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اثرات استفاده از گیاهان پونه و آویشن شیرازی بر خصوصیات رشد و صفات الشه و بار
میکروبی
مسعود گودرزی ،1نسرین چوبکار ،*2فروغ

محمدی3

 -1دانشآموخته گروه مهندسی شیمی موادغذایی ،گروه مهندسی شیمی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
 -2دانشیار گروه منابع طبیعی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
 -3استادیار گروه دامپزشکی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

nchoobkar20@gmail.com

(دریافت مقاله 96/4/27 :پذیرش نهایی)97/10/30 :

چکیده
اخیراً استفاده از گیاهان داروئی بهعنوان محرك رشد ،اشتهاآور ،افزایشدهنده سطح ایمنی و نیز با داشتتن خاصتی

دتدمیکروبی ،در

صنع

پرورش طیور مورد توجه قرار گرفته اس  .به این منظور تأثیر مکملسازی دو گیاه آویشن شیرازی و پونه بر خصوصیات رشد،

ودعی

الشه و بار میکروبی روده جوجههای گوشتی مورد بررسی قرار گرف  .این مطالعه در قالب طرح کامالً تصادفی با  120قطعه

جوجه گوشتی سویه راس در  4تیمار و  3تکرار (هر تکرار  10قطعه) انجام شد .رژیم غذایی در تیمارها عبارت از تیمتار 3 ،2 ،1و 4
بهترتیب حاوی جیره کارگاه پرورش بدون استفاده از این گیاهان ،حاوی پودر پونه بهمیزان  2درصد وزن جیره ،حاوی آویشن بهمیزان
 2درصد وزن جیره ،حاوی آویشن بهمیزان  2درصد وزن جیره به عالوه پونه بهمیزان  2درصد وزن جیره بود .طول دوره  42روز بود و
هر هفته وزنگیری انجام شد .همچنین در پایان دوره نیز وزن کلی الشه ،وزن ران  ،وزن سینه و بار میکروبی روده اندازهگیری گردیتده
و نتایج با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی دانکن در سطح اطمینان  95درصد مورد تحلیل آماری قرار گرف .
نتایج نشان داد که در وزن کلی الشه ،وزن ران و وزن سینه در هیچیک از گروههای مورد آزمایش تفاوت آماری معنیداری دیده نشد،
اما تعداد کلی باکتریهای روده در اثر استفاده از این دو مکمل بهشکل معنیداری کاهش یاف
بار میکروبی در گروه شاهد دیده شد .بنابراین باید گف

( )p>0/05به طوری که بیشترین میزان

که استفاده از مکملهای پونه و آویشن در جوجهها بار میکروبتی را کتاهش

میدهد ،لذا با جایگزینی آنها میتوان تولید ارگانیک و ایمن را انتظار داش .
کلیدواژهها :جوجه گوشتی ،پونه ،آویشن شیرازی ،رشد ،بار میکروبی.
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طریق بهبود قاب یت هضم ،تعادل اکوسیستم میکروبنی و

مقدمه
باتوجه به نقش تغذیه در رشد جوجههای گوشتی،

ایمنی بهتر و تقریک ترشح آنزیمهای هضنمی انندونن

مدیریت غذا از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این

(درونزاد) میتوانند عم کرد طیور را تقنت تنأثیر قنرار

میان کاربرد برخی ترکیبات گیاهی به عننوان جنایگزینی

دهنند ( Adibnejad et al., 2003; Dabir siyaghi and

مناسب و ارزان قیمنت بنرای اننواک مکم هنای غنذایی

.)Mohammadi, 2005; Gavanji and Bakhtari, 2014

شیمیایی با توجه به وارداتی بودن و هزیننه بنا ی آنهنا

همچنی در برخی از مرغداریها برای طعمدهی بهتر بنه

در سالهای اخینر منورد بررسنی و امکنانسننیی قنرار

جیره و افزایش اشتها از گیاه آویشن اسنتفاده منیشنود

گرفته است .ویژگی مهم ای ترکیبات دسترسی آسان در

(.)Nobakht, 2010

نننواحی ملت ننو کشننور میباشنند .گذشننته از اینن
خصوصیات ،ای ترکیبات گیناهی بنر اسناح تققیقنات
صورت گرفته دارای کمتری عنوار

جنانبی در رونند

رشد موجودات هستند که آنها را به عننوان جنایگزینی

گیاه پونه با ننا ع منی  Mentha pulegiumنینز از
گیاهان خانواده نعناهیان میباشد .مصنر

مقنادیر بنا ی

پونه در جیره غذایی طیور ،به ویژه در اوای دوره رشند
آنها ،با ج وگیری از رشد و نمو انواک میکروارگانیسنم-

