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چكيده
آثار عصار دو گیاه دارویی رزماری و مریمگلی ،برهموم ،آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین و کوکسیدیواستا

با منرفأ گیفاهی بفر عملکفرد

جوجههای گوشتی چالشیافته با دو سروتیپ اشریریاکلی ( O2K12و  )O78K80بررسی شد .تعداد  476قطعه جوجفة گوشفتی مفاد

سویه کا

 ،500بهمد

 42روز در طرحی کامالً تصادفی در  7گروه آزمایری ،با  4تکرار و  17پرنده در هر تکرار توزیفع شفدند .دو

گروه شاهد منای و مثبت با جیر پایه بدون افزودنی تغذیه شدند .دو گروه عصار گیاهفان دارویفی ،جیفر پایفه را بفه همفراه عصفار
گیاهان رزماری و مفریمگلفی بفه میفزان یفک میلفیلیتفر در هفر لیتفر آ
کوکسیدیواستا

آشفامیدنی دریاففت کردنفد .ویرجینیامایسفین (10درصفد)،

گیاهی و عصار اتانولی برهموم بهترتیب بهمقدار  200 ،150و  500میلیگرم به هر کیلفوگرم خفوراک اضفافه شفدند.

همه گروههای آزمایری بهغیر از شاهد منای در روز  14پرورش با دو سروتیپ باکتری اشریریاکلی چفالش داده شفدند .عصفارههفای
گیاهی باعث کاهش اشریریاکلی و سالمونال در رود جوجههای گوشتی نسبت به گروه شفاهد مثبفت شفدند ( .)p>0/05در کف دور
پرورش ،ضریب تبدی و مصرف خوراک در جوجههایی که عصارههای گیاهی و کوکسیدیواستا

گیاهی دریافت کرده بودنفد نسفبت

به هر دو گروه شاهد کمتر بود ( .)p>0/05پرندگان تیمارهای رزماری و برهموم ،کمترین وزن نسبی سینه را نسفبت بفه سفایر تیمارهفا
داشتند ( .)p<0/05تغذیة عصارههای گیاهی سبب کاهش مقدار کلسفترول و اففزایش لیپفوپروتئین پرچافالی( )HDLشفدند(.)p>0/05

بنابراین ،عصارههای گیاهی با بهبود ضریب تبدی خوراک ،کاهش جمعیت باکتریهای مضر و کلسفترول خفون مفیتواننفد بفهعنفوان
افزودنی سودمند و کمخطری در پرورش جوجههای گوشتی اهمیت یابند.
كلیدواژهها :اشریریاکلی ،آنتیبیوتیک ،برهموم ،رزماری ،کوکسیدیواستا  ،مریمگلی.

* نویسنده مسئول

Email: rahimi_s@modares.ac.ir
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مقدمه

