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اثرات  :هاي گوشتیو کاج بر جوجه انهرازی گندواش، اسپرم،اثرات اسانس مرزنگوش، شاه

 ایلئومو جمعیت میکروبی ژئوژنوم و عملکرد، مورفولوژي  In-Vitroضدباکتریایی 
 

  6ديو دکتر هومن فرزا 5ياحمد یمحمدرضا حافظ، دکتر 4ینعمت یمصطف، 3نیا، فرشید فتاح2، مریم اعالئی*1علی خطیب جو
 04/10/1397 : افتیدر خیتار

  21/03/1398 :رشیپذ خیتار
 

  چکیده
سالمونال و  هیپنومون الیکلبس شیاکلی،یهاي اشربر باکتري ، رازیانه و کاجگندواش، اسپرممرزنگوش، شاه هیدروالکلی هاياسانس ییضد باکتریا اتاثر

 هايبر قطر هاله عدم رشد باکتري هاي هیدروالکلیاسانس ثیرآزمایش اول تأدر . ر گرفتقرا ارزیابی و حیوان زنده موردin-vitro در شرایط  وممورییفیت
. بـر اسـاس   مورد بررسی قرار گرفت in-vitroدر محیط بیوتیک جنتامایسین در مقایسه با آنتی موریومتیفی سالمونالو  هیکلبسیال پنومون، شیاکلییاشر

جمعیـت  و  مورفولوژي و بافـت روده اسپرم و گندواش بر عملکرد، مرزنگوش، شاه هیدروالکلی سه اسانسآزمایش دوم اثر  ، درin-vitroنتایج آزمایش 
در قالب طـرح   (مخلوط مساوي از هر دو جنس) 308-قطعه جوجه گوشتی سویه راس 384 تعداد مورد بررسی قرار گرفت. هاي دستگاه گوارشباکتري

 اسپرمشاه و  گندواشهاي مرزنگوش، به دلیل اثرات مثبت اسانسشد.  اختصاص دادهه جوجه در هر تکرار قطع 12تکرار و  4تیمار،  8 هکامالً تصادفی ب
و  3، 10استاپ کلیبیوتیک آنتی در کیلوگرمگرم میلی 200 +) جیره پایه 2) جیره پایه (شاهد)، 1 عبارت بودند از: دوم تیمارهاي آزمایشدر آزمایش اول، 

 کیلوگرم جیره وگندواش در اسانس گرم میلی 400و  200) جیره پایه + 6و  5، کیلوگرم جیرهوش در گمرزناسانس گرم میلی 400و  200جیره پایه + ) 4
با تایی تقسیم شدند و  4گروه  3هاي هر تکرار به جوجه در هفته دوم .یک کیلوگرم جیرهدر  اسپرماسانس شاه گرممیلی 400و  200) جیره پایه + 8و  7
که نتایج آزمایش اول نشان داد  شدند.آلوده از طریق خوراکی موریوم تیفی سالمونالو کلی اشریشیا هايباکتري  cfu 1×910ي محلول حاو تریلیلیم کی

 شدند و ریومموسالمونال تیفیو شیاکلی یاشر هاياسپرم و مرزنگوش مانع رشد باکتريرازیانه، شاههاي اسانسهاي کاج و گندواش، در مقایسه با اسانس
ها به افزودن اسانسکه نتایج آزمایش دوم نشان داد  .اسپرم بودبیوتیک جنتامایسین، بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به اسانس شاهدر مقایسه با آنتی

، هاي گوشتی آلوده شدهجهجوثیر بر ضریب تبدیل خوراك تأو عدم افزایش وزن مقادیر خوراك مصرفی روزانه و  هاي گوشتی موجب بهبودجیره جوجه
. شد کلیاشریشیا باکتريبا  آلوده شده هايجوجهنسبت هتروفیل به لنفوسیت در و کاهش  لنفوسیت سبب افزایش درصدوش گافزودن اسانس مرزنشدند. 
-اشریشیا باکتريآلوده شده با  در گروه کلیاشریشیا هاي سالم و کاهش جمعیت باکتريهاي الکتوباسیل جوجهها سبب افزایش جمعیت باکترياسانس

هاي گوشتی باسیلوز در جوجها را دارد و قادر به کاهش اثرات نامساعد سالمونلوز و کلیهاسانسبیوتیک قابلیت جایگزینی با آنتی ،طور کلیبهکلی شدند. 
 شد.
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کـه  زمانی). 9( روندکار میهها و بهبود عملکرد طیور بمیکروارگانیسم
بـروز  سـبب   ،صورت طوالنی مـدت اسـتفاده شـوند   هها ببیوتیکآنتی

امکان باقیمانـدن   ،عالوههشوند. بزا میعوامل بیماريدارویی مقاومت 
مصـرف ایـن    کـه  وجود داردنیز هاي طیور وردهآدر فر هاکبیوتیآنتی

زا نسـبت بـه   سبب مقاومت عوامـل بیمـاري   ،ها توسط انسانفرآورده
به  هابیوتیکشود. بسیاري از کشورها استفاده از آنتیها میبیوتیکآنتی

. در )13( اندطیور را ممنوع کرده عنوان یک افزودنی در خوراك دام و
 و اسانس عصارهنظیر هاي گیاهی متابولیتاستفاده از  ،چند دهه اخیر

از نظر خواص ضد میکروبی مـورد   هابیوتیکجایگزین آنتی به عنوان
ـ . اسانس)28، 16( اندبررسی قرار گرفته ی از مـواد معطـر و   اتها ترکیب
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ترکیبات و میزان غلظـت ایـن ترکیبـات در گیاهـان      که فرار هستند
داراي خـواص   ها. اغلب اسانس)24، 18( مختلف بسیار متفاوت است

هستند که این  اکسیدانیآنتیو  ضدباکتریایی، ضد ویروسی، ضد انگلی
- نوپپرفنیل و هانپمانند تر کهاي فعال و آروماتیهگرو به دلیل وجود

. این مواد به علت چربی دوست )24، 13باشد (ها میدر ساختار آن ها
هاي داخلی و وارد بخشکرده نه ها رخبه غشاء سلولی باکتري ،بودن

نشـان داده شـده    in-vitroشوند. در مطالعـات  ها میمیکروارگانیسم
تأثیرگذار  هارشد باکتري عدم هاي گیاهی بر قطر هالهعصارهاست که 

-می هاآن ها یا نابوديمانع از رشد باکتري ،هستند و به عبارت دیگر
  .)27، 2(  شوند

طور هاثرات سودمند، به علت داشتن دارویی بگیاهان هاي اسانس
هـا  اسانساند. مورد استفاده قرار گرفته طیور جیرهاي در قابل مالحظه

 هـاي بـاکتري  کـاهش  هستند و سـبب  اکسیدانیخاصیت آنتی داراي
. )11، 4( شوندزایی و احتماالً افزایش وضعیت ایمنی طیور میبیماري

ــر ع   ــی ب ــان داروی ــانس گیاه ــأثیر اس ــه ت ــی و در زمین ــرد، ایمن ملک
گذار هاي تخمهاي گوشتی و مرغمیکروبیولوژي دستگاه گوارش جوجه

استفاده از آویشن به  به طور مثال، مطالعات مختلفی انجام شده است
در  شـد  گیاه یا اسانس منجر به افزایش وزن و توده بدنپودر صورت 

 هاي گوشتیحالیکه اسانس یا اجزاي اصلی آن بر بازده خوراك جوجه
جیره دیگر گزارش شد که  ايدر مطالعه). همچنین 8، 7تأثیر نداشت (

و سدیم باربیتورات ها اسانسگرم بر کیلوگرم ترکیبی از میلی 50 داراي
در سکوم کاهش داد  سالمونال را باکتري شاهد، میزاننسبت به جیره 

 یژگیو از اريی). بس6تأثیرگذار نبود ( ي گوشتیهااما بر عملکرد جوجه
مواد موثره موجود در آنها  به دلیل وجود ییدارو اهانیهاي سودمند گ

 تهـاي یفعال شـتر یو بباشـد  مـی  رسـن یمو  مـول یمانند کـارواکرول، ت 
 ییایباکتریو آنت یدانیاکسیآنت تیمواد، فعال نیاثبات شده ا یکیولوژیب
. با توجه به نتایج متناقض استفاده از گیاهان دارویی و عـدم  باشدیم

هدف از آزمایش همزمان در محیط آزمایشگاهی و موجود زنده،  وجود
 شـرایط هاي گیـاهی در  اسانسضد میکروبی بررسی اثر  ،این مطالعه

in-vitro  وin-vivo هاي گوشـتی سـالم و   عملکرد و ایمنی جوجه بر
  بود. موریومتیفی سالمونالآلوده شده با باکتري اشریشیاکلی و 