اینندهآل بننرای مکم هننای شننیمیایی ممننر مننیکننند

ها ،از مرگومیر جوجهها ج وگیری میکنند .عنالوه بنر

( .)Solomakos et al., 2007بهبود کیفیت جیره متناسب

ای  ،عصاره ای گیاه باعث خوش طعنم شندن گوشنت

با نیازهای غذایی گونه پرورشی ،نقش مهمی در رشند و

جوجهها شده و نیز اثرات مثبتی بر عم کرد جوجنههای

پیشننگیری از عوام ن بیمنناریزا و کنناهش هزینننههننای

گوشنتی و مر هنای تلمگنذار دارد ( Nobakht et al.,

پرورش با افنزایش رنریب تبندی غنذایی دارد .اخینراً

.)2013

اسننتفاده از گیاهننان داروهننی بننه عنننوان مقننرد رشنند،

لذا با توجه به ممالب ذکر شده ،در ممالعنه حارنر

اشتهاآور و افزایشدهنده ایمنی بنه ع نت اییناد آسنیب

تأثیر دو نمونه از گیاهان فراوان و دارای کناربرد بنا در

کمتر به موجود و مقیط زیسنت نسنبت بنه مکم هنای

کشور ،یعنی آویش شیرازی و پونه هر کدا جداگاننه و

شیمیایی نظیر آنتیبیوتیکهنا بیشنتر منورد توجنه قنرار

نیز همراه بنا هنم ،بنر رونند رشند اجنزای شنه و نینز

گرفتهاند .ای ترکیبات حتنی بنا کمنک بنه کناهش بنار

جمعیت میکروبی و سالمت جوجههای گوشتی بررسنی

میکروبننی روده بننه سننالمت بیشننتر و ماننندگاری بهتننر

گردید.

مقصول کمک میکنند (.)Cross et al., 2007
گینناه آویش ن شننیرازی ( )Zataria multifloraاز
خننانواده نعناهیننان ،از جم ننه گیاهننانی اسننت کننه دارای
ترکیبات فعالی مانند تیمول و کنارواکرول منیباشند کنه
اینننن ترکیبننننات دارای خننننوا

رنننندمیکروبی و

آنتیاکسیدانی میباشند .در واقع ترکیبات فعال گیاهی از
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مواد و روشها
 -نحوه آمادهسازی پودر گیاهان مورد آزمتایش (آویشتن

شیرازی و پونه) :گیاه آویش شیرازی و پونه تازه از یک
مرکز فروش گیاهان دارویی معتبر در بروجرد تهیه شند.
سرشاخههای آنهنا در سنایه خشنک و توسنط آسنیا
بهصنورت پنودر آمناده سنازی گردیند ( Salehi et al.,
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 )2016و به نسبت  2درصد وزن جیره بهصورت تنهنا و

در نظر گرفته شند و جهنت اطمیننان از صنقت نتنای

همچنی ترکیبی از هنر دو گیناه بنه جینره غنذایی پاینه

بهدست آمده ،تمامی آزمایشات انینا گرفتنه ،سنه بنار

کارگاه که میزان مواد متشک ه آن در جداول  1و  2آمنده

تکرار شده و نتای بهصورت مینانگی ±انقنرا

معینار،

است ،افزوده شد.

ثبت گردید .طول دوره  42روز در نظر گرفته شد و هنر

 -پرندهها و تیمارهای آزمایشی :این ممالعنه در ینک

هفتننه خصوصننیات ک ننی رشنند و در پایننان دوره نیننز

واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت  40000قمعه و دارای

خصوصیات رشد هر ینک از اجنزای شنه شنام وزن

 4سننال بننه مسنناحت  2000متننرمربننع ،واقننع در 10

شنننه ،وزن ران ،وزن سنننینه و بنننار میکروبنننی روده

کی ومتری بلش اشنترنیان شهرسنتان بروجنرد از تناری

اندازهگیری گردید .در طول دوره پرورش ،جیره غنذایی

 1394/12/12الی  1395/2/16انیا گرفت .آمادهسنازی

بهشک آردی و به صورت آزاد در دسترح طیور بنود و

سال ها که شام نظافت و ردعفونی کنردن سنال های

پرندگان در تما گروههای مورد آزمایش به طور معمول

مرغداری به روشهنای معمنول و آمادهسنازی سنال ها

و به یک شک زینر نظنر دامپزشنک و برطبنق مقنررات

(جایگذاری دانلوریها و آبلوریها و  )...بنود ،قبن

منمقه واکسینه شدند و هیچگونه داروی خاصی نیز برای

از ورود جوجههای یکروزه انیا پذیرفت.

تیمارها استفاده نشد.

