhan, 2006ایین در حیالی اسیتکیه ،در

معنیداری نداشتند .شمارش کلی الکتوباسییلوسهیا در

نتایج تحقیق انجام شیده بیا اسیانس آویشین ،بیشیترین

گروه تغذیهشده با  0/8درصد مخلوط آویشن و کاکوتی

جمعیت کلیفرم در ایلئوم با مکم سیازی  0/89درصید

در دان (گروه  )88با گروه شاهد اختالف معنییداری را

آویشیین در دان و کمتییرین جمعیییت کلیییفییرم بییا

نشان داد .تیموری زاده و همکاران در سیال  2005نشیان

مکم سازی  0/8درصد آویشن در آب گاارش شید کیه

دادند که استفاده از  0/8درصد عصاره آویشن در جییره

نشاندهنده عدم همخوانی نتایج ایین دو محالعیه اسیت.

جمعیت

آمویی و همکیاران در محالعیهای در سیال  2089نشیان

جمعییییت بیییاکتریهیییای

دادند که استفاده از عصاره  0/039و  0/8درصد آویشین

الکتوباسیلوس در ایلئوم و سکوم آنها نسیبت بیه گیروه

به طور معنیداری باعث کیاه

جمعییت بیاکتریهیای

شاهد شد ( )Teymouri Zadeh et al., 2009که با نتایج

اشریشیاکوالی ایلئیوم در طییور گوشیتی شید ولیی بیر

گروههای مورد آزمای

طیور گوشتی نر بهطور معنیداری باعث کاه
اشریشییییاکوالی و افیییاای
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جمعیییت بییاکتریهییای الکتوباسیییلوس ایلئییوم تییاثیر

تیمیول ،کیارواکرول و اوژنیول باعیث کیاه

معنییداری نداشیت ( )Amouei et al., 2015کیه ایین

آدنوزینتریفسفات درونسلولی و از هم پاشیدن غشیاء

یافتییه بییا نتییایج شییمارش جمعیییت بییاکتریهییای

سیتوپالسیمی اشریشییاکوالی

الکتوباسیییلوس ایلئ یوم در اییین بررسییی محابقییت دارد.

 .)1998بنیابراین ،ممکین اسیت در صیورت اسیتفاده از

سالمت و همکاران در محالعیهای در سیال  2089نشیان

سحوح باالتر کاکوتی در جیره ،از جمعیت کلیفرمهیا در

کیاکوتی بیه جییره

ایلئوم بهصیورت معنییدار کاسیته شیود .اسیانس گییاه

جمعیییت

آویشن ،جمعیت باکتریهای کلیفرم را در مدفوع مر ها

جمعیت بیاکتریهیای

شیمارش

دادنید کیه افیاودن سیحوح مختلی

گوسییفند داال  ،تیییثیر معنیییدار بییر کییاه
کلیفرمها نداشت ولی بر افاای

کاه

تولیید

شید ( Helander et al.,

میدهد ( .)Cross et al., 2002افاای

الکتوباسیلوس تاثیر معنییدار داشیت .همچنیین ،ایشیان

باکتریهای اسیید الکتییک در تیمیار آویشین و کیاکوتی

اثبات کردند که استفاده از کاکوتی در جیره گوسیفندان،

میتواند به دلی اثیر ضیدباکتریایی ایین دو گییاه باشید.

