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 چكيده

های مختلف دستگاه  و طول و وزن قسمت مورفولوژیمیکروبی،  جمعیت پونه بر ةشد اسانس کاسوله آثارمنظور ارزیابی  این آزمایش به
از  تکرار پننتیمار و  پننکامالً تاادفی با  یقال  طرحگوشتی در  ةقععه جوج 625. تعداد شد های گوشتی آرین انجا  جوجه گوار 

گتر  در   1/0) + پروبیوتیتک  تیمتار شتاهد  . 2، تیمار شاهد بتدون افزودنتی   .1 عبار  بود از د. تیمارهاشروزگی آزمایش  42تا  1سن 
گتر  در  2/0) ر شاهد + اسانس پونته تیما. 4(، گر  در کیلوگر  آویالمایسین 15/0)بیوتیک  یتیمار شاهد + آنت .3، کیلوگر  پروتکسین(

هتا در پایتان    صتفا  عملکتردی جوجته   گر  در کیلوگر (. نتتاین نشتان داد    1)شده  کاسوله ةپون تیمار شاهد + اسانس. 5 و (کیلوگر 
شتده مشتاهده شتد     هتا در تیمتار پونتة کاستوله     بیشتترین جمعیتت الکتوباستیل    .یر تیمارهای آزمایشی قرارنگرفتتحت تأث روزگی42
(05/0p<) .  تحت تأثطول دئودنو( 05/0یر تیمارهای آزمایشی قرارگرفت>p).  تحتت  ی دستتگاه گتوار    ها قسمتطول و وزن سایر
(. وزن p<05/0باالترین مقدار طول دئودنو  در تیمار شاهد و کمترین در تیمار پروبیوتیتک بتود )   یر تیمارهای آزمایشی قرارنگرفت.تأث

یر تیمارهای آزمایشی قرارنگرفت. باالترین مقدار وزن ایلئو  در تیمار شاهد و تحت تأثو طول ایلئو    وزن ژژنودئودنو ، طول ژژنو ، 
یر معلتوبی بتر   استانس تتأث  شدة  رسد فر  کاسوله نظر می (. با توجه به نتاین حاصل، بهp<05/0) بیوتیک دیده شد یآنتکمترین در تیمار 

 سالمت دستگاه گوار  دارد.

 .میکروفلور، روده مورفولوژی، گوشتیة جوج بیوتیک، آنتیشده،  انس پونة کاسولهاس ها: واژه كلید
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 مقدمه