حاوی آنتیبیوتیک شده است [ .]5در پژوهری اشاره شفده

بهعلت اهمیفت بفازده اقتصفادی در پفرورش جوجفههفای

است که روغنهای ضروری حاص از گیاه رزمفاری اثفری

گوشتی و با در نظر گرفتن این نکته که ممنوعیت استااده از

بر بهبود عملکرد جوجههفای گوشفتی نداشفته ولفی دارای

آنتیبیوتیک باعث کاهش عملکرد و بازده خوراک میشود،

خففوا

ضففدباکتریایی علیففه سففه بففاکتری اشریرففیاکلی،

در سالهای اخیر تحقیقا زیادی در رابطه با جایازینهای

سالمونال ایندیانا و لیستریا ایوکوا است [ .]18اشریرفیاکلی

گرفتفه اسفت [.]10

نوعی باسی گرم منای از خانواد انتروباکتریاسهها است که

اخیر نران میدهند که گیاهان دارویی ،عصفاره یفا

بهطور شایع در رود جانوران خونارم وجفود دارد .برخفی

آنتیبیوتیکهای محرک رشد صفور
مطالعا

ترکیبا مؤثر موجود در اسانس آنها بهدلی داشتن خوا

سفویههفای اشریرفیاکلی ،بفیخطفر هسفتند امفا برخفی از

ضد میکروبی میتوانند بهعنفوان جفایازینی مناسفب بفرای

سفروتیپهفای آن موجفب مسفمومیت غفذایی و اسفهال

آنتیبیوتیکها استااده شوند [ .]15داروهای گیفاهی شفام

میشوند [ ]6و بعضی از سروتیپهفای آن قفادر بفه ایجفاد

عصارهها ،پودرهفا و اشفکال مختلفف دارویفی هسفتند کفه

سپتیسمی ،پریتونیت ،عاونت کیسة زرده و کلفیگرانولومفا

بهمنظور اهداف گوناگونی ازجمله مبارزه با انواع باکتریها،

پرورش صفنعتی طیفور

در طیور هستند [ .]1امروزه بهدلی

ویروسها ،قار ها ،تحریک سیستم ایمنفی ،اففزایش بفازده

بهصور

غذایی و از بین بردن انا ها استااده شفوند [ .]19بفرهمفوم

بفرای کفاهش بفار میکروبفی هسفتیم .اسفتااده از مفواد

مخلوطی از مقادیر مختلف موم زنبفور و رزیفنهاسفت کفه

ضدمیکروبی در تغذیفة طیفور آثفار مطلفوبی بفر عملکفرد و

توسط زنبورعس از گیاهان ،بهویژه از جوانة گ ها و بر ها

سالمت جوجه از طریق تغییر میکروفلور دسفتااه گفوارش

جمعآوری میشود و ترکیب آن به نوع گیاهان در دسفترس

دارد .در این تحقیق سعی شده است تا اثر چند افزودنی بفا

زنبور بستای دارد [ .]7در تحقیقفی فعالیفت ضفدمیکروبی

منرأ گیاهی بهعنفوان جفایازینی بفرای آنتفیبیوتیفکهفای

فنولی  10نمونه برهموم مطالعه شد و ثابت شد کفه

محرک رشد در جوجه های گوشتی چالش یافته بفا بفاکتری

ترکیبا

بین ترکیبا فالونوئید برهموم و فعالیت باکتریواسفتاتیک آن

متراکم ،ملزم به استااده از ترکیبا

ضفدمیکروبی

اشریریاکلی بررسی شود.

رابطة مستقیمی وجفود دارد و عصفار بفرهمفوم بفا غلظفت
حداق  80-60میکروگرم در میلیلیتر میتواند موجب مهار

مواد و روشها

رشد باسیلوس سوبتلیس و استافیلوکوکوس اورئوس شفود،

این آزمایش به مد  42روز با استااده از  476قطعه جوجة

درحالیکه غلظت حداق  800-600میکروگرم در میلیلیتر

گوشتی جنس ماده سویة کا

 500در قالفب طفرح کفامالً

برای مهار اشریریاکلی نیاز است [.]21

تصادفی با  7تیمار 4 ،تکرار و 17قطعه جوجه در هر تکفرار

گزارششده است که استااده از عصار مخلوط سه گیاه

انجام شد .پاسفش ایمنفیِ سفلولی در دو جفنس نفر و مفاده

خانواد نعناعیان شام آویرفن ،مفریمگلفی و رزمفاری بفه

متااو

است و ازآنجاییکه گزارش شده پاسش آنتیبادی به

مقدار  5000ppmدر جوجفههفای گوشفتی باعفث اففزایش

بففاکتری اشریرففیاکلی در جوجففههففای مففاده نسففبت بففه

هضم ماده خرک خوراک و نراسته در جیر استارتر گرته

جوجههای نر سریعتر است [ ،]17لذا در این پژوهش فقط

[ ]12و در تحقیق دیاری استااده از پودر مریمگلفی باعفث

از جوجههای جنس ماده استااده شد تا اثر جنس بفر نتفایج

آثار منای بر ضریب تبدی در مقایسه با گروه شاهد و گروه

حاص حذف شود .عصار اتفانولی رزمفاری و مفریمگلفی
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بهصور

تجاری از شرکت اکسیر گ سر  -مرفهد تهیفه

شدند .در روز  41پرورش بعد از دو ساعت گرسنای دادن

مصفرفی

گرفت

شدند و به مقدار یک میلفیلیتفر در هفر لیتفر آ
(بهصور

به جوجهها از طریق سیاهر بال خونگیری صور

و از سرم بهدست آمفده بفا اسفتااده از کیفتهفای شفرکت

آشامیدنی) از آنها استااده شد .عصفار اتفانولی

بففرهمففوم بففهمقففدار 500میلففیگففرم ،کوکسیدیواسففتا

زیسففتش فیمی ب فرای تعیففین غلظففت کلسففترول تففام،

( PHYTMAX COXبففه مقففدار 200میلففیگففرم و

تریگلیسرید ،لیپوپروتئین کمچافالی ) ،(LDHلیپفوپروتئین

ویرجینیامایسین ( 10درصد) بهمقدار  150میلیگرم بفه هفر

پرچاالی ) ،(HDLآلبومین و پروتئین تفام اسفتااده شفد .در

کیلوگرم خوراک مصرفی تیمارهفای مربوطفه اففزوده شفد.