ای ممالعه در قالب یک طر کامالً تصنادفی و بنا

 -مدیری

در دوره پرورشی و نحوه بررستی نتتایج:

استفاده از  120قمعه جوجه گوشتی سنویه راح سنویه

دمای مقیط به تندری از  34درجنه س سنیوح در روز

 308انیا شد .با توجه به وزن ابتدایی جوجههای مورد

اول به  24درجه س سنیوح در روز  28رسنید و سنپ

آزمایش ،تقسیمبندی آنها درگروههای مورد آزمایش بنه

ثابت ماند .همچنی میزان رطوبنت سنال از بندو ورود

گونهای صورت گرفت که میزان وزن اولیه جوجنهها در

جوجهها تا 15روزگی بهمیزان  60تنا  70درصند حفن

تما واحدهای آزمایشی به یک اندازه باشد .گنروههنای

گردید و بعد از آن ،رطوبت بهطورنسبی کاهش یافت تنا

مورد آزمایش شام  4نوک تیمار بود ،بهطوریکنه جینره

ای که بسنتر خنی

نشنود .از بندو ورود جوجنهها ،بنه

غذاهی استفادهشده در تیمار  ،1بدون استفاده از گیاهنان

منظنور انینا تهوینه مناسنب ،از هواکشهنای کوکنک

مورد آزمنایش بنوده و فقنط مشنتم بنر جینره کارگناه

متناسب با سن جوجنه و مینزان تولیند گناز در سنال ،

پرورش ممابق با جینره اسنتاندارد نیازهنای طینور بنود.

استفاده گردید .برنامه نوری برای تمامی تیمارها یکسنان

تیمار  2حاوی  200می یگر بر کی وگر پنودر پوننه در

بوده و هد

از استفاده از برنامنه ننوری در جوجنههای

جیره غذایی کارگاه و تیمنار  3دارای  200می یگنر بنر

گوشتی ،کنترل افزایش وزن پرنده بی  7و  21روزگی و

کی وگر پودر آویش در جیره غذایی کارگناه بنود و در

پ

از آن سرعت بلشیدن به رشد جبرانی بود .افنزایش

گروه تیمار  4هم  200می یگر بر کی وگر پودر آویش

یا کناهش مندت زمنان تناریکی در سنال پنرورش بنه

و  200می یگر بر کی وگر پودر پونه در جینره غنذایی

صورت تدرییی صورت گرفت.

کارگاه استفاده شد .در هر گروه تیمار 10 ،قمعه جوجنه
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اختال
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وزن جوجههای هنر گنروه در ابتندا و انتهنای

صورتگرفته ،تصقیح و مورد استفاده قنرار گرفنت .در

هردوره آزمایشی جهت مقاسبه میانگی وزن هر جوجه

همه مراح آزمنایش نینز ک ینه مالحظنات اخالقنر در

وزن مواد

رابمه با کار با حیوانات در نظر گرفته شد .در پاینان هنر

غذاهی در نظر گرفته شده در ابتندای هنر دوره بنا منواد

دوره با استفاده از ترازوی مدل  GH-202ساخت شرکت

باقیمانده در پایان دوره ،مقدار خوراد مصرفی برای هر

 ANDناپ

با دقنت  ±0/1گنر  ،وزن ک نی جوجنههنا

دوره آزمایشننی مقاسننبه شنند .میننزان افننزایش وزن

(وزنگیری بر روی جوجههای زننده) و نینز وزن ران و

مورد استفاده قرار گرفت .همچنی از اختال

از ذبنح کشنتارگاهی) انندازهگیری

جوجههای گوشتی و خوراد مصرفی با توجنه بنه سن

سینه شه آنها (پ

آنها در هریک از دفعنات ،ثبنت خصوصنیات رشند در

شد .ک یه آزمایشهای ای ممالعه در مرکز آزمایشنگاهی

طننول دوره  42روزه آزمننایش و بننا مقاسننبه ت فننات

اداره دامپزشکی شهرستان بروجرد انیا گرفت.

جدول  -1میزان مواد متشک ه جیره غذایی نسبت به گ ه بر حسب کی وگر
ترکیبات جیره غذایی

0-10

11-24

25-38

کشتار42-

انرنی قاب متابولیسم ()kcal/kg

2910

2975

3030

3090

پروتئی خا ()kg

22/45

20/60

19/15

17/75

ذرت ()kg

559/5

611/5

651/5

692/5

سویا ()kg

390

340

300

260

کنسانتره ()kg

30

27

25

23

()kg

12

11

11

10

روغ ()kg

8

10

12

14

نمک ()kg

0/5

0/5

0/5

0/5

جمع ()kg

1000

1000

1000

1000

صد
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جدول  –2آنالیز مواد مغذی تشکی دهنده کنسانتره گوشتی  2/5درصد تکمرح های ویژه
مقادیر در هر کیلوگرم