در حالت طبیعی پترور  طیتور، فلتور میکروبتی در رودة     

کوچک در حالت تعادل قراردارد، ولی امروزه با توجته بته   

 اتوص متواد غتذایی     افزایش نیتاز بته منتابع غتذایی بته     

غ و گوشت(، پرور  طیتور  مر تولیدشده توسط طیور )تخم

شود که در نتیجه عتواملی چتون    صور  متراکم انجا  می به

هتای   هتا، بهداشتت محتیط و جیتره     بیوتیتک  استفاده از آنتی

های مختلف در عد  تعادل میکروبتی   غذایی، همچنین تنش

 دستگاه میکروبی [. جمعیت6تأثیرگذار است ] رودة کوچک

کنتد.   می ایفا رندهپ سالمت و عملکرد بر مهمی نقش گوار 

 pHدر  افتزایش انتدکی   موجت   هتا  بیوتیتک  آنتی از استفاده

 را فترار  چترب  استیدهای  تولیتد  و شود روده می محتویا 

 و دهد تغییر می روده را بومی فلور دهد. همچنین، می کاهش

 برابتر  در حیتوان  افتزایش حساستیت   موجت   ترتی  بدین

 [.2شود ] می زا بیماری عوامل

هتا محاتوال  بتا منشتأ      کیت بیوت ین آنتتی از مواد جایگز

شه و یگیاهی، پودر برگ و ر ةجا ، عاار گیاهی شامل ادویه

کتته از نظتتر  استتت هتتای گیتتاهی و اماتتال آن  ر انتتدا یستتا

 شود. می ( تلقیغیرسنتتیکی) کنندگان محاول طبیعی مار 

 .شتده استت   ها در صنعت طیور راین استفاده از آن ،در نتیجه

 باعتث  گزنته  ماتل  گیاهانی در رواکرولکا نظیر موادی وجود

 بتر  و شتود  گوارشتی متی   های ترشح شیرابه و تولید تحریک

 کند. می توجهی شایان کمک مغذی مواد جذب و هضم

یر بر محتیط روده بته بهبتود تعتادل     تأثرکیبا  گیاهی با  

[. 11کند ] میکروفلور و حفظ سالمت و تولید طیور کمک می

 طیور رودة نکروزه ع عفونتشیو باعث ها بیوتیک یآنت حذ 

 بیش گند  با شده تغذیه های جوجه در بیماری این که شود یم

ترکیبا  فعتال گیتاهی از طریتق    [. 23شود ] یم دیده ذر  از

میکروبتی و تحریتک    بتو   زیستبهبود قابلیت هضم، تعادل 

های هضمی اندوژنوسی عملکرد طیور را بهبتود   ترشح آنزیم

 هتا  آن های و اسانس دارویی گیاهان از استفاده .[9بخشد ] می

دارد  اثتر  های گوشتی جوجه گوار  دستگاه فلور و ترکی  بر

 و آویشتن  نعنتاع  از شتده  استتخراج  گیتاهی  های عااره[. 24]

رودة  در را و کلستتریدیو   اشرشتیاکلی  های یباکتر تعداد کل

 [.  16دهد ] می طیور کاهش

نته استت   گو 20ای از  انوادة نعناع و شامل  پونه گونه

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

درصتد از ترکیبتا  پونته     65های نعناع است. حتدود   گونه

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

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

  .[1، 8کارواکرول است ]

هتا فراربتتودن و   ز استانس یکتی از مشتکال  استتفاده ا   

از ایتتن ه هتتای ماتترفی بتتا استتتفاد   شتتدن جیتتره  گتتران

 مععتر  متواد  و هتا  استانس  نقتش  که آنجا از .ستاه افزودنی

 شتیمیایی  ناپایتداری  یتا  دلیل تبخیر به محاوال  در گیاهی

 افزایش برای فراوانی های رو  رود، می بین از زمان مرور به

 کته  استت  شتده  بترده  کتار  ها بته  اسانس ماندگاری و پایداری

 .هاستت  آن ینتر مهم از شده کاسوله اسانس شدة کنترل رهایش

را کنتترل   آنترکیبا  فعال میزان آزادستازی   ةشد فر  کاسوله

متقابتل بتا دیگتر     آثتار ، تاعید یا حتتی  ایشبا کاهش اکس و

اجزای موجود در محاول نهایی، از این ترکیبا  محافظتت  

 4 مختلف، دماهای در شده لهکاسوترکیبا   .[18، 12] کند یم

 فیزیکتی  روز، ثبا  60 مد  طول سلسیوس در درجة 40 تا

 طول در اسانس یت محتویا کم و کیفیت نوع، و دارد باالیی

 از بعتد  همچنتین،  .[17کنتد ]  تغییتری نمتی   نگهتداری  مد 

 کتم  و بسیار جزئی آن تغییرا  شد  شدن در جیره، مخلوط

 ایتن  در استانس  بتاالی  تبخیتر  سترعت  عالوه، به است. بوده

 شتد   به شاهد های نمونه با در مقایسه شده کاسولهترکیبا  

 ابتزار  و فرموالستیون  کتردن  نتیجته، کاستوله   در آید. می پایین

 ها کاسول این .است های گیاهی در استفاده از اسانس جدیدی

 هتای  دانته  مانند طبیعی مواد از ای گسترده طیف از توان می را

مرغ، پوشتش   تخم باکتری، پوستة ساورهایا طبیعی، و گیاهی

در ایتن  [. 17تولیتد کترد ]   دیگتر  متواد  یتا  جانوران دریتایی 
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و  یکروبتی م یتجمعشدة پونه بر  تحقیق، اثر اسانس کاسوله

ی آریتن  گوشتت  هتای  دستگاه گوار  جوجته  یشناس یختر

 بررسی و ارزیابی شده است.