  
  هامواد و روش
آزمـایش   2در دانشگاه ایالم در قالب  1395در سال  این تحقیق

گیاهی مرزنگوش، رازیانه،  گونه اسانس پنجانجام شد. در آزمایش اول 
اسانس استان گلستان تهیـه  گیاهاسپرم، کاج و گندواش از شرکت شاه

 Escherichia coli)شـیاکلی  یشـامل اشر  باکتري سویه شد و پنج 
PTCC 1399 (ATCC 25922)) ،یال پنومونـه کلبس )Klebsiella 

pneumonia PTCC 1053(ATCC 1003)(، موریومتیفی سالمونال 

(Salmonella typhimurium PTCC1609) ،ــتافیلوکوکس  اس
ــوسآ  Staphylococcus aureus PTCC 1764(ATCC) رئ

 Streptococcus pyogenes( اسـترپتوکوکوس پیـوژنز  و  ((13813
PTCC 1447(CIP 54.5)هـا و  اي کلکسیون قـارچ قه) از مرکز منط

درون  بههاي مورد نظر باکتري .شدندهاي صنعتی ایران تهیه باکتري
ساعت درون انکوباسیون  24 به مدت و هیح شدقتل TSBمحیط کشت 

. سپس توسط دستگاه اسپکتوفوتومتري غلظت باکتري به ندقرار گرفت
) کـاهش داده شـد. بـراي بررسـی اثـرات ضـد       610لند (رنیم مک فا

دیسـک  انتشـار روي  یکروبی، از دو روش انتشار در آگـار بـه روش   م
)Disc diffusion ) ــراي حــداقل غلظــت کشــندگی  Minimal) ب

Bactericide Concentration   ــت ــداقل غلظ ــین ح ــراي تعی ) و ب
) روش رقـت  Minimal Inhibitory Concentrationمهارکنندگی (

تر از سوسپانسـیون  لیمیلی یک. بعد از کشت )26( در آگار استفاده شد
باکتري مورد نظر به صورت چمنی در سطح پلیت حاوي محیط کشت 

پـس از تمـاس    ند وهاي استریل تهیه شـد مولر هینتون آگار، دیسک
مناسب از یکدیگر، با سـمپلر اسـتریل    کامل با محیط کشت با فاصله

متیـل  هاي گیـاهی رقیـق شـده بـا دي    از اسانس گرممیلی 20مقدار 
بـر لیتـر    گـرم میلـی  20و  10، 4، 2، 2/0هاي به غلظتسولفوکساید 

ممانعت از رشـد   ها ریخته شدند. قطر هالهو روي دیسک هرسانده شد
گـراد  سانتی درجه 37ها در دماي ساعت انکوباسیون پلیت 24پس از 

هاي ها در مقایسه با دیسکگیري شد. اثرات ضدمیکروبی اسانساندازه
مایسین به عنوان شاهد، مورد بررسی او جنت بیوتیک تتراسایکلینآنتی

تکرار انجام و متوسط  4قرار گرفتند. آزمایش تعیین اثر ضدمیکروبی با 
ــین حــداقل غلظــت   ــراي تعی فعالیــت ضــدمیکروبی گــزارش شــد. ب

بدین صـورت کـه در    ،مهارکنندگی از روش رقت در آگار استفاده شد
  ،cc 1 ،µl 500( میکرولیتر 1000-50محیط کشت مولر هینتون آگار 

µl400 ،µl 300 ،µl 200 ،µl 100  وµl 50 از هــر اســانس اضــافه (
ها به دورن هود انتقال داده پلیت. بعد از بسته شدن محیط کشت، شد

پس از  ند.ها تلقیح شدبه محیط کشت µl 5ها به میزان و باکتريشد 
درجه  37ها را درون انکوباسیون کشتها، محیطخشک شدن باکتري

سـاعت حـداقل غلظـت مهارکننـدگی      24گراد انتقال و پس از انتیس
  تعیین شد.

در سالن مرغـداري دانشـگاه ایـالم بـا     این پژوهش آزمایش دوم 
 308-قطعه جوجه گوشتی یک روزه سـویه راس  384استفاده از تعداد 

گرم اجرا شد. ایـن   42با میانگین وزنی (مخلوط مساوي از دو جنس) 
قطعه  4تکرار و  12تیمار،  8امالً تصادفی با پژوهش به صورت طرح ک
) 1 :هاي آزمایشی عبارت بودنـد از جیره. شدجوجه در هر تکرار انجام 

 10استاپ کلیبیوتیک آنتیعالوه ه ) جیره پایه ب2جیره پایه (شاهد)، 
 400و  200جیـره پایـه +   ) 4و  3 ،گرم در یک لیتـر آب) میلی 200(

) جیـره پایـه +   6و  5سانس مرزنگـوش،  اجیره  کیلوگرمگرم در میلی
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) 8و  7گنـدواش و  اسـانس  جیـره   کیلوگرمگرم در میلی 400و  200
اسـانس شـاه   جیـره   کیلـوگرم گـرم در  میلی 400و  200جیره پایه + 

هاي مختلف پرورش و ها در دورهنیاز غذایی جوجه ینیبراي تعاسپرم. 

 هـاي ينیازمنـد  يهمچنین برآورد مواد مغذي اجزاي جیره از راهنمـا 
 افـزار و با اسـتفاده از نـرم   یروزگ 1-14، از )2014( 308-راس هیسو
  ).1انجام شد (جدول  UFFDA یسنویرهجی

 
  گرم در کیلوگرم)(روزگی  1-14از پایه  مواد خوراکی تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره - 1جدول 

Table 1- Feed ingredient and nutrient composition of basal diet from 1-14 d (g/kg)   
  روزگی 14-1

 1-14 d  
 ترکیب شیمیایی محاسبه شده
Feed Calculated Analysis    14-1 روزگی  

 1-14 d 
 ماده خوراکی (گرم بر کیلوگرم)
Ingredient (g/kg)  

    (کیلوکالري/کیلوگرم) انرژي قابل متابولیسم  2900
53.07  

  ذرت
 Metabolizable Energy (Kcal/kg)  Corn  
     پروتئین خام  237

33.00  
  )خام پروتئین %44کنجاله سویا (

 Crude protein Soybean meal (44 % CP)  
  درصد پروتئین) 60گلوتن ذرت (    قابل هضم ایلئومیترئونین  7.9
 2Threonine SID   7.50 Corn gluten meal (60% CP)  
 قابل هضم ایلئومی  متیونین 5.7

 
2.00  

 سویا روغن
 Methionine SID  Soybean oil  
   سیستین قابل هضم ایلئومی متیونین+  9.0

1.52  
  کلسیم فسفاتدي

 Methionine + Cystine SID  Di-Calcium phosphate  
   قابل هضم ایلئومی لیزین  12.4

1.33  
  کربنات کلسیم

 Lysine SID  Calcium carbonate  
    کلسیم  10.0

0.25 
  نمک طعام

 Calcium  Salt 
    فسفر قابل دسترس  5.0

0.25  
  1مکمل مواد معدنی

 Available phosphorus  1Mineral premix  

    سدیم  1.8
0.25  

  1همکمل ویتامین

 Sodium 1Vitamin premix  

 کلر  2.3
 

0.05  
  ترئونین -ال

 Chlorine  L-Threonine 
   گرم)واالن بر کیلواکی(میلی کاتیون-تعادل آنیون 226

0.23  
  متیونین - الدي

 DCAB (mEq/Kg)  DL- methionine  
 اسید لینولئیک  12.5

 
0.31  

  لیزین هیدروکلراید -ال
 Linoleic acid  L-Lysine HCL  

 گرممیلی 2 توکوفریل استات؛ Eمللی ویتامین واحد بین ال 30 ؛3D واحد بین المللی ویتامین 5000 ترانس رتینول؛ Aواحد بین المللی ویتامین  13500حاوي:  جیرههر کیلوگرم  1

                ؛12Bویتامین  گرممیلی 10 ؛B6ویتامین  گرممیلی 3 پانتوتنیک اسید؛ گرممیلی 12ویتامین نیاسین؛  گرممیلی 30 ؛2Bویتامین  گرممیلی 1B، 6ویتامین  گرممیلی 1؛ 3K ویتامین
 15/0 کبالت؛ گرممیلی 2/0 ید؛ گرممیلی 5/0 روي؛ گرممیلی 60منگنز؛  گرممیلی 80 مس؛ گرممیلی 8 آهن؛ گرممیلی 50ین کلراید؛ کول گرممیلی 500 بیوتین؛ گرممیلی 1/0

 .یلئومیقابل هضم استاندارد شده ا نهیآم دیاس 2سلنیوم.  گرممیلی
1Each kg of diet contained: Vitamin A, 13500 I.U. trans retinol; Vitamin D3, 5000 I.U.; Vitamin E, 30 I.U. DL-α-tocopheryl acetate; 
Vitamin K3, 2 mg; Vitamin B1, 1 mg; Vitamin B2, 6 mg; niacin, 30 mg; pantothenic acid, 12 mg; Vitamin B6, 3 mg; Vitamin B12, 10 
μg; biotin, 0.1 mg; choline chloride, 500 mg; Fe, 50 mg; Cu, 8 mg; Mn, 80 mg; Zn, 60 mg; I 0.5 mg; Co, 0.2 mg; Se, 0.15 mg. 
2SID= Standardized ileal digestibility. 