سن  42روزگی یک پرنده از هفر تکفرار بفهطفور تصفادفی

مقدار و نفوع مصفرف افزودنفی هفای ففوق ،طبفق توصفیة

انتخا و پس از کرتار به روش قطع نخاع ،یک گرم نمونفه

کارخانههای تولیدکننده انجام گرفت و دو گروه شاهد منای

از مواد دفعی ایلئوسکوم آنها برداشته و به  9میلیلیتفر بفافر

(بدون چالش با باکتری اشریریاکلی) و شاهد مثبت (چالش

سالین اضافه شد .پس از تهیه سریهای رقت ،باکتریهفای

یافته با بفاکتری اشریرفیاکلی) فقفط بفه جیفر پایفه و آ

اسیدالکتیک در محیط کرت ام آر اس آگار ،سفالمونال در

آَشامیدنی دسترسی داشتند .عصفار بفهدسفتآمفده از گیفاه

محیط کرت گزیلوز لیزین دزوکسی کوال

مریمگلی دارای طیف گستردهای از مونفو ،دی ،-تفری ،-و

استرپتوکوکهفا در محفیط کرفت آگفار کنفر فکفال (،KF

تترا -ترپنوئیدها است که خوا

آگفار(،)XLD

اشریریاکلی در محفیط کرفت مفک کفانکی آگفار و کف

گوناگونی مانند آثار ضفد

درد ،ضدالتها  ،هموستاتیک ،آنتیاکسفیدان و ضدسفرطان

باکتریهای هوازی در محیط کرت پلیت کانت آگار و بعد

به آنها نسبت داده شده است [ .]13عصار رزماری حدوداً

از انکوبه کردن هوازی در دمای  37 °Cبه مد

 24سفاعت

حففاوی  30 ± 3درصففد انففواع دیتففرپنهففای فنلففی شففام

شمارش شدند.

کارنوسیک اسید ،کارنوسفال رزمفانول و رزمارینیفک اسفید

در سن  41روزگی دو پرنده از هر تکرار بهطور تصادفی

بوده که آثار ضدمیکروبی و ضدآنتی اکسیدانتی آن گفزارش

انتخا

شدند و بعد از ضدعاونی پای راست پرنده با اتانول

شده است [ .]8برای تهیفة عصفاره هیفدروالکلی بفرهمفوم،

 70درصد ،ضخامت میان انارت سوم و چهارم پنجفه پفای

برقفی پفودر شفد و

آنها با اسفتااده از کفولیس انفدازهگیفری شفد .سفپس 0/1

سپس با  100میلیلیتر اتانول  96درصد مخلفوط و توسفط

میلیلیتر محلول فیتوهماگلوتنین داخ پوست تزریق کرده و

بنماری اولتراسونیک هموژن گرته و سوسپانسیون بهدست

بعفد از  24سفاعت محف تزریفق را دوبفاره بفا کفولیس

آمده از کاغذ صافی عبور داده شد .سپس محلول بفهدسفت

اندازهگیری کرده و با بررسی اختالف ضخامت پوست (قب

آمده با استااده از دسفتااه تبخیرکننفد گفردان در حفرار

و  24ساعت بعد از تزریق) ،پاسفش بفه اففزایش حساسفیت

کمتر از  50درجة سلسیوس تغلفیظ شفد [ .]14در روز 14

بازوفی های پوستی محاسبه شد .در روز  35پفرورش 0/1

بهجز گروه شاهد منافی بقیفة گفروههفا بفا یفک میلفیلیتفر

میلفیلیتفر از سوسپانسفیون گلبفول قرمفز گوسفاند (پفنج

محلول PBSحاوی 1×107 cfu/mLمخلفوط دو سفروتیپ

درصد)معلق در بافر فساا

به عضلة سینه پرندگان تزریفق

اشریریاکلی ( O2K12و  )O78K80که طیور به آن حساس

شد و بعد از هات روز ،عیار پادتن تولید شده علیه گلبفول

هستند از طریق دهان چالش داده شدند .جوجههفای گفروه

قرمففز گوسففاند بففا اسففتااده از روش هماگلوتیناسففیون

شاهد منای نیز با یک میلیلیتر سالین از طریق دهانی تلقی

میکروتیتر تعیین شد .واکسن نیوکاس )السوتا) در سن 23

نخست نمونة برهموم بهوسیلة آسفیا
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روزگی از طریق آ