 

 ها  مواد و روش

 آرین ةگوشتی سوی ةقععه جوج 625در این آزمایش تعداد 

 و تکترار  پننتیمار و  پننکامالً تاادفی با  یدر قال  طرح

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

 عبار  بود از: . تیمارهااستفاده شد

 نیتیمار شاهد بدون افزود. 1

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

 پروتکسین(

 گتتر  در کیلتتوگر  15/0) یوتیتتکب یتیمتتار شتتاهد + آنتتت .3

 (ینآویالمایس

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

 گر  در کیلوگر (.   1) پونه ةتیمار شاهد + اسانس کاسول .5

گر  اسانس  میلی 5شدة پونه  در هر گر  اسانس کاسوله

ذر  و سویا  ةهای آزمایشی بر پای جیرهاستفاده شده است. 

با استفاده  ،آرینسویه تجاری راهنمای  ةاز دفترچبا استفاده 

 .(1)جدول  دشتنظیم  UFFDAافزار  نر  از

گتتروه  صتتور  آمتتاده  ریتتداری شتتد. استتانس پونتته بتته

دانشتگاه   ییدارو یةو مواد اول یاهانگ ةدر پژوهشکد یتوشیمیف

 .کردند آن را تجزیه GCMSبا استفاده از دستگاه  یبهشت یدشه

ژوهشگاه ملی شده در پ اسانس  ریداریسی از  سی 50مقدار 

کتردن   کاسوله شتد. کاستوله   فناوری ژنتیک و زیست مهندسی

رو   و پلیمرهای زیستتی کیتتوزان   با استفاده از پونه اسانس

طور  الصته، نخستت کیتتوزان بته      به شد. انعقاد یونی انجا 

 1لیتتر در محلتول استید استتیک      گر  در میلتی  میلی 10میزان 

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

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

منظتور اتاتال    شدن اسانس در محلول کیتوزان، به پس از حل

اندا تن ذرا   دا  های کیتوزان به یکدیگر و به عرضی مولکول

 1فستفا  ستدیم بتا غلظتت      اسانس از محلول آنیتون ترپلتی  

 لیتر استفاده شد.  میلیگر  در  میلی

اسانس پونه با چربتی جیتره مخلتوط شتد. ستاس، بتا       

مقتتداری از ستتویای جیتتره بتته حجتتم متتورد نیتتاز بتترای   

شتده نیتز    شدن به جیرة اصلی رسید. اسانس کاسوله مخلوط

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

در هر  آمده به جیرة اصلی اضافه شد. دست ساس مخلوط به

گتر  استانس    میلتی  5شدة پونه،  گر  روغن اسانس کاسوله

صور  هفتگتی   استفاده شد. وزن بدن و  وراک مارفی به

گیری شد. ضری   گر  اندازه 1با استفاده از ترازوی با دقت 

تبدیل غذایی از تقسیم  وراک به وزن زنده محاستبه شتد.   

متتانی  آوری و درصتتد زنتتده در طتتول دوره تلفتتا  جمتتع 

( 1رابعتة )  بتا استتفاده از   یروزگت  42در سن سبه شد. محا

 محاسبه شد.  یشیهر واحد آزما یبرا یدشا   تول

 درصد ماندگاری ×میانگین وزن زنده )گر (    ( 1)

 10 ×طول دوره )روز(  ×ضری  تبدیل غذایی         

های مختلف روده  گیری طول و وزن قسمت برای اندازه

شناستی روده، در پایتان    یختت و تهیة نمونه برای بررستی ر 

صور  تاادفی انتخاب  دوره از هر تکرار دو قععه پرنده به

هتتای مختلتتف روده  و کشتتتار شتتد. طتتول و وزن قستتمت 

گیری و ثبت شد. ساس، از دئودنو ، ژژنتو    ترتی  اندازه به

و ایلئو  در بررسی مورفولوژی دستگاه گوار  نمونه تهیته  

ائتدة مکتل مترز بتین دو     شد.  م ابتدای روده دئودنو  و ز

هتا بعتد از    قسمت ژژنو  و ایلئو  در نظر گرفته شد. نمونته 

درصتد   10تخلیه و شستشو با سر  فیزیولوژی در فرمتالین  

گیری طول پترز، عمتق    قرارگرفت و برای تهیة ال  و اندازه

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

رمتای  آشترکت  ) گراتیکولطول و عمق پرزها با استفاده از 

( کتتارل زایتتس آلمتتان  نتتوری ) و میکروستتکو  (ژاپتتن

 و نسبت طول به عمق پرز محاسبه شد. گیری اندازه
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 های آزمايشی . مواد خوراكی و تركیب شیمیايی جیره1جدول 