 
 3هاي هر تیمـار بـه   ، تکرارآلودگی در روز هشتمبه منظور ایجاد 

به ترتیب بـه   تقسیم وجوجه در هر تکرار)  4تکرار با  4(تایی  4گروه 
بـاکتري  یاکلی و آلوده شده با اشریشباکتري گروه سالم، آلوده شده با 

جوجه در هر  4. در روز هشتم آزمایش، ندشد اختصاص دادهسالمونال 
- باکتري اشریشیا cfu 910داراي لیتر محلول حاوي تکرار با یک میلی

لیتـر  جوجه در هر تکـرار بـا یـک میلـی     4و  (ATCC 25922)کلی 

 ATCC) موریومسالمونال تیفیباکتري  cfu 910 دارايمحلول حاوي 
بیوتیـک  دلیـل اینکـه آنتـی   . بـه شدند از طریق خوراکی آلوده (1609

شود محرك رشد استفاده مییک ماده عنوان ه ویرجینامایسین عموماً ب
و استفاده درمانی موثري ندارد، در این آزمایش در هنگام آلوده کردن 

میـزان مصـرف    اسـتفاده شـد.   10بیوتیک کلی استاپها از آنتیجوجه
ها ها، ضریب تبدیل خوراك و تلفات جوجه، افزایش وزن جوجهخوراك

. شدگیري و ثبت اندازههفته اول و دوم (بدون آلودگی و با آلودگی) در 
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لیتري میلی 5/2ها به وسیله سرنگ آزمایش، از تمام جوجه 14 و 7 روز
از سیاهرگ زیر بال نمونه خون گرفته شد. الزم به ذکر است که خون 

آمـین  هاي آزمایشـی حـاوي مـاده ضـد انعقـاد اتـیلن دي      درون لوله
شمارش هتروفیل و لنفوسیت  وآوري ) جمعEDTAتترااستیک اسید (

آمیزي گیمسا در ها از طریق مشاهده و شمارش آنها بعد از رنگنمونه
  زیر میکروسکوپ  نوري انجام شد.

روزگی (سالم و بیمـار) بـه روش جابجـایی     14ها در جوجه تمام
هـا جهـت کشـت    هاي مختلـف روده آن کشته شدند و قسمتگردن 

ــه   ــالمونال) ســریعاً ب ــیلوس، اشیریشــیاکلی و س ــی (الکتوباس میکروب
-ها، سالمونال و اشریشیا. شمارش الکتوباسیلندآزمایشگاه منتقل شد

از روش  بـا اسـتفاده   گی و آلوده شدههاي بدون آلودکلی ایلئوم جوجه
 EMB: Eosin methylene( متـوالی در محـیط کشـت    سازيرقیق

blue agar  محیط کشت اختصاصی اشریشـیاکلی و (MRS   محـیط)
از ژئوژنـوم  همچنـین  . )29( شـد  انجام کشت اختصاصی الکتوباسیل)

در هـا  برداري شـد و نمونـه  آلوده شده، نمونهسالم و  يهاروده جوجه
ها سطح مقطع سپس از روده. درصد فرمالین قرار داده شد 10محلول 

هـاي  هـاي روده، سـلول  میزي و میزان آسیب به سـلول آه و رنگتهی
گابلت و ماکروفاژها بررسی شد. همچنین طول ویلی ناحیه ژئوژنوم نیز 

و با استفاده از  4/9نسخه  SASافزار ها توسط نرمداده گیري شد.اندازه
هـا بـا اسـتفاده از روش    شـدند. مقایسـه میـانگین    آنالیز GLMرویه 

 درصد) انجام شد. 5سطح احتمال  انکن (دراي دچنددامنه

  نتایج
  آزمایش اول

اسـانس   گـرم میلـی  50و  40، 30، 20هـاي ها در غلظـت باکتري
 10 امـا در غلظـت  ) < P 05/0(اسپرم رشـد نکردنـد   وش و شاهگمزرن
 05/0( ساعت رشد کردند 24ها پس از گذشت همه باکتري گرممیلی
P <(. ) حداقل غلظت مهارکنندگیMIC (بـراي تمـام    هـا این اسانس

اسـانس گنـدواش در   که بود. نتایج نشان داد  گرممیلی 20ها باکتري
 MIC) و < P 05/0شـد ( هـا ن مانع رشد باکتري گرممیلی 50غلظت 

اسـانس   .گرم باشدمیلی 100 ممکن است هااین اسانس براي باکتري
شد ی اشرشیاکلباکتري سبب مهار رشد  گرممیلی 50رازیانه در غلظت 

)05/0 P <( سـالمونال و  کلبسـیال پنومونـه  هـاي  باکتريرشد بر  اما 
اسانس  گرممیلی 50غلظت  ) و< P 05/0شت (تأثیري ندا موریومتیفی
 ،بنـابراین ). < P 05/0( ه نشدیکلبسیال پنومونباکتري مانع رشد ، کاج

MIC  100غلظـت   ممکـن اسـت  کاج براي باکتري کلبسیال اسانس 
هـاي  بـاکتري  گرم اسـانس کـاج،  میلی 40. در غلظت باشد گرممیلی

ــومتیفــی ســالمونالاشرشــیاکلی و  ــد موری  .)> P 05/0( رشــد کردن
ممانعـت از رشـد    سـبب اسـپرم و مرزنگـوش   رازیانه، شاه هاياسانس

اســپرم و اســانس شــاه و ) P> 05/0(شــدند بــاکتري اشرشــیاکلی 
عـدم رشـد   قطـر هالـه    گـرم میلی 40و  50 هايمرزنگوش در غلظت

 .بیوتیک جنتامایسین داشتندبیشتري نسبت به آنتی

  
  1)مترمیلی( موریومتیفی سالمونالو  شیاکلییاشرهاي يباکتر رشد عدم هاله قطر میانگینبیوتیک بر تأثیر اسانس و آنتی - 2جدول 

Table 2- Effect of essential oil and antibiotic on mean of minimal inhibitory concentration of Escherichia coli and salmonella 
typhimurium (mm) (experiment 1 In-Vitro)1 

2Escherichia coli  2Salmonella typhimurium (میکرولیتر) غلظت  
Concentration (µl)   Fennel TB Marjoram AR Pinus  Fennel TB Marjoram 

a17.57 a23.29 a25.32 16.28 11.68  abc.288 a17.34  a15.73  50 
ab16.26 ab21.79 b20.09 16.12 12.39  bc6.57  ab15.28 a16.12 40 
abc15.03 bc18.26 bc18.42 14.32 12.53  bc5.61 c11.33 a15.62 30  
bc13.17 dc16.39 bcd16.34 12.69 10.31  bc5.14 cd10.21 b12.59 20  
c11.38 d13.32 d14.33 11.37  9.33  c2.33 d98.2 b11.32 10 

bc12.71 d12.72  d12.57 12.64 12.78  ab12.62 bc12.58 b12.58 جنتامایسین  
Gentamicin 

bc15.66 dc15.64 cd15.82 15.47 15.72  a15.58 ab15.61 a15.67 تتراسایکلین  
Tetracycline 

1.41 1.43 1.30 84.1 1.35   2.78 0.99 0.92  3SEM 
0.05 0.0008 0.0002 0.35  0.08  0.05 0.0001 0.01 P-Value 

 ).P>05/0دارند ( داريمعنی آماري اختالف لحاظ از مشابه غیر حروف با اعداد ستون هر در 1
2 TB) شاه اسپرم =anacetum balsamitaT( و AR) آرتمیزیا =annua Artemisia.(  
3 SEMها= خطاي استاندارد میانگین  

1 Means within the same line with no common superscript letter differ significantly (P < 0.05). 
2 TB= tanacetum balsamita, AR= Artemisia annua. 
3 SEM= Standard error of means. 