وزن بدن و خوراک مصرفی بهصور

آشامیدنی به جوجهها خورانفده شفد و

هاتای ثبت شفد و

پس از خونگیری در سن  42روزگفی ،عیفار پفادتن علیفه

در پایان دوره ،شاخصهای بیانار عملکرد پرندگان شفام

ویروس با روش ممانعت از هماگلوتیناسفیون ( )HIتعیفین

خوراک مصفرفی ،اففزایش وزن و ضفریب تبفدی غفذایی

شد .همچنین در سن  42روزگی یک پرنفده از هفر تکفرار

در طفول دوره پفرورش

انتخفففا

محاسبه شفدند .همچنفین تلافا
بففهصففور

و وزن نسفففبی انفففدامهفففای ایمنفففی شفففام

بورسفابریسیوس ،تیموس و طحال اندازهگیری شد.
جیر پایه بهصور

روزانففه جمففعآوری شففده و پففس از تففوزین،

کالبدگرایی میشدند.

آماده و عاری از هرگونفه افزودنفی

داده های حاص با استااده از نرمافزار  ]20[ SASبرای

تهیه شد و آنتیبیوتیک ،برهموم و کوکسیدیواستا  ،بعفد از

مدل  1تجزیه و اختالف بفین تیمارهفا بفا آزمفون مقایسفة

کردن خوراک به آن اضفافه شفد .ترکیفب شفیمیایی

میاناین به روش چند دامنهای دانکن بررسی و همة مقادیر

آسیا

( ) p<0/05معنادار تلقی شدند.

جیره مورد استااده در این تحقیق بر اساس گزارش شرکت

Үij = μ+Ti

تولید کننده (شرکت چینه ،کرج -ایران) در جدول شمار 1

()1

نران داده شده است .جوجههفا در طفول پفرورش کفه بفه

که در آن  ،Үijبرابر با مقدار هر مراهده؛  ،μبرابر با اثفر

و خوراک

میاناین جامعه؛  ،Tiبرابر با اثر تیمار  iام و  ،eijبرابر بفا اثفر

مد

 42روز انجام گرفت ،دسترسی آزاد به آ

داشتند .عملکرد جوجههای گوشتی از طریفق انفدازهگیفری

e ij

+

خطای آزمایری است.

جدول  .1تركیب شیمیایی جیره در دورههای مختلف(روز)

آغازین()10-0

رشد()24-11

پایانی()42-25

مواد مغذی

3100

2950

3000

22

18/5

17/5

لیزین %

1/40

0/10

0/10

متیونین%

0/65

0/52

0/51

متیونین +سیستئین %

1

0/87

0/83

فسار قاب استااده %

0/45

0/45

0/43

کلسیم %

1

0/90

0/90

سدیم %

0/20

0/16

0/16

انرژی قاب سوختوساز
(کیلوگرم /کیلوکالری)
پروتئین خام %
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مقایسة اثر عصارة گیاهی ،برهموم ،كوكسیدیواستات و آنتیبیوتیک بر سیستم ایمنی ،فراسنجههای خونی و عملکرد جوجههای گوشتی ...

نتایج و بحث

رزماری به میزان  0/5درصد باعث بهبود در افزایش وزن و

اثر تیمارهای آزمایری بر عملکرد جوجففههففای گوشتی در

راندمان غذایی ،ضریب تبفدی و وزن نهفایی جوجفههفای

جدول شمار  2نران داده شده است .در ک دور پرورش

گوشتی نسبت به تیمار شفاهد شفد و سفطوح بفیش از 0/5

اثر تیمارهای آزمایری بر افزایش وزن بفدن معنفادار نبفود.