 روزگی 28-42 روزگی 14-28 روزگی 14صفر تا  )درصد(  وراکی ةماد

 55/45 7/45 6/48 ذر 

 20 15 78/6 گند 

 9/27 32 5/36 سویا ةکنجال

 5/0 4/1 1/2 پودر ماهی

 2 1/2 6/1 چربی

 15/0 15/0 2/0 نشیری جو 

 8/1 68/1 9/1 کلسیم فسفا  دی

 1/1 05/1 25/1   صد  ةپوست

 25/0 25/0 25/0 نمک

 18/0 17/0 27/0 متیونین -ال دی

 07/0 –– 05/0 الیزین -ال

 5/0 5/0 5/0 2و معدنی 1مکمل ویتامینی

 شده مواد مغذی محاسبه

 2965 2937 2851 (در کیلوگر  )کیلوکالریوساز  سو تانرژی قابل 

 5/18 39/20 23/22 )درصد( پروتئین

 69/0 77/0 85/0 )درصد( ترئونین

 78/0 83/0 99/0 )درصد( سیستین + متیونین

 1 10/1 28/1 )درصد( الیزین

 45/0 45/0 50/0 )درصد( دسترس درفسفر 

 9/0 90/0 06/1 )درصد( لسیمک

 16/0 16/0 18/0 )درصد( سدیم

 216 234 258 کاتیون –تعادل آنیون

 30نیاستین    گتر    میلی 2B ،6/6گر   ویتامین  میلی 1B ،8/1  ویتامین المللی بینواحد  A، 9000ویتامین  دارایمکمل ویتامینی در هر کیلوگر   وراک . 1

گر   ویتتامین   میلی 1/0گر   بیوتین  میلی 12B ،015/0گر   ویتامین میلی 1گر   فولیک اسید  میلی 6B ،3گر   ویتامین  میلی 10کلسیم پانتوتنا    گر  میلی

3D ،2000  ویتامین المللی بینواحد  E ،18  3  ویتامین المللی بینواحدK ،2 گر  میلی 500گر   کولین کلراید  میلی . 

 100روی )اکستید روی(   ،میلی گتر   50آهن )سولفا  آهن(  ،گر  میلی 100( منگنز )اکسید منگنزدارای  وراک مکمل مواد معدنی در هر کیلوگر  . 2

 میلی گر . 2/0سلنیم )سدیم سلنیت(  ،گر  میلی 1ید )یدا  کلسیم(  ،گر  میلی 10مس )سولفا  مس(  ،گر  میلی
 

از هتر   بررسی فلتور میکروبتی در پایتان دوره    منظور به

کشتتار  صور  تاادفی انتخاب و  عة نیمچه بهتکرار دو قع

نمونتته برداشتتته و بتته  )ایلئتتو ( شتتد و از محتویتتا  روده

از رو  شمار   CFU برای تعیین آزمایشگاه فرستاده شد.

استتفاده شتد. یتک گتر       PBSای در محلتول استتریل   قعره

 پس از تهیتة اضافه شد.  PBSلیتر بافر  میلی 9مدفوع تازه به 
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 در محیط کشتت  اسید الکتیکهای  تریباک ،های رقت سری

 72متد    گراد و به درجة سانتی 30در دمای  آگار ا .ار.اس

هتتای  بتتاکتری ستتاعت کشتتت و ستتاس شتتمار  شتتد.   