 



  467     ...اثرات ضدباکتریایی :هاي گوشتیو کاج بر جوجه انهرازی گندواش، اسپرم،اثرات اسانس مرزنگوش، شاه

 
عملکـرد   گـرم میلـی  40و  50يهـا اسـپرم در غلظـت  اسانس شاه

 و ) P> 05/0( بیوتیـک تتراسـایکلین داشـت   بهتري نسبت بـه آنتـی  
هاله عدم رشـد  قطر گرم، میلی 10و  20اسانس مرزنگوش در غلظت 

قطـر   هـا غلظتهمین در  داشت و اسایکلینتتر بیوتیکمشابه با آنتی
-غلظـت  بیوتیک داشت.هاله عدم رشد بیشتري نسبت به هر دو آنتی

سـالمونال  کاج و گندواش مانع رشد باکتري  هايهاي مختلف اسانس
نداشـتند  هـا  بیوتیـک داري با آنتیاختالف معنیو  نشدند موریومتیفی

 سـالمونال باکتري  شدر عدم هاله قطر اختالف میانگین ) اما2جدول (
اسـپرم و  رازیانه، شاه هاياسانس هاي مختلفبین غلظت موریومتیفی

 ). P> 05/0( دار بودها معنیبیوتیکآنتی مرزنگوش با
 

 1)مترمیلی( هیکلبسیال پنومون باکتري رشد عدم هاله قطر میانگینبیوتیک بر تأثیر اسانس و آنتی - 3جدول 
(mm)  pneumonia Klebsiellaminimal inhibitory concentration of ntial oil and antibiotic on mean of Effect of esse -3 Table

1)Vitro-In(experiment 1  
 

Fennel 
 

Tanacetum balsamita 
 

Marjoram 
 

Artemisia annua  
 

Pinus 
 )تریکرولیغلظت (م

Concentration (µl) 
a13.96 a19.33 a20.04  a19.12 abc1811. 50 

abc10.08 ab17.04 b16.27 ab17.83 bc10.55 40  
ab11.32 bcd13.69 b15.03 abc15.72 bc10.32 30 

bc8.27 cd12.09 b14.05 cd13.57 c9.33 20 
c5.74 d10.72 c10.32 d10.29 c8.08 10 
a14.34 bc14.28 b14.31 bc14.27 a14.27 جنتامایسین  

Gentamicin 
ab13.08 cd13.02 bc413.1 cd13.04 ab13.16 تتراسایکلین  

Tetracycline 
1.73 1.11 1.19 1.20 1.14 2SEM 
0.02 0.001 0.002 0.003 0.02 P-Value 

  ).P>05/0دارند ( داريمعنی آماري اختالف لحاظ از مشابه غیر حروف با اعداد ستون هر در 1

2 SEMها= خطاي استاندارد میانگین  

1 Means within the same line with no common superscript letter differ significantly (P < 0.05). 
2 SEM= Standard error of means. 

 
قطـر  گرم، میلی 50ش در غلظت گواسپرم و مرزنهاي شاهاسانس

).  P> 05/0( هاله عدم رشد بیشتري نسبت به جنتامایسـین داشـتند  
-ها و آنتیاسانس در اثر هینکلبسیال پنومو باکتري رشد عدم هاله قطر

 گرم،میلی 50 غلظت در .داده شده استنشان  3در جدول  هابیوتیک
 عـدم  هاله قطر اسپرم و گندواش میانگینسه اسانس مرزنگوش، شاه

). P >05/0( داشتند جنتامایسین و تتراسایکلیننسبت به  يرشد بیشتر
تیب به اسانس تره ب هاهاله عدم رشد باکتري قطر بیشترین و کمترین

و  هـا بیوتیکتفاوتی بین آنتیو  مرزنگوش و اسانس کاج تعلق داشت
 ).P >05/0(مشاهده نشد اسانس رازیانه از لحاظ قطر هاله عدم رشد 

  :آزمایش دوم
(بـدون   هفتـه اول دوره پـرورش  ها بـه جیـره در   اسانس افزودن

 05/0؛ 4(جـدول  هاي گوشتی تأثیر نداشت ) بر عملکرد جوجهآلودگی
>P .(   نتایج این آزمایش نشان داد که طی هفته دوم و بعد از اعمـال

بــا اشریشــیاکلی و ســالمونال، افــزودن اســانس مرزنگــوش،  آلـودگی 
هاي گوشتی سـالم  اسپرم تأثیري بر افزایش وزن جوجهو شاه گندواش

در حالیکه بر ضریب تبدیل  ) P< 05/0؛ 5جدول (و آلوده شده نداشت 
 05/0داري داشـتند ( هاي گوشتی تأثیر معنیجهو خوراك مصرفی جو

<P .( 

و  اسـپرم شـاه  اسـانس  گـرم میلـی  400 یـا  بیوتیـک افزودن آنتی
هاي سالم جوجه جیرهاسپرم به شاه اسانس گرممیلی 200مرزنگوش و 

افـزودن  . همچنـین  ) P> 05/0سبب افزایش خوراك مصـرفی شـد (  
اسپرم به شاه اسانس مگرمیلی 400 وش گومرزن، اسانس بیوتیکآنتی
شـد   هاي گوشتیوزن بدن جوجههاي سالم سبب افزایش جوجه جیره

)05/0 <P ( مربوط به تیمار شاهد و  ضریب تبدیل خوراك و بهترین
 اسانس گرممیلی 400مرزنگوش و  اسانس گرممیلی 200جیره داراي 
). در مقابـل، افـزودن    P< 05/0( هاي سالم بـود در جوجهمرزنگوش 

مرزنگوش موجب افـزایش خـوراك   خصوص اسانس بهها کلیه اسانس
آلـوده شـده بـا بـاکتري     گوشـتی  هـاي  جوجـه و وزن بـدن  مصرفی 

بین ضـریب تبـدیل   داري تفاوت معنی ). P> 05/0اشریشیاکلی شد (
 400اسـپرم و  اسانس شـاه  گرممیلی 200خوراك گروه دریافت کننده 

هاي گوشتی آلوده در جوجه اسانس مرزنگوش با گروه شاهد گرممیلی
 هاي آلوده). در جوجه P< 05/0( داشتندشده با باکتري اشریشیاکلی ن

افـزودن کلیـه   در مقایسه بـا گـروه شـاهد،    شده با باکتري سالمونال، 
هـاي  جوجـه و وزن بـدن  ها موجب افزایش خـوراك مصـرفی   اسانس

خـوراك  اما بـین ضـریب تبـدیل     ) P> 05/0آلوده شده شد (گوشتی 
  ). P< 05/0( مشاهده نشدداري معنیتفاوت  یمارهاي مختلف،ت
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 1روزگی 7تا  1 از هاي گوشتیجوجه عملکردزمایشی بر آتأثیر تیمارهاي  - 4جدول 

17 day of age-Effect of dietary treatments on broiler chickens performance from 1 -Table 4  
  ضریب تبدیل

Feed conversion ratio 
  ن بدن (گرم)وز

Body weight (g) 
  خوراك مصرفی (گرم)
Feed intake (g) 

  هاي آزمایشیجیره
Experimental diets 

 )شاهد( جیره پایه 243 199 1.22
Basal diet 

 )PPM 200(ویرجینیامایسین  بیوتیک+ آنتی جیره پایه 210 197 1.06
Basal diet + Virginiamycin 

 )PPM 200( مرزنگوش اسانس+  جیره پایه  201 182 1.13
Basal diet + Marjoram (200 mg/kg) 

  )PPM 400( مرزنگوش اسانس+  جیره پایه 194 176 1.11
Basal diet + Marjoram (400 mg/kg) 

  )PPM 200( گندواش اسانس+  جیره پایه 216 188 1.16
Basal diet + Artemisia annua (200 mg/kg) 

  )PPM 400( گندواش اسانس+  جیره پایه 217 183 1.19
Basal diet + Artemisia annua (400 mg/kg) 

  )PPM 200اسپرم (شاه اسانس+  جیره پایه 219 181 1.21
Basal diet + Tanacetum balsamita (200 mg/kg) 

  )PPM 400اسپرم (شاه اسانس+  جیره پایه 223 181 1.19
Basal diet + Tanacetum balsamita (400 mg/kg) 

0.056 7.5 9.5 2SEM 
0.31 0.37 0.06 P-Value 

  ).P>05/0دارند ( داريمعنی آماري اختالف لحاظ از مشابه غیر حروف با اعداد ستون هر در 1
2 SEMها= خطاي استاندارد میانگین  

1 Means within the same line with no common superscript letter differ significantly (P < 0.05). 
2 SEM= Standard error of means. 