مواد مغذی

 700کی و کالری

انرنی قاب متابولیسم
پروتئی خا

 9/7درصد

متیونی

 7/4درصد

لیزی

 6/7درصد

متیونی  +سیستی

 7/8درصد

فسفر قاب دسترح

 9/5درصد

ک سیم

 16/1درصد

سدیم

 3/04درصد

کر

 4/56درصد

پتاسیم

 1/54درصد

ترهونی

 2/4درصد

ویتامی

A

 440/000واحد بی الم ی

ویتامی

D3

 160/000واحد بی الم ی

ویتامی

E

ویتامی

K3

 128می یگر

ویتامی

B1

 74می یگر

ویتامی

B2

 260می یگر

ویتامی

B3

 490می یگر

ویتامی

B5

 1/600می یگر

ویتامی

B6

 120می یگر

ویتامی

B9

 60می یگر

ویتامی

B12

 0/6می یگر

 1/500واحد بی الم ی

 4می یگر

آ

 20/000می یگر

کولی ک راید

 250می یگر

آنتیاکسیدان (ویتامی )E

 -آزمتتایش تعیتتین بتتار میکروبتتی اشریشتتیا کتتوالی

مقتویات شکمی ،برش طولی در ناحینه شنکم اییناد و

( )Escherichia coliدر روده جوجتتههتتای متتورد

در شرایط استری با کمک یک تیغه اسکالپ  ،ای ئوسکال

آزمتتتایش بتتتهروش Most Probable ( MPN

باز گردید و از مقتویات ای ئوسکال روده هر پرنده ینک

 :)Numberبهمنظور بررسی ورعیت جمعیت باکتریایی

گر نمونه برداشته شد ( .)Guo et al., 2004مقتوینات

روده در پایان دوره آزمایش ( 42روزگی) از هر تیمنار 3

ای ئوسکال جمعآوریشده تا انیا کشنت میکروبنی در

قمعه جوجه (در میموک  18نمونه) انتلا

شد و پن

از تننوزی و ذبننح کشننتارگاهی ،بننرای خننارد کننردن

دمای  -20درجه س سیوح نگهداری شدند .برای انینا
تعی نی بننار میکروبننی ابتنندا  1گننر از مقتویننات روده
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جوجههای مورد آزمایش در یک لوله آزمایش حناوی 9