جمعییت کی بیاکتریهیای بییهیوازی و بیاکتریهیای

عصارههای گیاهی رشد فلور مفید روده را تحریک کرده

الکتوباسییلوس شیکمبه را در مقایسیه بیا تیمیار شیاهد

و در نتیجیه حضیور بیاکتریهیای گیرم منفیی ماننید

بهصورت معنیدار افیاای

داد ()Salamat et al., 2015

اشریشیاکوالی را کاه

میدهد .طی محالعهای در سیال

که این یافته با نتایج تحقییق اخییر هیمخیوانی دارد .در

 2000گاارش شد کیه اسیتفاده از کیارواکرول (از میواد

محالعهای در سیال  2089گیاارش شید کیه تیمارهیای

مییرثره آویشیین) باعییث تحریییک رشیید و تکثیییر

کاکوتی ،نعناع و پونه در مقایسه با تیمار شیاهد بیه طیور

الکتوباسیلوسها میشود ( .)Tschirch, 2000در محالعیه

تعیداد اشریشییاکوالی و

جامورز و همکاران در سال  2009استفاده از کارواکرول

معنییداری باعیث کیاه

الکتوباسی ها در مدفوع گوسالهها شیدند ولیی در تعیداد

شییمارش بییاکتریهییای اسییید الکتیییک را افییاای

ک باکتریهای هوازی اثری نداشتند (.)Ghahari, 2015

( .)Jamroz et al., 2005نتایج حاص از تحقیق حاضیر

در حالی استکه در تحقیق حاضیر ،اسیتفاده از سیحوح

نشییان داد کییه اسییتفاده هییمزمییان از اسییانس آویشیین و

 0/89و  0/8درصد کیاکوتی در آب و دان جوجیههیای

جمعییت بیاکتریهیای

گوشتی به تفکیک باعث افاای

کاکوتی ،اثر همافاایی در کاه

داد

جمعیت کلیفیرمهیا و

کلیفرم ایلئوم در طیور گوشتی نیدارد ،ولیی در غلظیت

الکتوباسیلوسهای ایلئوم این جوجهها نسبت بیه گیروه

 0/8درصد خوراکی جییره ،بیه طیور معنییداری باعیث

شاهد شد که عدم هیمخیوانی نتیایج ایین دو محالعیه را
نشان میدهد .در آویشن ترکیب -9متی 8و-2متی اتی

افاای

جمعیت الکتوباسیلوس میشود.

با توجه به فراهم بودن شیرای رشید و گسیتردگی و

فن و در کاکوتی به مقدار زیادی پولگون وجود دارد که

تنوع گیاهان دارویی در اییران و توسیعه ایین صینعت در

خاصیت ضدباکتریایی داشته و از طریق اعمال تغییراتی

کشور و از سوی دیگر گرای

جامعه جهانی و کشور به

در تراوایی دیواره سلولی خاصیت ضدباکتریایی خیود را

مصرف فیرآوردههیای دامیی عیاری از بقاییای ترکیبیات

اعمیال مییکننید ( .)Garcia et al., 2006در تحقیقیی

شیمیایی ،استفاده بیشتر از مناب گیاهی و ترکیبات منیاب
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 تحقیقات گسیتردهتیر بیهمنظیور بکیارگیری ایین،طبیعی

از حییوزه معاونییت محتییرم پژوهشییی دانشییگاه آزاد

گیاهان یا فرآوردههای حاص از آنها در زمینیه پیرورش

اسالمی واحد مراغه که ما را در انجام این کار پژوهشیی

 هر چند اسانسهای. میتواند مفید واق شود،دام و طیور

. کمال تشکر و قدردانی را داریم،مساعدت نمودند

استفادهشده در این محالعیه توانسیتند فلیور میکروبیی را

تعارض منافع

 ولیی الزم اسیت جهیت اسیتفاده گسیترده،بهبود دهنید

نویسندگان اعالم میدارند که هیچگونه تضاد منیافعی
.ندارند

عصارههای یادشده در صنعت مرغداری کشور تحقیقات
بیشتری به خصوص در زمینه مییاان اسیتفاده و گیاهیان
.انجام گیرد
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Abstract
Essential oils as growth stimulants play an important role in improving intestinal microflora and
morphological properties and immune system in broiler chickens. The aim of the present study
was to evaluate the effect of Thyme (Thymus vulgaris L.) and Ziziphora (Ziziphora tenuior L.)
essential oils on intestinal microflora of broilers. For this purpose, 468 one day old male broilers
(308 Ross strain) were divided into 13 treatments with 3 replicates (12 chicks per replicate). The
treatments were administrated Thyme, Ziziphora and a mixture of both essential oils in two
levels (0.15% and 0.3% of diet) using two routes of drinking water and food and studied from
the age of 10 to 42 days. Two birds were selected from each replicate at 42 days old and were
slaughtered after 12 hours of starvation. Then, a piece of ileum of each chick was cut for
counting the microbial population and was transferred to the laboratory. Total counting of
coliform and lactobacillus for each sample was performed and the results were analyzed with
SPSS software. Total counting of coliform were the least in groups fed with 0.3% of mixture of
Thyme and Ziziphora but it didn’t show significant difference in comparison with the control
group. Total counting of lactobacillus were the most in groups fed with 0.3% of mixture of
Thyme and Ziziphora in feed and it showed significant difference in comparison with the
control group (p<0.05). There was no significant difference between treatment groups for the
route of consumption of Thyme and Ziziphora. The results indicated that adding 0.3% of a
mixture of Thyme and Ziziphora essential oils to broiler diets can be effective in improvement
of gut useful microﬂora (lactobacillus) and reduction of harmful bacteria (coliform) in the ileum.
Conflict of interest: None declared.
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