 
 1روزگی) 8-14هاي گوشتی ( جوجهخوراك خوراك مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل مقادیر تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر  - 5جدول 

114 day of age-ns from 8Effect of dietary treatments on the amount feed intake, body weight and FCR of broiler chicke -Table 5 
3Challenged with Salmonella  3coli .Challenged with E  3No Challenge 2هاي آزمایشیجیره  

Experimental diets2 FCR BW (g) FI (g)  FCR BW (g) FI (g)  FCR BW (g) FI (g) 
ab2.23 c199 d443  c1.88 b218 c411  b1.88 b260 b491 1 
b2.12 a231 c490  b2.01 a239 b482  ab1.99 a303 a604 2 
a2.37 a227 a537  a2.38 ab230 b548  b1.88 b286 b539 3 
a2.30 ab221 b508  bc1.96 ab232 b455  a2.06 b289 a594 4 
b2.11 a239 b505  ab2.17 a252 a548  ab1.99 a308 a610 5 
a2.29 ab223 b511  a2.46 a243 a538  b1.95 a316 a146 6 
a2.32 b218 b504  c1.93 ab235 b454  a2.08 b285 a591 7 
ab2.26 a233 a528  a2.47 ab227 a560  a2.09 ab292 a611 8 

0.122 7.2 3.9  0.27 9.3 12.7  0.293 7.8 4.6 4SEM 
0.02  0.02  0.001  0.02  0.02  0.001  0.003 0.07 0.001 P-Value 

  ).P>05/0دارند ( داريمعنی آماري اختالف لحاظ از مشابه غیر حروف با اعداد ستون هر در 1

گرم در میلی 400) شاهد + اسانس هیدروالکلی مرزنگوش (4گرم در کیلوگرم)، میلی 200) شاهد + اسانس هیدروالکلی مرزنگوش (3، 10 استاپیبیوتیک کل) شاهد + آنتی2) جیره پایه (شاهد)، 1 2
 200اسپرم () شاهد + اسانس هیدروالکلی شاه7گرم در کیلوگرم)، میلی 400) شاهد + اسانس هیدروالکلی گندواش (6گرم در کیلوگرم)، میلی 200) شاهد + اسانس هیدروالکلی گندواش (5کیلوگرم)، 

  رم).گرم در کیلوگمیلی 400اسپرم () شاهد + اسانس هیدروالکلی شاه8گرم در کیلوگرم) و میلی
3 FI ،خوراك مصرفی =BW وزن بدن و =FCRضریب تبدیل خوراك =  
4 SEMها.= خطاي استاندارد میانگین 

1 Means within the same line with no common superscript letter differ significantly (P < 0.05). 
2 1) Control= basal diet, 2) Control + Coli-stop 10 (200 mg/Kg), 3 and 4) Control+ Marjoram essential oil (200 and 400 mg/Kg), 5 
and 6) Control+ Fennel essential oil (200 and 400 mg/Kg) and 7 and 8) Control+ Tanacetum Balsamita essential oil (200 and 400 
mg/Kg). 
3 FI= Feed intake, BW- Body weight and FCR= Feed conversion ratio. 
4 SEM: Standard error of means.  
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هـاي  هاي خونی جوجهتأثیر تیمارهاي آزمایشی بر جمعیت سلول

گوشتی سالم، آلوده شده با اشریشیاکلی و آلوده شده با سـالمونال بـه   
، گنـدواش هاي تأثیر اسانس نشان داده شده است. 6ترتیب در جدول 

هاي گوشتی هاي خونی جوجهاسپرم و مرزنگوش بر جمعیت سلولشاه
 400و  200بیوتیک، کننده آنتیهاي دریافتجهجو. دار بودسالم معنی

اسانس مرزنگوش نسبت  گرممیلی 200اسپرم و اسانس شاه گرممیلی
ها تمامی افزودنی هی کحال به گروه شاهد لنفوسیت کمتري داشتند در

هتروفیل و نسبت هتروفیـل بـه   موجب افزایش نسبت به گروه شاهد 
  .)P > 05/0( هاي گوشتی شدجوجهلنفوسیت 

هـاي  جوجـه ، هاي گوشتی آلوده شـده بـا اشریشـیاکلی   جوجه در
اسانس مرزنگوش نسبت بـه   گرممیلی 400داراي  جیرهکننده دریافت

لنفوسیت بیشتر و نسـبت هتروفیـل بـه لنفوسـیت      درصد گروه شاهد
هـا بـر درصـد    تأثیر افزودنی ضمن اینکه )P > 05/0(کمتري داشتند 

 دار نبـود شده با اشریشیاکلی معنـی هاي گوشتی آلوده جوجه هتروفیل
)05/0 > P.(  

اسپرم و مرزنگـوش بـر   ، شاهگندواشهاي اسانس تأثیر استفاده از
هاي گوشتی آلوده شـده بـا سـالمونال    هاي خونی جوجهجمعیت سلول

داري وجود و بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت آماري معنی دار نبودمعنی
اسپرم و مرزنگوش بـر  ، شاهشگندواهاي اسانس ).P < 05/0نداشت (

 ).7جـدول   ؛ P < 05/0( نداشتند يدارمعنیتأثیر نوم ژطول ویلی ژئو
هـا و  هاي گوشتی آلوده شـده بـا بـاکتري   همچنین بافت روده جوجه

- سلولداري با هم نداشتند و ضایعاتی در هاي سالم تفاوت معنیجوجه
ـ  جوجـه هاي گابلت و ماکروفاژهـا  هاي روده، سلول وده شـده  هـاي آل

تأثیر تیمارهاي آزمایشی بـر جمعیـت   ). 3-1هاي مشاهده نشد (شکل
هاي گوشتی سالم، آلوده شده با اشریشیاکلی و آلـوده  میکروبی جوجه

 هـاي نشان داده شده است. تأثیر اسانس 8شده با سالمونال در جدول 
اسپرم و مرزنگوش بر جمعیت باکتري اشریشیاکلی ایلئوم ، شاهگندواش

-که جوجهحالی ) درP < 05/0دار نبود (اي گوشتی سالم معنیهجوجه
اسـپرم و  اسـانس شـاه   گرممیلی 400داراي  جیرههاي دریافت کننده 

مرزنگوش نسبت به گروه شاهد باکتري الکتوباسیل بیشتري داشـتند  
)05/0 < P.( 

  
 1چهاردهمدر روز  تیهاي گوشسفید خون جوجههاي شمار گلبولتأثیر تیمارهاي آزمایشی بر  - 6 جدول

th1Effect of dietary treatments on white blood cell count of broiler chickens in day 14 -Table 6 
3Challenged with Salmonella  3coli .Challenged with E  3No Challenge 2هاي آزمایشیجیره  

Experimental 
2diets 

H:L  L% H%  H:L  L% H%  H:L  L% H% 

0.62 60.69 36.54  a0.51 b66.19 ab32.49  d37.14 a72.44 d26.37 1 
0.44 60.53  37.09  a0.52 b65.21 a33.67  bc52.23 b65.09 bc33.58 2 
0.69 57.75 39.73  ab0.41 ab70.15 ab28.17  cd46.09  ab68.24 cd31.22 3 
0.71 56.69 39.67  b0.37 a72.66 b26.67  cd45.37 ab68.19 cd30.43 4 
0.81 58.52 39.68  ab0.41 ab70.50 ab28.22  ab63.96 c59.68 ab37.03 5 
0.75 56.18 41.53  a0.51 b65.48 b33.16  cd48.24 ab66.29 cd30.19 6 
0.64 67.48 30.24  ab0.39 ab70.21 ab27.67  a74.08 c57.43 a41.14 7 
0.58 62.47 35.21  ab0.46 ab67.74 ab31.26  a74.32 c56.73 a41.37 8 

0.094  3.31 3.84  0.032 1.73 1.82  0.47 1.77 1.86 4SEM 
0.54 0.33 0.51  0.04 0.044 0.057  0.001 0.001 0.001 P-Value 

  ).P>05/0دارند ( داريمعنی آماري اختالف لحاظ از مشابه غیر حروف با اعداد ستون هر در 1

گرم در میلی 400) شاهد + اسانس هیدروالکلی مرزنگوش (4گرم در کیلوگرم)، میلی 200) شاهد + اسانس هیدروالکلی مرزنگوش (3، 10 استاپیبیوتیک کلآنتی ) شاهد +2) جیره پایه (شاهد)، 1 2
 200اسپرم () شاهد + اسانس هیدروالکلی شاه7گرم در کیلوگرم)، میلی 400) شاهد + اسانس هیدروالکلی گندواش (6گرم در کیلوگرم)، میلی 200) شاهد + اسانس هیدروالکلی گندواش (5کیلوگرم)، 

  گرم در کیلوگرم).میلی 400اسپرم () شاهد + اسانس هیدروالکلی شاه8گرم در کیلوگرم) و میلی
3 L ،لنفوسیت =H هتروفیل و =H:L .نسبت هتروفیل به لنفوسیت =  
4 SEMها.= خطاي استاندارد میانگین 