درصد ،شاخصهای عملکردی را کفاهش داد کفه علفت را

ضریب تبدی غذایی پرندگانی که عصار مریمگلی ،عصار

به کفاهش مصفرف خفوراک نسفبت دادهانفد [ .]9بنفابراین

با منرأ گیفاهی دریاففت کفرده

می توان نتیجفه گرففت کفه اسفتااده از سفطوح مناسفب از

بودند بهتر از پرندگان هر دو گروه شاهد منای و مثبت بود

گیاهان دارویی و اسانس آن ها مفی توانفد موجفب اففزایش

و با توجه به مصرف خوراک کمتر در این تیمارها میتفوان

رشد و بهبود سالمت در حیوانا

شفود .در ادامفة جفدول

نتیجه گرفت که عصفاره هفای گیفاهی و کوکسیدیواسفتا

شففمار  ،2تففأثیر تیمارهففای آزمایرففی بففر شففاخص تولیففد

گیاهی با مصرف خوراک کمتر و ضریب تبدی غذایی بهتر

اروپایی ارائه شده است .همان طور که مراهده میشود ایفن

باعففث بهبففود عملکففرد در جوجففههففای چففالش یافتففه بففا

شففففاخص در تیمارهففففای عصففففارههففففای گیففففاهی و

اشریریاکلی شدند (.)p<0/05گزارش شده است که تغذیفة

با منرأ گیاهی نسبت به تیمارهفای دیافر

رزماری و کوکسیدیواستا

کوکسیدیواستا

معنففاداری بهبففود یافتففه اسففت (،)p>0/05

گیاهفان دارویفی (آویرن ،پونه کوهی ،مرزنجوش ،رزماری

بففهصففور

و بومادران) به مقدار  10گرم یا اسانسهای استخراج شفده

بهطوریکه این تیمارها بهدلی ضریب تبدی مطلفو تفر و

از آنها به میزان یک گرم در هر کیلوگرم جیر پایه باعففث

درصد ماندگاری باالتر بیرفترین شفاخص تولیفد را سفبب

اففففزایش وزن بفففدن ،افزایش وزن روزانه و بهبود ضریب

شدهاند.

تبدی شده است [ .]4در تحقیق دیافری اسفتااده از بفر
جدول  .2تأثیر دو عصارة گیاهی ،كوكسیدیواستات ،آنتیبیوتیک و برهموم بر عملکرد جوجههای گوشتی
در دورة صفر تا  42روزگی
تیمار

ضریب تبدی

افزایش وزن(کیلوگرم)

خوراک مصرفی(کیلوگرم)

شاخص اروپایی

شاهد منای

b

1/98

1/805

شاهد مثبت

2/23a

1/698

3/529b

مریمگلی

1/73c

1/906

3/254d

349/02a

رزماری

c

1/71

1/642

cd

a

آنتیبیوتیک

1/88b

1/841

3/468 bc

285/31bc

کوکسیدیواستا

c

1/70

1/946

d

a

برهموم

1/87b

1/858

3/490bc

306/67b

P- value

0/03

0/45

0/025

>/0001

SEM

0/036

0/03

0/039

8/257

a-dردر هر ستون تااو

میاناینها با حروف متااو

معنادار است (.)p>0/05

SEMر خطای استاندارد میاناینها
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a

233/20d

3/794

3/329
3/253

c

273/77

338/90
339/40

عباس عاشوری ،شعبان رحیمی ،محمدامیر كریمی ترشیزی ،مسعود طاهر ،و علیرضا بهنامیفر

نتایج جدول شفمار  3نرفان مفیدهفد کفه تیمارهفای

است .گروههای شاهد منای و مثبت کمتفرین مقفدار HDL

آزمایری تأثیری بر وزن الشه نداشتهاند ،ولفی وزن سفینه و

را نران دادند ( .)p>0/05از نظر میزان آلبومین خفون بفین

ران را تحت تأثیر قرار داده و گروه های رزماری و برهمفوم

گفروههفای آزمایرفی اخفتالف معنفاداری مرفاهده شفد و

کمترین وزن سینه ،و گروه شاهد مثبت کمترین مقدار وزن

بیرترین میزان در تیمار رزماری مراهده شفد ( )p>0/05و

داده است ( .)p>0/05با توجه بفه

تیمار شاهد مثبت کمترین میزان پروتئین کف را نسفبت بفه

این نتایج اینطور میتوان بیفان داشفت کفه با توجه به اثفر

سایر تیمارهفا از خفود نرفان داد ( .)p>0/05در مطالعفهای

گیاهان دارویی بففر کاهش جمعیت میکروبی مففضر دستااه

گزارش شده است که تغذیة پنج درصفد رزمفاری موجفب

گوارش ،سرعت تجزیة پروتئین و اسیدهای آمینفة خفوراک

افزایش میزان پروتئین ک پالسفما ،آلبفومین و گلوبفولین و

در دستااه گوارش کاهش یافتفه و درنتیجفه مقادیر بیرتری

کاهش گلوکز ،لیپید ک و کلسترول مفیشفود [ .]9در گیفاه

و در بدن ابقفا می شود که درنهایفت این امر

مریمگلی ساپونین و پلفیسفاکاریدهایی وجفود دارنفد کفه

ران را به خود اختصا

از آن ها جذ

میتوانند موجب بهبود فاکتورهای خونی و کاهش سفطوح

میتواند باعث بهبود درصد الشه شود [.]16

کلسترول سرم حیوانا

نتایج مربوط به اثر تیمارهای مختلف بر فراسفنجههفای
خونی و درصد هماتوکریت در جدول شماره  4ارائفه شفده

شوند [ ]23که ایفن اثفر در تحقیفق

حاضر بهخوبی مرهود شده است.