بعتد از   ،آگتار  کتانگی  متک  اشریشیاکالی در محیط کشتت 

متد    گراد بته  سانتی ةدرج 37کردن هوازی در دمای  انکوبه

  بترای شتمار   شتمار  شتد.  کشت و ستاس  ساعت  24

بترای  حجتم معینتی )   ی ایجاد شده،ها رقت ها از تما  کلنی

 شتد. کشت جامتد منتقتل     لیتر( به پلیت محیط میلی 1ماال، 

و بتر  شمار  ها  شدن زمان رشد، تعداد کلنی  پس از ساری

تتا تعتداد بتاکتری در حجتم     شد تقسیم مورد استفاده رقت 

 .دست آید اولیه به

افتزار اکستل    ز نتر  آمتده بتا استتفاده ا    دست های به داده

[ بترای  22( ]9.1)نسخة SAS  افزار و به کمک نر  پرداز 

آزمتون دانکتن مقایسته     کمک بهها  تجزیه و میانگین 2مدل 

 شد.

(2) Eij  +Tj  +µ  =Yij   

میتانگین   µ، مشتاهده هتر  دار قت م  Yijکه در این رابعه،

 .است اثر  عای آزمایش Eijو  اثر تیمار Ti، جامعه

 

 نتايج و بحث

متورد استتفاده در ایتن آزمتایش در      ترکیبا  عاارة پونتة 

 آمده است.  2جدول 

 

 مورد استفاده ةپون ة. تركیبات عصار2جدول

 درصد ترکیبا 

α-Pinene 55/1 

Camphene 12/2 

β-Pinene 49/0 

β-Myrcene 1/1 

α-Terpinene 27/1 

O-cymene 15/29 

Limonene 74/17 

δ-Terpinene 66/4 

Linalool 91/1 

Thymol 39/15 

Carvacrol 42/24 

Caryophyllene 27/1 

 100 جمع
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 روزگی  42ها در سن  آثار تیمارهای آزمايشی بر عملکرد جوجه .3جدول 

SEMها : انحرا  استاندارد میانگین 
 

مواد متؤثر و موجتود در استانس در بر تی تحقیقتا       

هتای گیتاهی و اجتزا     گذشته نیز بررسی شده است. اسانس

ها شامل کاروکرول، تیمتول و ایجینتول، ستیناماآلدئید و     آن

هتای ضتدمیکروبی انتختابی بتر علیته       یونون برای فعالیتت 

هتتتتتایی از قبیتتتتتل اشریشتتتتتیاکالی،  میکروارگانیستتتتتم

س، سالمونال و استترپتوکوکوس  استافیلوکوکوس، پزدومونا

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

سیناماآلدهید و کاروکرول سب  کاهش تعداد اشریشیاکالی 

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

های گیاهی شامل تیمتول، کتارواکرول و ایوجینتول     اسانس

در رودة  باعتتث کنتتترل تکایتتر کلستتتریدیو  پرفرینژنتتز    

ای نکروتیک  های گوشتی و کاهش شیوع تور  روده جوجه

[. تیمول و کارواکرول سب  21مربوط به کوکسیدیوز شد ]

هتتای گوشتتتی آلتتوده بتته   بهبتتود عملکتترد رشتتد جوجتته 

 [. 14شد ] ایمریا آسرولیناهای  اووسیت

دیگتری عاتارة رزمتاری و پونته در      گزار براساس 

و  کلییشتتتیااشرهتتتای پتتتاتوژنی ماتتتل  مقابتتتل بتتتاکتری

[. نتاین تحقیقتا   7اثرگذار است ] استافیلوکوکوس آرئوس

ذکرشده با نتاین این پژوهش و تأثیر عاارة پونه بر کاهش 

 معابقت دارد. اشریشیاکلیباکتری 

هتا در   نتاین آثار تیمارهای مختلف بر عملکترد جوجته  

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

 وراک ماترفی، شتا   تولیتد و درصتد      تبدیل غذایی،

روزگی تحت تأثیر تیمارهای  42ماندگاری پرندگان در سن 

آزمایش قرارنگرفت. همسو با این نتتاین، افتزودن عاتارة    

 گتر  بتر کیلتوگر  در    میلی 100یا  50پونة کوهی به مقدار 

 گتتر  بتتر کیلتتوگر  در میلتتی 200[ و 5هتتا ] جیتترة جوجتته

رشد نشان نتداد. گتزار  شتده     [ تأثیری بر20ها ] بوقلمون

گتر  در تتن    147است که عاارة پونة کتوهی در مقتادیر   

گتر  در تتن    150[ و 13هتای گوشتتی ]    وراک در جوجه

[ اثری بر مار   وراک نتدارد،  6 وراک در مرغان مادر ]