1 Means within the same line with no common superscript letter differ significantly (P < 0.05). 
2 1) Control= basal diet, 2) Control + Coli-stop 10 (200 mg/Kg), 3 and 4) Control+ Marjoram essential oil (200 and 400 mg/Kg), 5 
and 6) Control+ Fennel essential oil (200 and 400 mg/Kg) and 7 and 8) Control+ Tanacetum Balsamita essential oil (200 and 400 
mg/Kg). 
3 L= Lymphocyte, H= Heterophil and H:L= Heterophil to lymphocyte ratio. 
4 SEM: Standard error of means.  
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  1هاي گوشتی سالم و آلوده شده (میکرومتر)تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر طول ویلی ژئوژنوم جوجه - 7جدول 
1Effect of dietary treatments on the length of villi jejunum in broiler chicks (µm) -Table 7 

Challenged with Salmonella 
Challenged with 

 E. Coli  No Challenge 
  2هاي آزمایشیرهجی

2Experimental diets 
979 838 1072 1 
1194 977 1101 2 
1114 1176 1050 3 
990 1118 1194 4 
1067 1139 1021 5 
1080 1107 947 6 
1160 1167 1168 7 
1115 926 1159 8 
47.4 95.6 68.3 3SEM 

0.063 0.17 0.15 P-Value  
  ).P>05/0دارند ( داريمعنی آماري اختالف لحاظ از همشاب غیر حروف با اعداد ستون هر در 1

گرم در میلی 400) شاهد + اسانس هیدروالکلی مرزنگوش (4گرم در کیلوگرم)، میلی 200) شاهد + اسانس هیدروالکلی مرزنگوش (3، 10 استاپیبیوتیک کل) شاهد + آنتی2) جیره پایه (شاهد)، 1 2
 200اسپرم () شاهد + اسانس هیدروالکلی شاه7گرم در کیلوگرم)، میلی 400) شاهد + اسانس هیدروالکلی گندواش (6گرم در کیلوگرم)، میلی 200لی گندواش () شاهد + اسانس هیدروالک5کیلوگرم)، 

  گرم در کیلوگرم).میلی 400اسپرم () شاهد + اسانس هیدروالکلی شاه8گرم در کیلوگرم) و میلی
3 SEMها.= خطاي استاندارد میانگین 

1 Means within the same line with no common superscript letter differ significantly (P < 0.05). 
2 1) Control= basal diet, 2) Control + Coli-stop 10 (200 mg/Kg), 3 and 4) Control+ Marjoram essential oil (200 and 400 mg/Kg), 5 
and 6) Control+ Fennel essential oil (200 and 400 mg/Kg) and 7 and 8) Control+ Tanacetum Balsamita essential oil (200 and 400 
mg/Kg). 
3 SEM: Standard error of means.  

  

 1cfu/g,(1×710هاي گوشتی سالم و آلوده شده (جوجه ایلئومتأثیر تیمارهاي آزمایشی بر جمعیت میکروبی  - 8جدول 
1)7fect of dietary treatments on ileal bacterial counts (cfu/g, 1×10Ef -Table 8  

No Challenge  E. coli Challenged  Salmonella Challenged  2هاي آزمایشیجیره  
2Experimental diets E. coli Lactobacillus  E. coli Lactobacillus  Salmonella Lactobacillus 

185 c21  a68 168  c11 a41 1 
104 b84  b28 91  b21 ab23 2 
75 bc45  d16 44  c7 b8 3 

164 b75  e5 133  c8 b13 4 
130 bc44  bc36 129  a43 b4 5 
231 bc43  b43 211  c5 b13 6 
54 bc51  e8 45  c6 b18 7 
21 a168  e5 15  c10 b10 8 

69.2 14.1  3.1 55.4  2.3 6.5 SEM3 
0.43 0.001  0.001 0.43  0.001 0.016 P-Value 

  ).P>05/0دارند ( داريمعنی آماري اختالف لحاظ از مشابه غیر حروف با اعداد ستون هر در 1

گرم در میلی 400الکلی مرزنگوش () شاهد + اسانس هیدرو4گرم در کیلوگرم)، میلی 200) شاهد + اسانس هیدروالکلی مرزنگوش (3، 10 استاپیبیوتیک کل) شاهد + آنتی2) جیره پایه (شاهد)، 1 2
 200اسپرم () شاهد + اسانس هیدروالکلی شاه7گرم در کیلوگرم)، میلی 400) شاهد + اسانس هیدروالکلی گندواش (6گرم در کیلوگرم)، میلی 200) شاهد + اسانس هیدروالکلی گندواش (5کیلوگرم)، 

  گرم در کیلوگرم).میلی 400اسپرم (اه) شاهد + اسانس هیدروالکلی ش8گرم در کیلوگرم) و میلی
3 SEMها.= خطاي استاندارد میانگین 

1 Means within the same line with no common superscript letter differ significantly (P < 0.05). 
2 1) Control= basal diet, 2) Control + Coli-stop 10 (200 mg/Kg), 3 and 4) Control+ Marjoram essential oil (200 and 400 mg/Kg), 5 
and 6) Control+ Fennel essential oil (200 and 400 mg/Kg) and 7 and 8) Control+ Tanacetum Balsamita essential oil (200 and 400 
mg/Kg). 
3 SEM: Standard error of means.  

 

هـاي  نسبت به گروه شاهد، جمعیت باکتري اشریشـیاکلی جوجـه  
هـا بـه   گوشتی آلوده شده با اشریشیاکلی در اثر افزودن تمامی اسانس

بـر   هـا افـزودن اسـانس   کهحالی ) درP > 05/0جیره کاهش یافت (

  ).P < 05/0ها تأثیري نداشتند (جوجهجمعیت الکتوباسیلوس ایلئوم 
ها با جیره شـاهد  داري بین تمامی افزودنیتفاوت معنی همچنین،

هاي گوشتی آلوده شده با سالمونال جوجهایلئوم نالي در جمعیت سالمو
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هاي گوشتی ) اما جمعیت الکتوباسیل جوجهP < 05/0( مشاهده نشد
اسـپرم و  ، شـاه گنـدواش هـاي  حـاوي اسـانس   جیـره دریافت کننـده  

مرزنگوش و آلوده شده با سالمونال نسبت به گروه شاهد کاهش یافت 
)05/0 < P.(  

  
  بحث

مکن در پرورش طیور، روشی خواهد بود که راهبرد م نیترمطلوب
. در تحقیـق  شـود بیوتیک منجر به تولید گوشت عاري از بقایاي آنتی

 از گونـه  3گونـه گیـاهی بـر     5ي اسـانس  حاضر اثـرات ضـد بـاکتر   
گرم منفی بـه روش انتشـار در آگـار بـه شـیوه دیسـک        هايباکتري

هالـه عـدم   مورد بررسی قرار گرفت. بر مبناي تئوري، قطر  1دیفیوژن
رشد پاسخی از غلظت ماده مؤثره موجود در گیاهان است. این رویداد 
یک ارتباط خطی بین اندازه هاله و لگاریتم غلظت مواد مؤثر گیاه مورد 

گیري قطر هاله عدم رشـد و مقایسـه بـا    باشد که با اندازهآزمایش می
عه بیوتیک مورد نظر، میزان خاصیت ضد میکروبی گیاه مورد مطالآنتی

هرچه میزان قطر هاله عدم رشد بیشـتر   ،بنابراین ).29(شود تعیین می
هـاي  خاصیت ضد میکروبی آن ماده بیشتر اسـت و در غلظـت   ،باشد

هاله عدم  قطر ،میکروبیباالتر به دلیل وجود میزان بیشتري مواد ضد
  یابد.رشد افزایش می

تفـاوت در  کـه   شـد مشـاهده   آزمـایش اول با توجـه بـه نتـایج    
هاي مختلف وجود دارد امـا  ها نسبت به اسانسهاي باکترياسیتحس

هـا نسـبت بـه    از اسانسبر لیتر  گرممیلی 50بهترین نتایج در غلظت 
-در غلظتو  دست آمده هاي جنتامایسین و تتراسایکلین ببیوتیکآنتی

ها نپها خاصیت ضدباکتریایی کمتري داشتند. تراسانس ،ترهاي پایین
به  ،ها به علت چربی دوست بودنموجود در اسانس يهانوپپرو فنیل

-انیسمگهاي داخلی میکروارها رخنه و وارد بخشغشاء سلولی باکتري
هاي هها مانند حضور گرواسانسخصوصیات ساختمانی که  شوندها می

  ).25( ها استفعال و آروماتیکی مسئول خاصیت ضد میکروبی آن
بـا الیـه فسـفولیپیدي غشـاء      ماًیها مستقترکیبات مؤثره اسانس