جدول .3تأثیر دو عصاره گیاهی ،كوكسیدیواستات ،آنتیبیوتیک و برهموم بر خصوصیات الشة جوجههای گوشتی
تیمار

وزن الشه()%

وزن سینه()%

وزن ران()%

شاهد منای

77/62

26/63ab

19/71a

شاهد مثبت

77/41

26/49ab

17/69b

مریمگلی

77/36

27/72a

19/42a

رزماری

78/11

25/63b

19/74a

آنتیبیوتیک

78/80

27/57a

19/28a

کوکسیدیواستا

78/17

27/32a

18/55ab

برهموم

77/32

25/52b

18/98a

P- value

0/66

0/009

0/04

SEM

0/2394

0/2289

0/1819

a-bر در هر ستون تااو

میاناینها با حروف متااو

معنادار است (SEM .)p >0/05ر خطای استاندارد میاناینها

دوره   19شماره   3پاییز 1396
690

مقایسة اثر عصارة گیاهی ،برهموم ،كوكسیدیواستات و آنتیبیوتیک بر سیستم ایمنی ،فراسنجههای خونی و عملکرد جوجههای گوشتی ...

تأثیر تیمارهای آزمایری بفر جمعیفت میکروفلفور رود

همانطور که در جفدول شفمار  4مرفاهده مفیشفود

جوجههای گوشتی در جدول شمار  5ارائفه شفده اسفت.

کمترین مقدار کلسترول مربوط به گروه عصارههای گیفاهی
گیففاهی بففوده و تیمففار شففاهد مثبففت

کمترین مقدار کلنی سالمونال در تیمارهای مریمگلی و شاهد

بیرترین میزان تفریگلیسفرید را از خفود نرفان داده اسفت

منای ،کمترین کلنفی بفاکتری اشریرفیاکلی در گفروههفای

( .)p>0/05گفزارششفده اسفت کفه غلظفت کلسفترول و

رزماری ،آنتیبیوتیک و شاهد منای ،کمترین مقدار شمارش

تریگلیسفرید سفرم خفون بفا اسفتااده از اسفانس آویرفن،

کلنی ک باکتریهای هوازی در گفروههفای آنتفیبیوتیفک و

و کوکسیدیواسففتا

مراهده شده اسفت ( .)p>0/05کمتفرین

رزماری و مریمگلی در جیر مرغان تخمگذار کفاهش یافتفه

کوکسیدیواستا

[ ]2که منطبق با نتایج حاص از تحقیق ما است.

کلنی بفاکتریهفای اسفیدالکتیکی در تیمارهفای رزمفاری و

مقدار درصد هماتوکریت در بفین تیمارهفای آزمایرفی

شاهد مثبت ،و بیرترین مقدار آن در تیمارهای مریمگلی و

اختالف معناداری دارد ( .)p>0/05در تحقیقفی نرفان داده

برهموم بوده است ( .)p>0/05شمارش کلنی استرپتوکوکها

شده است که میفزان هماتوکریفت و هموگلفوبین بفهطفور

در بین گروههای آزمایری اخفتالف معنفاداری را نرفان داد

معناداری با مصرف همزمان و سطوح برابر اسانس رزماری

( )p>0/05و کمترین کلنی در تیمار شفاهد مثبفت مرفاهده

و پونة کوهی افزایش یاففت [ ]23کفه در نتفایج حاصف از

شد .ازنظر شمارش کلنی باسیلوسها اختالف معناداری بین

آزمایش ما این اثر بهتنهایی از گیاه رزماری مراهده نرفد و

تیمارها مراهده نرد.

میزان هماتوکریت در مقایسه با گروه شفاهد منافی تافاوتی
ازلحا آماری ندارد.
جدول  .4تأثیر دو عصارة گیاهی ،كوكسیدیواستات ،آنتیبیوتیک و برهموم بر فراسنجههای خونی و
درصد هماتوكریت جوجههای گوشتی
کلسترول