بهروش  :)Most Probable Number( MPNدر این

می یلیتر مقیط استری پپتونواتر (مرد آلمان) بهعننوان

ممالعه به منظور تعیی بار میکروبنی سنالمونال در روده

رقیقکننده ریلته شد و تنا رسنیدن بنه غ ظنت ،0/001

جوجههای مورد آزمنایش از یکنی از روشهنای راین

رقتسازی سریال صورت گرفت .پ

از انینا مراحن

رقیننق سننازی اسننتفاده شنند .بنندی منظننور  1گننر از

رقیقسازی 9 ،لوله آزمنایش حناوی مقنیط کشنت BG

مقتویات روده در  9می یلیتر مقیط پپتونواتنر اسنتری

براث (برلیانت گری براث ،مرد آلمنان) تهینه شند کنه

رقیق گردید .در ادامه  1می ی لیتر از مق نول رقینقشنده

دارای لوله دورها هم بودند .از رقتهای تهیه شنده بنه

با برداشته شد و در مقیط ربناپورت ( )rappaportکنه

مقدار  1می یلیتر و از هر کدا در  3لوله جداگانه ریلته

به مقدار  9می یلیتر در لولههای ب ند ریلتنه شنده بنود،

شد و به مدت  24ساعت در دمای  37درجه س سنیوح

وارد گردید و بهمدت  24تا  48ساعت در گر خاننه 37

گر خانهگذاری گردید .بهازای هر لولنهای کنه در درون

درجه س سیوح قرار داده شد .سنپ

ینک لنور پنر از

آن تولید گاز شده بود 2 ،مقیط  BGبراث و یک مقیط

مقتویات مقیط رباپورت برداشته شد و در مقنیطهنای

تریپتون واتر (مرد آلمان) تهیه شد ،بنهطوریکنه مینزان

( BGبرلیاننت گنری

آگنار) و Salmonella-( SS agar

تریپتون واتر در هر لوله  5می یلیتر بود .در ادامه در هنر

 )Shigella agarو )Xylose Lysin Deoxy( XLD

کدا از ای سه مقیط تهیه شده  1می یلیتر از مقتوینات

(ساخت شرکت مرد آلمان) ،قرار داده شد و بنه مندت

لولههای قب ی که دارای کندورت و گناز بودنند ،ریلتنه

 24تا  48گر خانهگذاری گردید .ز به ذکر اسنت کنه

شد .یک نمونه کشنت داده شنده در مقنیط  BGبنراث

باکتری سالمونال در مقیط  BGآگنار پرگننههنای قرمنز

جهت رشد ک یفر ها در دمای  37درجه س سنیوح بنه

تولید میکند .در مراح بعند بنرای تشنلی

مدت  24ساعت گر خاننهگنذاری شنده و ینک نموننه

هویننت نهنناهی سننالمونالها از مقننیطهننای افتننرا TSI

کشت داده شده در مقیط  BGبراث و نینز ینک نموننه

( ،)Triple Suger Iron agarاوره براثSulfide ( SIM ،

کشت دادهشده در مقنیط تریپتنون واتنر در دمنای 44

 )Indol Motility mediumو لیزی آیرون آگار (ساخت

درجنننه س سنننیوح بنننه مننندت  24تنننا  48سننناعت

شرکت مرد آلمنان) ،اسنتفاده شند ( Food Standards

گرملانهگذاری گردید .اگر در لوله  BGبراث که همنراه

.)Agency [FSA], 2017; Borowsky et al., 2007

تریپتون واترکشت داده شنده گناز اییناد شنود بایند در

 -تحلیل آماری دادهها :تق ی آماری دادهها با استفاده از

ریلتنه شنود کنه در

نر افزار SPSSنسله  19انینا گرفنت .بنرای مقایسنه

صورت قرمز شدن ،نتییه گرفته میشود که باکتری جدا

از ارزیابی همگننی واریان هنا بنا

مقیط تریپتون واتر معر
شده E.coli ،میباشد .سپ

کواک

بر طبنق جندول اسنتاندارد

میانگی تیمارها پ

و تعینی

اسننتفاده از آزمننون لننون ( ،)Levenنرمننالیتی دادههننا بننا

میزان آن مقاسبه شد (.)Niemela et al., 2003

اسننننتفاده از آزمننننون کولمننننوگرو -اسننننمیرنو

 -آزمتتتایش تعیتتتین بتتتار میکروبتتتی ستتتالمونال

( )Kolmogorov-Smirnov testو اطمیننننان از برقنننرار

( )Salmonellaدر روده جوجههتای متورد آزمتایش

یکطرفنه
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( )ANOVAاستفاده شد .مقایسه بی تیمارها بنه کمنک

مورد آزمایش از نظر افزایش وزن از ابتدا تا پاینان هفتنه

آزمون تعقیبی دانک ( )Duncanصورت گرفت .وجنود

سو تغییر معنیداری دیده نشند و فقنط در پاینان هفتنه

معنیدار بی دادهها هم در سنمح

کهار تغییر معنیداری بی تیمار شاهد با بقینه تیمارهنا

یا عد وجود اختال

مشاهده شد ( .)p>0/05ای در حالیاست کنه تنا پاینان

اطمینان  95درصدی ارزیابی گردید.

دوره آزمایش هیچگونه تغییر معنیداری مشناهده نشند.
همچنننی نتننای حاصنن از مقایسننه میننانگی اوزان در

یافتهها
 وزن کلی :بر اساح نتای بهدست آمده در ینک دوره 6هفتننهای ،بننی تیمارهننای حنناوی مکم هننای غننذایی
آویش  ،پونه و اثر جمعی آنهنا از لقنا وزن ک نی بنا
گروه شاهد اختال

تیمارهای ملت نو کنه در نمنودار  1آورده شنده اسنت
حاکی از آن است که در ک دوره نیز تغیینر معننیداری
در وزن جوجهها در تیمارهای ملت و مشاهده نشد.

معنیداری دیده نشد .در تیمارهنای

نمودار  -1مقایسه میانگی وزن ک ی در تیمارهای ملت و.
 :abحرو

غیریکسان اختال

آماری معنیدار را نشان می دهد (.)p>0/05

 -صفات الشه (وزن ران و سینه) :در دوره آزمایشنی

نسبت به جیره غذایی استاندارد روزاننه گنروه شناهد از

 6هفتهای بی اثر مکم های غذایی آویش  ،پوننه و اثنر

لقا وزن سینه و ران جوجههای گوشتی مورد بررسنی

جمعی آنها در جیره غذایی گروههنای تیمنار  3 ،2و 4

اختال

معنیداری وجود نداشت (نمودارهای  2و .)3
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a

a

a

نمودار  -2مقایسه اثر مکم سازی پونه و آویش شیرازی بر وزن ران جوجههای مورد آزمایش
 :aحرو

یکسان عد وجود اختال

a

a

آماری معنیدار را نشان میدهد (.)p<0/05

a

a

نمودار  -3مقایسه اثر مکم سازی پونه و آویش شیرازی بر وزن سینه جوجههای مورد آزمایش
 :aحرو

یکسان عد وجود اختال

آماری معنیدار را نشان میدهد (.)p<0/05

 -بار میکروبتی :مقایسنه مینانگی بنار میکروبنی در

بر مکم های غذایی نسبت به بار میکروبی گروه شناهد

تیمارهای ملت و در یک دوره  6هفتهای نشنان داد کنه

کاهش قاب توجهی نشان داد .مقایسه مینانگی کن بنار

بی گروههای تغذیهشده با مکم هنای غنذایی آویشن ،

میکروبی روده جوجههای مورد بررسنی در پاینان دوره

معنیداری

آزمایش در تیمارهای ملت نو در نمنودار  4اراهنه شنده

پونه و اثر جمعی آنها با گروه شاهد اختال

وجود دارد ( .)p>0/05بار میکروبی هر  3تیمار مشنتم
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a
b

b
b

نمودار  -4مقایسه بار میکروبی روده جوجههای گوشتی مورد آزمایش در تیمارهای ملت و
 :abحرو