ها و نشت دهند و سبب افزایش نفوذپذیري یونها واکنش میباکتري
شوند ها میترکیبات داخل سلول یا اختالل در سیستم آنزیمی باکتري

غشـاء فسـفولیپیدي    درهاي گرم منفی داراي الیه خـارجی  باکتريو 
ـ گرهستند. این غشاء خارجی انتشـار مـواد آب   یـن الیـه   از میـان ا  زی

را نسـبت بـه ایـن     هاباکتري ورا محدود  يساکاریدپوشاننده لیپوپلی
 روغنـی،  عصـاره  اثـر  ). در این زمینه،28( کندترکیبات محافظت می

 جـنس  هـاي بـاکتري  بـر را رازیانـه   گیـاه  اتانولیک دانـه  و متانولیک
 بر ي پسودوموناسهاگونه و پنومونیه کلبسیال باسیلوس، اشرشیاکلی،

و مطالعـه   دیفیـوژن  دیسـک  وسیله روش به مولرهینتون حیطم روي
                                                        
1- Disc Diffusion 

 هـاي کنتـرل  بـه  نسـبت  عدم رشد هايهاله مشاهده کردند که قطر
مشـخص   دیگـري،  در تحقیق ).12( ارزیابی گردید قبول قابل موجود

تري علیـه  شد که اسانس الکلی مرزنگوش خاصیت ضد باکتري قوي
 Escherichia coli ،Pseudomonas fluorescensباکترهـــاي 

با توجه به ). 11( داردآن نسبت به اسانس اتانولی  Bacillus cereusو
آمده در این تحقیق نیز خاصـیت ضـدباکتریایی اسـانس    نتایج بدست
اسانس گنـدواش مـانع رشـد بـاکتري      همچنین،. شد دیمرزنگوش تائ

Escherichia coli حاضر، عـدم تـأثیر   اما در تحقیق  )19( شودنمی
تفـاوت در  بـه  هاله عدم رشد این باکتري احتماالً بر واش اسانس گند

 اسـتخراج  تفـاوت در شـیوه   به علتفعالیت ضدباکتریایی این اسانس 
  ).20( مربوط باشداسانس 

گیاه  اسانس سهدر آزمایش دوم از  ،با توجه به نتایج آزمایش اول
گندواش و مرزنگـوش بـه دلیـل داشـتن خاصـیت      ، اسپرمشاهداروئی 

طـی هفتـه   فقط  که دیمشاهده گردو  استفاده شد باالتری ضدمیکروب
موجب بهبـود عملکـرد (خـوراك    دوم افزودن اسانس گیاهان دارویی 

 هاييباکتربا  هاي گوشتی آلوده شدهجوجه )افزایش وزنمصرفی و 
هـاي  با توجه به اینکه جمعیـت بـاکتري   .و سالمونال شد یاکلیشیاشر

ها بهبود یافتـه اسـت،   افزودن اسانس واسطهبهالکتوباسیل ایلئوم نیز 
ها نیاز به حـداقل زمـان   ي اسانسگذارتأثیررسد که چنین به نظر می

نتـایج   روز پس از مصرف دارد. نتایج این تحقیق بـا  10یک هفته تا 
مطالعـه دیگـري،   کـه   یدر حال .مطابقت داشت) 7، 3( سایر محققین

بر کیلوگرم جیره  گرممیلی 300 استفاده از کردند که گزارش محققین
 بـر  سـیر اسانس گرم بر کیلوگرم جیره میلی 300و اسانس مرزنگوش 

 افزودن اسانس). همچنین 23تأثیري نداشتند (هاي گوشتی وزن جوجه
 هـاي خوراك در جوجه لوگرمیگرم در کیلیم 300 زانیبه م مرزنگوش

 5( شدخوراك  لیتبد بیوزن بدن و بهبود ضر شیباعث افزا یگوشت
، 1اسـپرم ( گیاه شـاه پودر سطوح مختلف  گزارش شده است که. )10،
درصد پروبیوتیـک سـبب بهبـود     1/0درصد) همراه با سطح  2و  5/1

هاي گوشتی شد که مشـابه بـا نتـایج آزمـایش     مصرف خوراك جوجه
با وجود مصرف خوراك بیشتر  ،هاي آلوده شدهجوجه). 26( حاضر بود

ش وزن قابـل قبـول و منطقـی    از افـزای  سـالم، هـاي  نسبت به جوجه
در هـاي آلـوده شـده    جوجـه خوراك ضریب تبدیل ند و برخوردار نبود

 برخی تیمارها کاهش و در برخی افزایش داشت. با این وجود، محققان
ثبـات  ، راهـا  خـوراك بـا مصـرف اسـانس    دلیل بهبود ضریب تبدیل 
 به دلیـل وجـود  اند که بیان نمودهها جوجهاکوسیستم دستگاه گوارش 

سـبب   گیاهـان داروئـی  و کارواکرول کـه در   مولیتمانند  یمواد فعال
 pHزا، کاهش تولید اسیدهاي چرب فرار و ثبات کنترل عوامل بیماري

، 1( شـود دستگاه گوارش و در نهایت بهبود ضریب تبدیل حیوان مـی 
10 ،30 .(  
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  .هاي گوشتی سالمروده جوجه تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر - 1شکل 

Figure 1- Effect of dietary treatments on small intestine of healthy broiler chickens  
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 .هاي گوشتی آلوده شده با باکتري اشریشیاکلیروده جوجه یکروسکوپیم عاتیضاتیمارهاي آزمایشی بر تأثیر  - 2شکل 

Figure 2- Effect of dietary treatments on microscopic lesions of small intestine of broiler chickens challenged with Escherichia Coli.  
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 موریومسالمونال تیفیهاي گوشتی آلوده شده با باکتري روده جوجه یکروسکوپیم عاتیضاتأثیر تیمارهاي آزمایشی بر  - 3شکل 

Figure 3- Effect of dietary treatments on microscopic lesions of small intestine of broiler chickens challenged with Salmonella 
typhimurium. 

  
بیشتر خوراك مصرفی صـرف  ، مواجه با بیماري زماندر احتماالً 

حیوان شده و به سمت رشـد و افـزایش وزن حیـوان     ءنگهداري و بقا
هاي وزن جوجه کاهشعلت رسد که سوق داده نشده است. به نظر می

ضایعات میکروسکوپیک مواد مغذي به دلیل کاهش جذب ، آلوده شده
هـاي سـالم و بیمـار    زیرا بین مورفولوژي روده جوجـه  نباشد.اي روده

و علت کاهش وزن را بایـد در جـایی    شتداري وجود نداتفاوت معنی
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  ها جستجو کرد. دور از روده و سیستم جذب جوجه
اسپرم و مرزنگوش بـر جمعیـت   ، شاهشگندوا هاياسانسافزودن 

 آلوده شده با اشریشیاکلی و هاي گوشتی سالمهاي خونی جوجهسلول
افزودن پودر برگ مرزنگوش بـه  گزارش شده است که بود.  تأثیرگذار

هاي گوشتی موجب افزایش مونوسیت و در جیره جوجه درصد 1میزان 
ـ   ).21(شـود  ی مـی فعالیت بیشتر ماکروفاژها در ارتباط با سیستم ایمن

پودر گیاه درصد)  1و  5/0ح (وسطمحققین با به کار بردن که درحالی
درصد) گزارش کردنـد کـه    2/0 و 1/0اسپرم (شاه عصاره و اسپرمشاه

بـر شـمار   ي اسپرم تأثیرشاهگیاه هاي مختلف سطوح مختلف و شکل
  لنفوسیت، هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت نداشت. 