تری گلیسیرید

آلبومین

پروتئین ک

)(mg/dl

)(mg/dl

)(g/dl

)(g/dl

b

c

ab

تیمار

HDL
)(mg/dl

LDL
)(mg/dl

شاهد منای

50/89bc

108/57a

190/77a

162/94

3/069

5/165

هماتوکریت %
a

31/50

شاهد مثبت

47/28c

99/61ab

189/03ab

174/33a

3/081c

4/468b

22/33b

مریمگلی

61/73a

82/73c

174/30c

161/60b

3/126bc

5/717a

31/50a

رزماری

59/99a

97/13ab

179/77c

159/44b

3/404a

5/856a

33/00a

آنتیبیوتیک

60/63a

87/25bc

189/01ab

159/44b

3/197bc

5/831a

32/66a

کوکسیدیواستا

61/05a

83/64c

175/87c

157/02b

3/248b

5/582a

30/16a

برهموم

57/04ab

97/39ab

182/39abc

153/22b

3/083c

5/404a

30/50a

P- value

0/006

0/003

0/022

0/001

>/0001

0/0084

>/0001

SEM

1/37

1/55

1/70

2/16

0/0255

0/1199

0/717

a-cر در هر ستون تااو

میاناینها با حروف متااو

معنادار استSEM .)p >0/05( .ر خطای استاندارد میاناینها
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جدول  .5تأثیر دو عصارة گیاهی ،كوكسیدیواستات ،آنتیبیوتیک و برهموم بر جمعیت میکروفلور رودة جوجههای گوشتی

*

تیمار

سالمونال

اشریریاکلی

تعداد ک باکتریهای هوازی

الکتوباسی ها

استرپتوکوکوسها

باسیلوسها

شاهد منای

6/85c

6/84c

7/86a

1/73b

6/62ab

3/901

شاهد مثبت

7/52ab

7/64a

7/67ab

1/66c

6/09c

4/008

مریمگلی

6/73c

7/46ab

7/55ab

1/77a

8/49b

3/663

رزماری

7/22b

6/80c

7/41b

1/68c

8/66ab

4/430

آنتیبیوتیک

7/42ab

6/85c

6/79c

1/75ab

8/58ab

3/889

کوکسیدیواستا

7/24b

7/34b

7/08c

1/73b

8/80a

4/052

برهموم

7/66a

7/59a

7/78a

1/76a

6/65ab

4/234

P- value

>/0001

>/0001

>/0001

>/0001

0/0009

0/6167

SEM

0/07

0/07

0/08

0/007

0/05

0/11

* نتایج بهصور

لااریتم تعداد کلنی در یک گرم ) (log CFU/gمحتویا

a-cر در هر ستون تااو

میاناینها با حروف متااو

ایلئوسکوم نران داده شده است.

معنادار استSEM .)p >0/05( .ر خطای استاندارد میاناینها

در آزمایرفی فعالیفت ضفدمیکروبی و آنتفیاکسفیدانی

که در پاسش به تزریق فیتوهماگلوتنین (اففزایش حساسفیت

اسانس رزماری و مریمگلی علیه  13سویة باکتریایی و شش

بازوفی های پوستی) تااو معناداری در بین گروهها ایجفاد

قار بررسی شد که نتایج این تحقیق مرخص کرد بیرترین

نرده است .عیار پادتن علیه ویروس واکسفن نیوکاسف در

فعالیت ضفدمیکروبی هفر دو اسفانس علیفه اشریرفیاکلی،

بفین تیمارهفای آزمایرفی اخفتالف معنفاداری را نرفان داد

سالمونال تیایموریوم و سفالمونال انتریتیفدیس بفوده اسفت

( )p>0/05بفهطفوریکفه بیرفترین عیفار پفادتن در تیمفار

[ .]3فعالیت ضدمیکروبی گیاه مریمگلی به حضفور  1و -8

مریمگلی دیده شد .اثر ضدویروسی مریمگلفی بفه حضفور

سینئول ،تویون و کاماور نسبت داده شده است [ ]22کفه در

ترکیبا

فنولیک و گلوکورونیدهای لوتئفولین در ایفن گیفاه

تحقیففق حاضففر نیففز بففا کففاهش جمعیففت بففاکتریهففای

نسبت داده شده است [.]2

اشریریاکلی و سالمونال ،جمعیت باکتریهفای الکتوباسفی

همانطورکه در جدول شمار  6گزارششده است عیار

در تیمار مریمگلفی نسفبت بفه گفروههفای شفاهد بفهطفور

پادتن علیه گلبول قرمفز گوسفاند تحفت تفأثیر گفروههفای

معناداری افزایش یافته که این اففزایش بفرای میزبفان مایفد

آزمایری قرار نارفت .نسبت هتروفی به لناوسیت در بفین

تلقی شده و این نوع باکتریهفا مفیتواننفد در قالفب مهفار

تیمارها اختالف معناداری نران داد ( )p>0/05و این نسبت

رقابتی از رشد عوام بیماریزا ممانعتکنند.

