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 :چکیده

در کور باکتری های روده جمعيتبررشد آنتی بيوتيک محرکبا  با هدف بررسی مقايسه ای تاثير عصاره مرزه و آويشناين مطالعه 

کامال قطعه جوجه گوشتی يک روزه نژاد راس درقالب طرح  222دراين آزمايش تعداد .جوجه های گوشتی انجام گرفته است

 شاهد،يمار تتيمارهای آزمايشی شامل  انجام گرفت. در هر تکرار جوجه 42و تکرار  1که هر تيمار دارای تيمار  5 ، باتصادفی

جيره ، درصد عصاره مرزه 2/ 25اضافه ، جيره پايه به نتی بيوتيک محرک رشد فالوومايسيندرصد آ 215/2اضافه جيره پايه به 

 .بودنددرصد عصاره آويشن  225/2درصد عصاره مرزه و  225/2اضافهو جيره پايه به درصد عصاره آويشن 25/2 اضافهپايه به 

 شمارش باکتری های رودهبه منظور پرنده از هر تکرار به طور تصادفی انتخاب و  2 روزگی(12آزمايش ) در روز پايانی

تاثير ترکيب آنها عصاره های گياهی مرزه و آويشن و همچنين از اين آزمايش نشان داد که  بدست آمدهشدند. نتايج  کورکشتار

 (.P> 5%)نداشته استوشتی بر جمعيت باکتری های روده کور در جوجه های گداری معنی

 جوجه های گوشتی ، کور باکتری های رودهآنتی بیوتیک، عصاره مرزه، عصاره آویشن،واژگان کلیدی: 

 مقدمه

سال مجاز بوده است. اگرچه  52استفاده از آنتی بيوتيک ها به عنوان محرک رشد در تغذيه حيوانات در طول       

قانون منع استفاده از  2226به انسان نگرانی هايی را ايجاد کرد که دراول ژانونه در مورد انتقال ژن های مقاوم از دام 

(. از اين رو نياز به جانشين هايی برای 4آنتی بيوتيک ها به عنوان محرک رشد در اتحاديه اروپا به تصويب برسد)

اسانس ها يا اشاره کرد. اسانس های گياهی می توان به  ی است. از جمله اين جانشين ها هآنتی بيوتيک ها بدي

کتری های ناخواسته که بر اساس فعاليت ضد ميکروبی وری به عنوان عاملی برای کاهش باروغن های ضر

تيمول و کارواکرول می باشد که  حاویمرزه و آويشن (. 2آزمايشگاهی ثابت شده، مورد مطالعه قرار گرفته اند )

انند با گروه های آمين پروتئين های غشای باکتريايی باند شده می توهمچنين و  دارندآنتی اکسيدانی قوی  خاصيت
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با آنتی  تاثير عصاره های مرزه و آويشنبررسی  اين تحقيق با هدف (. 6و منجر به مرگ سلول باکتری می شوند )

 .استشده انجام  جوجه های گوشتی روده کور باکتری هایجعميت بر بيوتيک محرک رشد 

 مواد و روش ها   

قطعه جوجه گوشتی يک روزه سويه  222اين آزمايش در سالن تحقيقاتی دانشگاه مالير انجام گرفت.      

جوجه در هر  42تکرار و  1تيمار که هر تيمار دارای  5در قالب طرح کامال تصادفی، با  923راس تجاری 

روزگی(  22-12)روزگی( و رشد  4-24آغازين ) جيره هایروز با  12به مدت  انجام گرفت. جوجه هاتکرار

به عنوان شاهد با جيره پايه  4تيمارمطابق با راهنمای شرکت راس تغذيه شدند. تيمارهای آزمايشی شامل 

، 9تيمار  ،درصدآنتی بيوتيک محرک رشد فالوومايسين 215/2با جيره پايه به همراه  2تغذيه شده و تيمار 

 5و تيمار درصد عصاره آويشن  25/2اضافه ، جيره پايه به 1، تيماردرصد عصاره مرزه 25/2اضافهجيره پايه به 

در روز پايانی دوره  درصد عصاره آويشن دريافت کردند 225/2درصد عصاره مرزه و  225/2اضافهجيره پايه به 

 کورروده محتويات و شدند ارو کشت قطعه پرنده از هر تکرار به صورت تصادفی انتخاب 2 روزگی( 12آزمايش)

انتقال يافت و با استفاده از محيط های کشت اختصاصی جمعيت باکتری های به آزمايشگاه  ا سريعاآنه

داده های آزمايشی به کمک نرم افزار مورد سنجش قرار گرفت.شرشياکلی و افرم سالمونال، کلي

SAS(2223) شدندمقايسه  %5با سطح احتمال با استفاده از آزمون دانکن  و ميانگين ها آناليز شدند. 