ایج ممکن است مربوط به گونه و کیفیت گیاه، ترکیب تفاوت در نت
تیمارهـاي   ).26(جیره و وضـعیت مـدیریت حیـوان آزمایشـی باشـد      

هاي گوشتی سالم، آلوده شده بـا  آزمایشی بر طول ویلی ژئونوم جوجه
شده است  . گزارشندتأثیر نداشتاشریشیاکلی و آلوده شده با سالمونال 

جذبی دستگاه گـوارش از طریـق   ها باعث افزایش ظرفیت که اسانس
بهبود عملکـرد حیـوان   و  افزایش طول و عرض ویلی و عمق کریپت

 و کارواکرول (ماده موثره مرزنگوش) مولیاستفاده از ت) و 17(شوند می
ی هاي گوشتجوجه رهیدر ج لوگرمیگرم بر کیلیم 100و  200 زانیم به

  ).25داد ( شیافزا راو ژژونوم  لئومیا يپرزها طول
شـیاکلی در  یبـاکتري اشر  جمعیت ها سبب کاهشاسانسفزودن ا

. در رابطـه بـا تـأثیر    شدند این باکتريهاي آلوده شده با جوجهایلئوم 
تحقیقـات آزمایشـگاهی و حیـوانی     ،هاهاي ضروري بر باکتريروغن

و کارواکرول موجود در  مولیت نیارتباط قوي ب کی انجام شده است.
 قیاز طرکه  آن وجود دارد یکروبیمیآنت تیفعال با اسانس مرزنگوش

ـ منجر به از دست دادن محتو که به غشاي پالسما بیآس سـلول   اتی
تیمول و کارواکرول اثرات ضـدباکتریایی علیـه    ). همچنین8شود (می

). 19، 16( انــدشــیاکلی داشــته یو اشرکلســتریدیوم پرفــرینجنس  
و  هـا ماننـد حضـور گروهـاي فعـال     خصوصیات سـاختمانی اسـانس  

تخریـب  ) و 24(ها است آروماتیکی مسئول خاصیت ضد میکروبی آن

که شود طیور می ايهاي رودهها در روده سبب کاهش بیماريژنآنتی
ها ترکیبات موثر اسانس یابد.در نتیجه ایمنی و عملکرد طیور بهبود می

و سـبب   دادههـا واکـنش   با الیه فسفولیپیدي غشاء باکتري ماًیمستق
ها و نشت ترکیبات داخل سلول یا اختالل در وذپذیري یونافزایش نف

افـزودن  ). در آزمایش حاضر، 28( شوندها میسیستم آنزیمی باکتري
 هـاي تعداد باکتري، طیور جیرهبه  اسپرمبه ویژه اسانس شاهها اسانس

هـاي معمـول   ها جزء بـاکتري را افزایش داد. الکتوباسیل الکتوباسیل
هـاي الکتوباسـیل بـه دلیـل تـأثیر بـر       سویه دستگاه گوارش هستند.

دارند و هاي مفید قرار در دسته باکتري ،سالمت طیور و تحریک رشد
ها، میکروبی، سنتز ویتامینفلور  تعادلسبب تحریک اشتها، بهبود به 

هـاي غیرقابـل   هاي هضـمی، اسـتفاده از کربوهیـدرات   تحریک آنزیم
بر سازي باکتریوسین و آزاد pHهضم، تحریک اسید الکتیک، کاهش 

 ).22( عملکرد طیور موثر هستند
  

  کلی گیرينتیجه
-هب ها،بیوتیکدر مقایسه با آنتی که نشان داد نتایج آزمایش اول

گونـه مـورد    5اسـپرم و مرزنگـوش در بـین    شـاه  هايترتیب اسانس
. نتایج آزمایش دوم دشتنمیکروبی را داترین خاصیت ضدقوي ،آزمایش

اسـپرم و  اسانس مورد بررسی، بویژه اسـانس شـاه   3 نشان داد که هر
هاي گوشتی را گندواش، مقادیر خوراك مصرفی و افزایش وزن جوجه

ها و کـاهش جمعیـت   بهبود داده و سبب افزایش جمعیت الکتوباسیل
شوند. با این وجود، بر طول ویلی هاي مضر دستگاه گوارش میباکتري

باکتري اشریشیاکلی و سالمونال هاي سالم و آلوده شده با روده جوجه
بیوتیـک بـر   ها و آنتـی تأثیرگذار نبودند. با توجه به اینکه تأثیر اسانس

هاي مورد مطالعه سبب هاي گوشتی برابر بود و اسانسعملکرد جوجه
تــوان هــا شــدند، بنــابراین، چنــین مــیافــزایش میــزان الکتوباســیل

هـا را  بیوتیـک نتـی ها قابلیت جـایگزینی آ گیري کرد که اسانسنتیجه
 دارند.
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Introduction2: Antibiotics as growth promoters in poultry feed are posing serious health risks to human health. 

Because of their residual effects in poultry meat and eggs, as well as result pathogens develop resistance to antibiotics. 
Currently, poultry scientists are challenged to find out alternatives to antibiotic growth promoters with no side effects 
for poultry that could be more or as effective against harmful microorganisms in the gastrointestinal tract and to 
stimulate the growth by increasing the efficiency of feed utilization and to enhance the immunity. Regarding to this 
subject, supplementing the dietary herbs or plant extracts would stimulate the productive performance of poultry. In 
recent years, products containing essential oils derived from several spices and herbs could be used feed additives as 
growth promoters in animal nutrition. These phytogenic additives may have more than one mode of action, including 
improving feed intake and flavor, stimulating the secretion of digestive enzymes, increasing gastric and intestinal 
motility, endocrine stimulation, antimicrobial, anti-viral, anthelminthic and coccidiostat activities, immune stimulation, 
and anti-inflammatory and anti-oxidative activity and pigments. Many studies have also been conducted on the effects 
of dietary essential oils or combinations thereof on the performance of poultry but with varying and conflicting results. 
While one report demonstrated that essential oils improved animal performance, some researchers reported that these 
additives were not effective in this regard. Salmonella and Escherichia Coli bacteria have become the major cause of 
foodborne diseases which has raised a great safety concern to public health. In several geographic regions, a large 
proportion of foodborne diseases are confirmed by the hazardous salmonellosis caused by infectious Salmonella. The 
antibacterial effects of essential oils have received widespread attention and numerous reports exist in the literature. The 
essential oil of oregano has been shown to inhibit Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, 
Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes. The aims of this study were to investigate the In-Vitro and In-Vivo 
effects of 5 dietary essential oils, marjoram, tanacetum balsamita, Artemisia annua, Fennel and Pinus, on minimal 
bactericide concentration (MBC) and minimal inhibitory concentration (MIC) of 5 bacteria strains including 
Escherichia coli (PTCC 1399), Klebsiella pneumonia (PTCC 1053), Salmonella typhimurium (PTCC1609), 
Staphylococcus aureus (PTCC 1764) and Streptococcus pyogenes (PTCC 1447) and performance and intestinal 
microflora of broiler chickens challenged with Salmonella typhimurium and Escherichia coli.  

Materials and Methods: The disc diffusion method, the minimum inhibitory concentration (MIC), and the 
minimum bactericidal concentration (MBC) were applied for the determination of antimicrobial activities of essential 
oils. In vivo study, a total of three hundred eighty four 1-d-old broiler chickens were assigned to 8 dietary treatment 
groups: 1) Control= basal diet, 2) Control + Virginiamycin (200 mg/Kg), 3 and 4) Control+ Marjoram Hydro alcoholic 
essential oil (200 and 400 mg/Kg), 5 and 6) Control+ Fennel hydro alcoholic essential oil (200 and 400 mg/Kg) and 7 
and 8) Control+ Tanacetum Balsamita Hydro alcoholic essential oil (200 and 400 mg/Kg). At the second week of life 
(8-14 d) the broilers of each replicate in all of the treatments divided to 3 part (4 broilers in each treatment) and one 
group had no challenge, and the 2 other groups were challenged with challenged with Escherichia coli and Salmonella 
typhimurium. Essential oils were provided by Giah-Essanse Company in Golestan Province. The diets were formulated 
to meet the requirements of broilers as established by the Ross 308 broilers feeding guide in starter (1-14 d). The birds 
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were kept under conventional conditions for vaccination, temperature, ventilation, and lighting based on Ross 308 
catalogue recommendations. Standard management practices of commercial broiler production were applied. The 
broiler diets were formulated based on standardized ileal digestible amino acids and other requirements were obtained 
from Ross catalogue recommendations. Broiler chicken performance (feed intake, body weight gain, feed conversion 
efficiency at the end of the first and second week of age), blood cell count and ileal morphology were measured. Finally 
population of Lactobacillus and Escherichia coli of ileum were detected. 

Results and Discussion: The results showed that fennel, tanacetum and marjoram essential oils inhibited the growth 
of Escherichia coli and Salmonella typhimurium and the greatest MBC belonged to tanacetum essential oil as compared 
to virginiamycin. Inclusion of essential oils improved feed intake and body weight gain of broiler chickens changed 
with Escherichia coli and Salmonella typhimurium. Escherichia coli-challenged broiler chickens fed diet supplemented 
with essential oils had higher lymphocyte percentage and lower heterophil to lymphocyte ratio as compared to control 
group. Essential oils significantly increased Lactobacillus and decreased Escherichia coli count of healthy and 
Escherichia coli challenged broiler chickens compared to control group respectively.   

Conclusion: In conclusion, supplementation of essential oil had MIC and MBC effects and improved growth 
performance of broiler chickens challenged with Escherichia coli and Salmonella typhimurium. It is suggested that 
these essential oils can be supplemented to broiler chickens diet as substitution of antibiotics. 
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