بخشتد.   اما افزایش وزن روزانه و ضری  تبدیل را بهبود می

هتای   هی در جیتره گزار  شده است که استفاده از پونة کو

، 4شود ] های گوشتی سب  بهبود مار   وراک می جوجه

دلیتل   های مختلف احتمتاالً بته   [. تفاو  در نتاین آزمایش6

 یریگ عاارهرو   ،و واریتة مورد استفاده گونهتفاو  در 

 [.2هاست ] آن متفاو  ی ترک و محتوا و

آثار تیمارهای مختلف بر میکروبیولتوژی دستتگاه    نتاین

طبتق نتتاین، تعتداد کتل     آمده استت.   4در جدول   گوار

تعتتداد  هتتای استتید الکتیتتک و هتتا، تعتتداد بتتاکتری بتتاکتری

  تیمار
 وزن بدن

 )گر (

 ضری  تبدیل

 (گر /گر )غذایی 

  وراک

 )گر ( مارفی

 یماندگار

 )درصد(
 شا   تولید

 14/246 8/95 4472 04/2 2196  شاهد

 93/252 5/96 4538 03/2 2233  پروبیوتیک

 68/260 95 4444 96/1 2263  بیوتیک آنتی

 86/240 3/94 4453 04/2 2182  اسانس پونه

 36/245 96 4531 05/2 2208  شده کاسوله ةپوناسانس 

SEM  63/15 016/0 52/35 74/0 30/3 



 یگوشت ةدستگاه گوارش جوج شناسی ريخت و میکروبی پونه بر جمعیت ةشد اسانس كپسوله آثار

 

 1396تابستان   2شماره   19دوره 
473 

 تحت تتأثیر تیمارهتای آزمایشتی قرارگرفتت     اشریشیاکالی

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

باالترین و کمترین تعداد در تیمار پونة کاسوله مشاهده شد. 

در تیمار پونة کاسوله و کمترین تعتداد  ها  الکتوباسیلتعداد 

 بیوتیک شمار  شد.  یآنتدر تیمار 

، بتاالترین تعتداد در   اشریشتیاکالی در شمار  تعتداد  

شاهد و کمترین تعداد در تیمار پروبیوتیک دیده شد. تیمار 

بعد از تیمار پروبیوتیک کمترین تعداد متعلق به تیمار پونتة  

آمده تیمار پونة کاسوله  دست   نتاین بهکاسوله است. در تما

علتت   دهتد.  نتاین بهتری نسبت بته تیمتار پونته نشتان متی     

بیوتیک را  یآنتشده در تیمار  باالبودن تعداد باکتری شمار 

توان به مقاو  باکتریایی نسبت داد. این نتاین معابق بتا   می

ای از  نتتوع ستتالمونالی روده  58ای استتت کتته از   معالعتته

 72وشتی، بوقلمون و  وک جتدا شتده بتود.    های گ جوجه

بیوتیتتک و  هتتا حتتداقل بتترای یتتک نتتوع آنتتتی درصتتد از آن

ها بترای هشتت نتوع عامتل ضتدباکتریایی       درصد از آن24

 با دارویی احتماالً گیاهان [. اسانس18مقاومت نشان دادند ]

پتذیری   هضتم  و گتوار   دستگاه میکروبی جمعیت بر تأثیر

وستاز جیتره    قابتل ستو ت   انترژی  افزایش باعث  وراک،

  [.9شود ] می

دیگری، با استتفاده از عاتارة هشتت گیتاه      در گزار 

هتتای  هتتا بتتر محتتدودکردن رشتتد بتتاکتری مختلتتف، اثتتر آن

، سالمونال و دو نوع باکتری کوکتوس بررستی   اشریشیاکلی

هتای پونته و آویشتن در     شد و تنها اثر مابت عاارة روغن

مهتار رشتد ایتن    شرایط آزمایشگاهی به شکل متؤثری بتر   

 [. 25ها مشاهده شد ] باکتری

گزار  شده است که عاارة رزماری و پونه در مقابتل  

استتافیلوکوکوس  و  اشرشتیاکلی های پتاتوژنی ماتل    باکتری
[ که بتا نتتاین ایتن پتژوهش و تتأثیر      7مؤثر است ] آرئوس