 نتایج وبحث 

نتايج اين مطالعه  ه شده است.ئارا 4شماره  روزگی در جدول 12در سن کورنتايج شمارش باکتری های روده       

نشان می دهند که عصاره های گياهان دارويی مرزه و آويشن و همچنين ترکيب آنها بر تعداد باکتريهای سالمونال، 

و )ترکيب مرزه و آويشن (  5از نظر عددی تيمار .(P>25/2)اشرشياکلی و کلی فرم تاثير معنی داری نداشته است

ی از نظر تاثير بر کاهش تعداد باکتری ها  داشته اندعملکرد بهتری  تيمارهابقيه نسبت به  )آويشن(1تيمار  سپس

، ولی از نظر تاثير برکاهش تعداد باکتری های سالمونال ابتدا تيمار دريافت کننده آنتی بيوتيک  اشرشياکلیکليفرم و 

 ابق با آزمايش حاضرمط .نسبت به بقيه تيمار ها داشته اند عملکرد بهتری تيمار ترکيب مرزه وآويشن و سپس

( تاثير مخلوطی از روغن های فرار به دست آمده از گياهان بر عملکرد آنزيم های هضمی و 2222) ،هايگيبرت

در  معنی داریفعاليت ضد ميکروبی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی در حال رشد بررسی نمود و کاهش 

( اثرات ضد 2227. کراس و همکاران،)(5)مشاهده نکردکلی در مقايسه با گروه شاهد تعداد باکتريهای اشرشيا

تاثير و مرزنگوش،رزماری، بومادران، و آويشن را بر ايمنی دستگاه گوارش بررسی کردند  گياهان مخلوطی از ميکروبی

( تاثير عصاره گياهی حاوی 2221هرناندز و همکاران، ).(9)مشاهده نکردند معنی داری بر کاهش جمعيت کلی فرم

مريم گلی،رزماری و آويشن را در جيره غذای جوجه های گوشتی برايمنی دستگاه گوارش بررسی کردند که اسانس 

حاوی آويشن باعث کاهش جمعيت ميکروبی مضر و افزايش جمعيت ميکروارگانيسم های مفيد مثل الکتوباسيلوس 
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شد و (گزارشکرد که استفاده از کارواکرول )از مواد موثره آويشن و مرزه( باعث تحريک ر2222.تشير،)(3)ها شد

همچنين عصاره روغنی آويشن شيرازی، مانع از رشد سالمونال تيفيموريوم و (.7تکثير الکتوباسيلوس شده است)

به علت تفاوت  ممکن استشها بين گزارکه با نتايج اين مطالعه مغايرت دارند تفاوت در (.1)واشريشا کالی می شود

 در شرايط پرورش و يا درصد خلوص عصاره های مصرفی باشد.

 روزگی22 سنجوجه های گوشتی درکور شمارش باکتری های روده  برتاثیر تیمارهای آزمایشی  -1جدول شماره 

 )تعداد کلونی در گرم محتویات روده مرطوب(

 کليفرم

)427) 

 اشرشياکلی

)427) 

 سالمونال

)427) 

 تيمارها 

 کنترل 2/57 2/72 2/32

2تيمار 2/2 2/63 2/53  

9تيمار  2/61 4/42 2/57  

1تيمار 2/69 2/65 2/11  

5تيمار  2/15 2/51 2/7  

44/2  2/22 41/2  SEM 

43/2  29/2  29/2  p-value 

    

 درصد 5احتمال معنی داری در سطح  *       

 نتیجه گیری :

 باکتری هایجمعيت تاثير معنی داری بر نتوانستند  و همچنين ترکيب آنها آويشناستفاده از عصاره مرزه و       

کاهش جمعيت باکتری ظر عددی ترکيب آويشن و مرزه باعث ولی از ن در جوجه های گوشتی بگذارندکور روده 

نشان داده گياه آويشن تاثير ضد ميکروبی بهتری نسبت به مرزه و همچنين های اشرشياکلی و کلی فرم می شود

 .است

 تشکر و قدردانی :

بدين وسيله از مسئول محترم و پرسنل آزمايشگاه مرکزی دانشگاه مالير که امکان تهيه عصاره گياهی را فراهم       

 آورده اند کمال تشکر و قدر دانی را دارم.
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ABSTRACT 

This research was done for comparision the effect of saturejahortensis extract and thymus 

vulgaris extract with antibiotic growth prompter (AGP) on cecum bacterial counts in 

broilers.In this study 200 Ross broiler chicks broiler chicks in a completely randomized 

design with5 treatments and4 replicates of 10chicks were tested.Treatments involved control 

group the basal diet،basal diet plus 0.45 percent of the antibiotic growth promoter AGP, basal 

diet with 0.05 percent solvent saturejahortensis, basal diet with0.05 percent solvent thymus 

vulgaris،the basal dietplus 0.025and 0.025 percent of the extract saturejahortensisand thymus 

vulgaris extract.On the final day (42 day) of the resarch2 birds from each replicat randomly 

was selected and killed for intestinal colony count.The results earned of thisstudy showed 

that, satureja hortensis extract and thymus vulgaris extract and also mixed of them could not 

have significantly impact on the population bacterial counts of broiler.(% 5 <P). 

Keywords: Saturejahortensis extract، Thymus vulgaris extract antibiotic growth promoter, 

bacterial counts, broilers 
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