غیریکسان اختال

آماری معنیدار را نشان میدهد (.)p>0/05

آسایش و سالمت حیوانات کمک کرده و عم کرد آنها را

بحث و نتیجهگیری
در ای ممالعه تأثیر دو گیاه آویش شیرازی و پوننه

بهبنود منیبلشنند ( .)Frankic et al., 2009ع نیرغم

در غ ظنت  0/2درصنند ( 200می نیگننر بننر کی ننوگر )

ای که قاب یت هضنم و جنذ منواد مغنذی در بررسنی

بهصورت میزا و همچننی ترکیبنی بنر وزن ک نی ،وزن

حارر منورد ممالعنه قنرار نگرفنت ،امنا بننابر گنزارش

ران و سینه و بار میکروبی روده بررسنی گردیند .نتنای

تعدادی از مقققی  ،گیاه آویشن بنر دسنتگاه گنوارش،

های منورد نظنر کنه

بهویژه روده جوجههای گوشتی اثر کرده و سبب تقریک

شام خصوصیات رشد و صفات شه و بنار میکروبنی

ترشح آنزیمهای گوارشی آمیالز و کیموتریپسی میشود

روده بننود ،نشننان داد کننه میننزان وزنگیننری جوجننههننا

که به دنبال آن میزان جذ پرزهای روده بنا رفتنه و در

متعاقب استفاده از مکم های غذایی آویش و پونه و اثر

نتییه مقدار مواد مغذی دریافتی افزایش یافته و عم کنرد

جمعننی آنهننا در مقایسننه بننا گننروه شنناهد ،افننزایش

پرنده بهبنود مییابند .افنزایش کنارایی اسنتفاده از منواد

معنیداری نداشته است و بنابرای میتوان گفت که وزن

مغذی خوراد ،افزایش کارایی کبند ،افنزایش اشنتها بنه

جوجهها تقت تأثیر ای دو مکم غنذایی قنرار نگرفتنه

دلی بهبود عمر و طعم خوراد را نیز میتنوان از دیگنر

است .با ای حال بهبنود عم کنرد رشند و خصوصنیات

د ی تنأثیر ترکیبنات گیناهی و مشنتقات آن بنر بهبنود

حاص از بررسی حارر بر شاخ

شه ناشی از مصر

مکم های گیاهی میتوانند د ین

صنننفات رشننند و عم کنننردی در طینننور دانسنننت

متعددی داشته باشد .در ای ارتباط گزارش شنده اسنت

( Nasiroleslami and Torki, 2010; Rahbarnia et al.,

که گیاهان دارویی و ادویهجات نه تنها مقنرد هضنم و

 .)2013در تضاد با بررسنی حارنر ،ممالعنات متعنددی

اشتها بوده ،ب که با تأثیر بر سایر اعمال فیزیولونینک ،بنه

تأثیر مثبت اشکال ملت و دو گیاه آویشن و پوننه و ینا
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ترکیبننی از هننر دو گینناه را بننر فراسنننیههای رشنند و

دادههای آزمایش شام افزایش وزن ،مصنر

خصوصیات شه در جوجههای گوشتی تأیید نمودهانند

رریب تبدی غذایی ،تریگ یسرید ،ک سنترول HDL ،و

( Langhout, 2000; Hertramp, 2001; Bolukbasi et

مقدار هماتوکریت خون در قالب طر کنامالً تصنادفی،

al., 2006; Safa and Al-Beitawi, 2009; Imelouane
et al., 2009; Rehani Mohassess, 2011; Nobakht et
.)al., 2013; Pirmohammadi et al., 2016

تق ین شنندند .نتننای نشنان داد کننه عصننارههای مننورد
استفاده (سیر و آویش ) نتوانسنتند تنأثیر معننیداری بنر