معابقتت   اشرشیاکلیاسانس کاسولة پونه بر کاهش باکتری 

ستتته گتتتیاه دارویتی     ةعتتتاار  ضتدمتیکروبی دارد. آثار

مععر بر سالمونال تیفی موریتو   ة و پون جو  رازیانه، مرزن

ة و نتاین آن نشان داد که فعالیتت استانس پونت   بررسی شد 

تتراستایکلین و اریتروماستین    بیوتیک اکسی مععر از دو آنتی

 .[3] شدیدتر است

 

  (log10) م محتويات دستگاه گوارشتعداد كلنی در هر گر. آثار تیمارهای آزمايشی بر 4جدول 

 اشریشیاکالی الکتوباسیلوس تعداد کل  تیمار

83/7  شاهد c 75/7 c 16/7 a 

29/8  پروبیوتیک b 92/7 b 53/6 c 

74/8  بیوتیک آنتی a 59/7 d 88/6 b 

28/8  اسانس پونه b 89/7 b 91/6 b 

45/7  شده پونة کاسوله d 19/8 a 80/6 b 

SEM   12/0  05/0  06/0  

p- value  00/0  00/0  00/0  

a-d ( 05/0تفاو  اعداد در هر ستون با حرو  متفاو  معنادار استp< .) 

 SEMها : انحرا  استاندارد میانگین 
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 . آثار تیمارهای مختلف بر مورفولوژی دستگاه گوارش5جدول

 طول پرز به عمق کریات عمق کریات طول پرز 

 میکرومتر میکرومتر میکرومتر 

 ایلئو  ژژنو  دئودنو  ایلئو  ژژنو  دئودنو  ایلئو  ژژنو  دئودنو  تیمار

33/115 شاهد ab 0/970  33/843  67/106  33/133  00/120  84/10  29/7  06/7  

00/117 پروبیوتیک a 33/923  00/850  00/110  67/136  67/126  70/10  76/6  72/6  

33/117 بیوتیک آنتی a 67/986  67/866  33/113  00/130  33/123  37/10  62/7  03/7  

00/112 اسانس پونه b 33/983  67/866  00/110  33/133  67/126  24/10  38/7  85/6  

33/112 شده پونة کاسوله b 67/926  33/853  33/113  33/133  67/126  92/9  98/6  74/6  

SEM  80/0  06/10  62/3  82/1  87/1  65/1  19/0  13/0  09/0  
P-value 

 
05/0  08/0  14/0  81/0  90/0  69/0  63/0  25/0  68/0  

SEMها : انحرا  استاندارد میانگین 
 

نتاین مربوط به طول پرز، عمق پرز و نستبت طتول بته    

آمتده   5عمق پرز در دئودنو ، ژژنتو  و ایلئتو  در جتدول    

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

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

(، ولتی  p=08/0دهتد )  ری نشتان متی  ژژنو  تمایل به معنادا

آمتده تحتت تتأثیر تیمارهتای آزمایشتی       دست سایر نتاین به

 عمتق  و بیشتتر  پرزها ارتفاع (. هرچهp>05/0) قرارنگرفت

 استت.  بیشتر کوچک رودة جذبی ظرفیت کمتر باشد، ها آن

 کتاهش  و غتذا  تتر  ستریع  عبور از ممانعت بلندتر سب  پرز

ن ایتن تحقیتق بتا نتتاین     نتای .شود می تبدیل غذایی ضری 

استتفاده از  کننتد   دیگر محققان معابقت دارد کته بیتان متی   

 200میتزان  عاارة گیاهان پونة وحشی، دارچین و فلفل به 

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

 [. 13مخاط روده را بهبود داد ]