در گروههای مریمگلی نسبت بفه تیمارهفای شفاهد مثبفت،
رزماری و کوکسیدیواستا

نتایج مربوط به اثر افزودنیها بر سیستم ایمنی در جدول
شمار  6ارائه شده است .شاخصهای آماری نران میدهند

کمتر بود .نسبت هتروفیف بفه

لناوسیت شاخص مطمئنی برای تعیین استرس در پرنفدگان
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اسففت [ ، ]11درنتیج فة کففاهش نسففبت هتروفیفف هففا بففه

عصار گیاه مریمگلفی در مجمفوع عملکفرد مناسفبی را در

لناوسیتها میتواند دلیلی بر افزایش فعالیت پاسش سیسفتم

بیرتر شاخصهای مورد ارزیابی از خود نران داد .همچنین

ایمنی خونی در جوجهها باشد .بنابراین نتایج نران میدهند

عصار گیاه رزماری در کاهش جمعیت باکتری چالش داده

سیسفتم

شده یعنی اشریریاکلی عملکرد خوبی از خود نرفان داد و

که عصار گیاهی مریمگلی باعث اففزایش قفدر

ازاینرو میتوان در مطالعا

ایمنی میشود.

بعدی با استااد تفوأم هفر دو

درمجموع نتایج به دست آمفده در ایفن تحقیفق نرفان

گیاه و به دست آوردن بهترین نسبت ترکیب ،از آن بهعنفوان

بفا

جایازینی برای آنتیبیوتیک های محرک رشفد در پفرورش

میدهد که عصارههای گیاهی ففوق و کوکسیدیواسفتا

جوجههای گوشتی استااده کرد.

منرأ گیاهی باعث کاهش خوراک مصرفی ،بهبفود ضفریب
تبدی غذایی و اففزایش شفاخص اروپفایی مفیشفوند کفه

جدول  .6تأثیر دو عصارة گیاهی ،كوكسیدیواستات ،آنتیبیوتیک و برهموم بر سیستم ایمنی و نسبت هتروفیل به لنفوسیت جوجههای
گوشت

تیمار

پاسش به تزریق فیتوهماگلوتینین
(افزایش ضخامت پوست)(میلیمتر)

نسبت هتروفی به لناوسیت

عیار پادتن علیه

عیار پادتن علیه

گلبول قرمز گوساند

ویروس واکسن نیوکاس

2

2

( )log

( )log

شاهد منای

0/70

0/177abc

8/83

3/00c

شاهد مثبت

0/60

0/216a

7/16

3/83bc

مریمگلی

0/83

0/111c

10/16

6/66a

رزماری

0/79

0/188ab

9/83

5/16ab

آنتیبیوتیک

0/65

0/172abc

9/33

6/16a

کوکسیدیواستا

0/73

0/191ab

8/00

4/16bc

برهموم

0/82

0/140bc

9/00

4/33bc

P- value

0/45

0/043

0/06

0/0014

SEM

0/034

0/009

0/284

0/297

a-cر در هر ستون تااو

میاناینها با حروف متااو

معنادار استSEM .)p>0/05( .رخطای استاندارد میاناینها.
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Abstract
The effects of the herbal extracts (Rosemary officinalis L., Salvia officinalis), propolis, virginiamycin
antibiotic and the herbal coccidiostat were studied on broiler chickens challenged with two E. coli strains
(O78K80 & O2K12). A total of 476 female cobb 500 broilers was allocated in a completely randomized
design considering seven treatments with four replicates and 17 birds per each for 42 days. Negative and
positive control groups received a basal diet with no supplementation. The two herbal groups received a
basal diet with 1 mL of ethanol herbal extracts (Rosemarinus officinalis & Salvia officinalis) / L drinking
water, respectively. The virginiamycin (10%), the herbal coccidiostat and the ethanol extract of propolis
groups fed the basal diet plus 150, 200 and 500 mg/kg diet, respectively. All groups except negative
control challenged with two E. coli strains (O78K80 & O2K12) in 14 d of rearing period. Herbal extract
decreased the intestinal population of E. coli and Salmonella compared to the positive control (p<0.05). In
the rearing period, feed conversion ratio and feed intake in chickens received herbal extracts and herbal
coccidiostat were significantly lower than control groups (p<0.05). Birds that received rosemary and
propolis had the lowest relative weight of the breast compared to other treatments (p<0.05). Herbal
extracts decreased the cholesterol and increased HDL levels of serum (p<0.05). It could be concluded that
the herbal extracts can be used as an alternative to antibiotics as growth promoters in broiler chicks.
Keywords: antibiotics, coccidiostat, E. coli, propolis, rosemary, salvia.
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