در راسننتای ممالعننه حارننر ،تققیقننات رهیسننی و

خنوراد

افزایش وزن ،رریب تبدی غنذایی و مصنر

خنوراد،

همکاران در سال  2014نشان داد مکم سازی جینره بنا

جوجههای گوشتی داشنته باشنند ( Amooz mehr and

ویتامی  Eو اسان های آویش و پونه کوهی تأثیری بر

 .)Dastar, 2009بوتسننوگ و و همکنناران نیننز در سننال

متوسنط وزن بنندن در سن  42روزگنی نداشننته اسننت،

پونننه کننوهی بننه جیننره

 2005بننا افننزودن اسننان

پونه

جوجنههنای گوشنتی نتای مشنابهی گنزارش نمودنند،

کوهی) متوسط وزن بدن بهطور معننیداری در سن 24

بدی صورت که براساح یافتنههنای ایشنان در ممالعنه

روزگی نسبت به گروه شاهد افنزایش یافتنه بنود .بننابر

فو  ،عم کرد جوجههای گوشتی تقت تأثیر تیمارهنای

نتای ای بررسی ،گنیاندن اسان های آویشن و پوننه

ملت ننو حنناوی اسننان

پونننه قننرار نگرفتننه بننود

کوهی در جیره ،تأثیری بر افزایش وزن روزانه ،مصنر

( .)Botsoglou et al., 2005در ممالعنننهای لنننی و

خوراد روزانه ،رریب تبدی غذایی ،خصوصیات شه

همکناران در سنال  2003بنا ارنافه کنردن روغ هنای

و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز کبد نداشته اسنت

فنننرار اسنننتلراجی از گیاهنننان دارویننی بننه جیننره

که از ای نظر بنا نتنای ممالعنه حارنر هملنوانی دارد

جوجههای گوشنتی گنزارش کردنند کننه بنی اجنزای

(نمودارهننای  2 ،1و  .)3امننا برمبنننای میمننوک نتننای

ملت ننو شننه (وزن ران و سننینه) در میننان تیمارهنننای

حاص ه ،مقققی گزارش فو پیشنهاد کردند کنه کامن

ملت نو تفاوت معنیداری مشناهده نکردننند ( Lee et

نمودن جیره با اسان های آویش و پونه کنوهی باعنث

 .)al., 2003دادههای ای تققیقنات هنم از منظنر عند

اگرکه در یکی از تیمارها (تیمار  400 ppmاسان

معننیدار در خصوصنیات رشند و شنه

روننند رو بننه افننزایش نننر رشنند ،بهبننود ورننعیت

وجود اختال

آنتیاکسیدانی ،کاهش سمح ک سنترول و  LDLدر سنر

جوجه های گوشتی بی تیمارهنای ملت نو ،بنا نتنای

گردیننده و میتوانننند بننهعنوان آنتننیاکسننیدان طبیعننی

ممالعه حارر هملوانی دارد (نمودارهای  2 ،1و  .)3در

جایگزی افزودنیهای مصننوعی شنناخته شندهای مثن

میموک ناکافی بودن مواد فعال گیاهی مورد استفاده ،کنم

 Eدر جیره طیور در نظر گرفته شنوند ( Reyesi

بودن غ ظت ترکیبنات گیناهی مکمن در جینره ،کوتناه

 .)et al., 2014همچنی آموزمهر و دستار در سال 2009

بودن طول آزمایش و یا روشهای نادرسنت اسنتفاده از

ت نأثیر عصنناره دو گینناه دارویننی سننیر و آویش ن را بننر

افزودنیهای طبیعی منیتوانند منینر بنه کناهش مینزان

عم کنننرد ،لیپیننندهای خنننون و مقننندار هماتوکرینننت

فرآوردههنا گنردد ( Griggs and Jacob,

ویتامی

جوجههای گوشتی مورد بررسی قنرار دادنند .برخنی از
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نتای بهدست آمده از بررسنی بنار میکروبنی در ممالعنه