 ایمنی بهبود باعث   شک آویشن دارویی گیاه از استفاده

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

 فرصت روده با شده هضم مواد تماس سعح افزایش علت به

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

کتارواکرول و  آویشن از نظر بر تی ترکیبتا  متؤثر ماننتد     

 شباهت زیادی به پونه دارد. تیمول

های مختلف روده در  متنتاین مربوط به وزن و طول قس

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

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

باالترین مقدار طول دئودنو  در تیمتار شتاهد و کمتترین در    

وزن تیمار پروبیوتیتک استت. وزن دئودنتو ، طتول ژژنتو ،      

ای آزمایشتتی و طتتول ایلئتتو  تحتتت تتتأثیر تیمارهتت  ژژنتتو 

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

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

 شود.   یمبیوتیک دیده  یآنتدر تیمار شاهد و کمترین در تیمار 

کتردن استانس آویشتن بته جیترة       با اضافه در تحقیقی،

س وزن و طتول  بلدرچین به این نتیجه رسیدند که این اسان

دهد که فقتط بتا نتتاین     روده را در این پرندگان افزایش می

در  ايلئومو مقدار وزن  دئودنو آمده در مقدار طول  دست به

آمتده بتا    دست [. دیگر نتاین به10این تحقیق معابقت دارد ]

کتاربردن   که اعال  کردند، با بهدیگری معابقت دارد تحقیق 

جیتره، وزن نستبی رودة    های گیاهی در مخلوطی از اسانس

 [.5کوچک تحت تأثیر قرارنگرفت ]
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 . آثار تیمارهای آزمايشی مختلف بر طول و وزن دستگاه گوارش6جدول 

 وزن)گر ( طول)سانتی متر( 

 ایلئو  ژژنو  دئودنو  ایلئو  ژژنو  دئودنو  تیمار

50/32 شاهد a 67/85  83/90  73/27  05/52  47/52 a 

50/27 پروبیوتیک c 17/83  17/84  98/23  42/40  75/32 b 

17/29 بیوتیک آنتی abc 17/77  33/81  77/24  20/38  58/35 b 

833/31 اسانس پونه ab 67/88  17/89  80/26  47/48  88/34 b 

50/28 شده پونة کاسوله bc 00/80  50/87  78/25  02/49  98/40 b 

SEM  63/0  680/1  56/1  56/0  01/2  07/2  

P-value 04/0  21/0  31/0  22/0  12/0  01/0  

a-c ( 05/0حرو  متفاو  در هر ستون نشانة ا تال  معنادار آماری استp<.) 

SEMها : انحرا  استاندارد میانگین 

 

شدة  رسد فر  کاسوله نظر می با توجه به نتاین حاصل، به

اسانس تأثیر معلوبی بر سالمت دستگاه گوار  دارد. لتذا،  

ة روغتن  شتد  با توجه به مزایای استتفاده از شتکل کاستوله   

اسانسی پونه )عتد  فراربتودن روغتن اسانستی، نگهتداری      

آسان، جلوگیری از آثار متقابل احتمالی با دیگر مواد جیتره  

تر(، انجتا  معالعتا  تکمیلتی در  اتوص      و کاربرد آسان

هتای محترک رشتد توصتیه      بیوتیتک  جای آنتی کاربرد آن به

 شود. می
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Abstract 

The aim of this experiment was to assess the effects of encapsulated oregano oil on microbial population, 

morphology, length and weight of different parts of digestive tract of Aryan broiler chicks. A total of 625 

Arian broiler chicks were used in a completely randomized trail with 5 treatments and 5 replicates at the 

age of 1 to 42 days. Treatments were including 1. basal diet (negative control), 2. basal diet+probiotic 

(0.1 g Protexin/kg), 3. basal diet+antibiotic (0.15 g Avilamycin/kg), 4. basal diet+oregano oil (0.2 g/kg), 

and 5. basal diet+encapsulated oregano oil (1 g/kg). The results showed that broiler performance at the 

end of 42 days was not affected by treatments (p<0.05). The highest lactobacillillus colony numbers were 

observed in encapsulated oregano oil. The length of duodenum in probiotics group was lower than others 

groups (p<0.05). The length and weight of other parts of digestive tract except ileum weight were not 

affected by dietary treatments (p>0.05). Finally, according to result of intestinal microbial count, it seems 

that encapsulated oregano essential oil can improve the intestine microbial population and bird's health. 

Keywords: antibiotic, broiler, encapsulated oregano oil, intestinal morphology, microbial population. 
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