 9/5درصد ای شاخ

حارر نشان داد که بنی اسنتفاده از مکم هنای غنذایی

 pHدر سنی  21و  42روزگی مربوط به سمو ملت و

آویش و پونه و اثر ترکیبی آنها با گروه شناهد از این

آویش (سمو  0/15 ،0/1و  0/2درصد) بوده است که

نظننر اخننتال

را کاهش دادند .کمتری مینزان

معنننیداری وجننود دارد ،بنه طننوری کننه

در مقایسه با شاهد دارای تفاوت معننیدار بنود .کناهش

با تری میزان بار میکروبی در گروه شاهد مشاهده شند،

جمعیت باکتریهنای بیمناریزا و افنزایش باکتریهنای

در حالیکه در دیگر تیمارهای حاوی ای دو مکم  ،بار

مم و

در دستگاه گوارش نیز جنبه مثبت دیگر استفاده

میکروبی به شدت کاهش یافت .بنابرای به نظر میرسد

از ای ترکیب در آ

کننه اسننتفاده از دو مکمنن غننذایی آویشنن و پونننه در

طور معنیداری بیشتری تعنداد باکتریهنای ک یفنر و

جوجههای گوشتی میتواند بنار میکروبنی را بنه مینزان

کمتری تعداد باکتری نوک کتوباسی مربنوط بنه تیمنار

قاب توجهی کاهش دهد .بهبود عم کرد توسنط گیاهنان

فاقند اسنان

آویشن بننود .در نهاینت نامبردگنان بیننان

استفاده شده در ای ممالعه میتواند به واسنمه ترکیبنات

داشتند کنه بنه د ین ملت نو از جم نه عند تنأثیرات

رد میکروبی و خاصیت آنتیبیوتیکی ترکیبنات موجنود

نامم و

بر سالمتی جوجهها ،سهولت مصنر  ،صنرفه

در گیاهان مذکور بر باکتریهای مضر دسنتگاه گنوارش

اقتصننادی و تولینند داخ ننی آویشنن  ،میننزان مصننر

باشد که در نهایت باعث بهبود استفاده از مواد مغنذی و

پیشنهادی در ای تققیق کامالً عم ی و قابن اسنتفاده و

قاب یت هضم خنوراد مصنرفی در جوجنههای گوشنتی

مؤثر بنوده و کاهننده باکتریهنای مضنر روده میباشند

شده است (.)Hajhashemi et al., 2000

( .)Rahbarnia et al., 2013در ممالعه حارر نیز ممابق

آشامیدنی جوجه هنا بنود کنه بنه

از ترکیبات موجود در گیاه آویش میتوان تیمنول و

با نمودار  4در تیمارهای حاوی مکم های گیاهی بویژه

رند میکروبنی

در تیمار ( 3تیمار حاوی  %2گیناه پوننه) بنار میکروبنی

بوده و بنابرای در روده جوجههای گوشنتی موجنب از

(باکتریهای مضر روده E. coli :و )Salmonellaبهطنور

بی بردن عوام پاتونن و بیماریزا شده و از ای طرینق

کشمگیری نسبت به گروه شاهد کناهش داشنته اسنت.

باعث رشد بهتر و سریعتر و در نهایت بازده بیشنتر گ نه

طبق گزارشات موجود با توجه به اینکه پونه حاوی ماده

میگردند ( Basilico and Basilico, 1999; Burt and

ردعفونیکننده منتول میباشند ،احتمنا ً بنا رندعفونی

Reinders, 2003; Mitsch et al., 2004; Tekeli et al.,
 .)2006در ای راستا نتای حاص ه از ممالعنه حارنر بنا

کردن دستگاه گوارش ،تعداد میکرو های مضر روده را

کارواکرول را نا برد که دارای خنوا

تققیقات رهبرنیا و همکاران در سال  2013که به منظور
بررسی تأثیرات آویش بر صفات سالمتی شنام تعنادل
اسنننیدیته ،مقتوینننات ای ئنننو و تغیینننرات جمعیتنننی
میکرو های مفید و مضر روده در جوجنههای گوشنتی
طراحی و اجرا گردیده بود ،ممابقت دارد .از نظر مینزان
اسیدیته مقتویات روده ،ای تیمارهنا بنه طنور مینانگی

کاهش داده و نیز با افزایش ترشقات لوزالمعده موجنب
افزایش میزان هضنم و جنذ

منواد مغنذی شنده و در

نتییه افزایش کارایی تولید و بهبود عم کرد را بنه دنبنال
دارد ( .)Hajhashemi et al., 2000این نتنای از منظنر
بهبود عم کرد رشند بنا نتنای بدسنت آمنده از ممالعنه
حارر مغایرت دارد اما در گزارش ولیپوری و همکاران
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در سال  2011گروه آزمایشی دریافتکننده آنتیبیوتینک

در پایان بر اساح نتای ممالعه حارر و تققیقات مشابه

مقرد رشد در کاهش معننیدار جمعینت ک یفر هنا و

و همچنی عد ررایت مصر

کنندگانِ طیور پرورشی

اشریشیا کو ی روده کور نسبت به گروه آزمایشی شاهد

نسبت به افزودن مواد شیمیایی به جینره غنذایی طینور،

مؤثر بود ،اما کاهش معنیدار سالمونال در گروه آزمایشی

پیشنهاد میگنردد از منواد طبیعنی و ارزان قیمنت ماننند

کهار (تغذیه شده با  0/1درصد مقنرد رشند گیناهی)

گیاهان ملت و با خوا

گوناگون که بهوفور در کشور

دیده شد ( )Vali Pouri et al., 2011که ای اثرگنذاری

یافت میشوند در غذای مصرفی طینور اسنتفاده شنود و

معنیدار با نتای ممالعه حارر مبنی بر کاهش میزان بنار

تأثیر سایر گیاهنان نینز در جینره غنذایی آنهنا بررسنی

میکروبی در اثر استفاده از دو مکم غذایی مورد بررسی

گردد.

(آویش شیرازی و پونه) همسو میباشد.
در میموک ،با توجه به تأثیر پونه و آویشن شنیرازی
بر کاهش میزان باکتریهنای مضنر در روده و همچننی

سپاسگزاری
ای مقالنه برگرفتنه از پاینان نامنه کارشناسنی ارشند

وجود ترکیبات مؤثره گوناگون در آنها که با اثرگنذاری

دانشننیوی مهندسننی شننیمی-صنننایع غننذایی بننا کنند

بر سنایر اعمنال فیزیولنونیکی ،بنه آسنایش و سنالمت

دفاک 19240201952005می باشد که بدینوسی ه از گروه

حیوانات کمک کرده و عم کرد را ارتقناء میدهنند ،این

مربوطه و مسئولی پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحند

گیاهان قاب یت آن را دارند که بهعنوان جایگزی مناسنبی

کرمانشاه تشکر میگردد.

بهجنای آنتیبیوتینکهنای صننعتی کنه دارای عنوار

تعارض منافع

جانبی و ماندگار در گوشت طیور هستند ،بکنار رونند و
با ای جایگزینی میتوان تولید گوشت ارگانیک و ایمن

نویسندگان اعال میدارند که هیچگونه تضاد مننافعی
ندارند.

را انتظار داشت.
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