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مقاله پژوهشی

اثرات برگ زیتون و پونه بر عملکرد ،فراسنجههای خونی و جمعیت میکروبی
ایلئومی در جوجههای گوشتی
فاطمه جاللفرد ،1سیامک پارسایی ،2محمد هوشمند ،3رضا نقی ها

*2

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،ایران
 -2استادیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،ایران
 -3دانشیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،ایران
تاریخ دریافت1310/50/50 :

تاریخ پذیرش1055/51/21 :

چکیده
زیتون درختی همیشه سبز با ویژگیهای ضد باکتریایی بوده که اثرات مثبتی بر فلور میکروبی دستگاه گوارش دارد .از سوی دیگر ،پونه نیز
دارای ویژگیهای آنتیاکسیدانی میباشد و باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی میگردد .با توجه به تواناییهای این دو گیاه ،پژوهش حاضر با
هدف بررسی اثرات پودر برگ زیتون و پودر گیاه پونه بر عملکرد ،فراسنجههای خونی و جمعیت میکروبی ایلئوم در جوجههای گوشتی انجام
شد .برای این منظور از  055قطعه جوجهی گوشتی یک روزهی سویه کاب  055در قالب یک طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار ،چهار تکرار و
 25قطعه جوجه در هر تکرار استفاده گردید .از سن هشت روزگی تا پایان دوره پرورش ( 02روزگی) ،هر یک از گروههای آزمایشی با یکی از
جیرههای زیر خوراکدهی شدند -1 :جیره پایه بدون افزودنی (شاهد)  -2جیره پایه بههمراه  05گرم در تن آنتیبیوتیک اریترومایسین  -3جیره
دارای  5/0درصد پودر برگ زیتون  -0جیره دارای  5/0درصد پونه  -0جیره دارای  5/0درصد مخلوط مساوی پونه و برگ زیتون .شرایط
مدیریتی و پرورشی تمامی گروه ها در طول دوره پرورش یکسان بود .در پایان دوره پرورش ( 02روزگی) ،از هر تکرار دو قطعه جوجه( 0
قطعه از هر تیمار) بطور تصادفی به منظور نمونه برداری و بررسی پارامترهای مورد نظر انتخاب و کشتار شدند .دادهای بدست آمده با استفاده
از برنامه  SASبا آزمون چند دامنهای دانکن مقایسه شدند .اگرچه افزودن  5/0درصد پودر برگ زیتون ،مخلوط پونه و زیتون و همچنین
آنتیبیوتیک ،ضریب تبدیل غذایی را در دوره هشت تا  21روزگی در مقایسه با گروه شاهد بهطور معنیداری بهبود داد ( ،)p<5/50اما
پارامترهای عملکردی (مصرف خوراک ،افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی) جوجهها در دوره هشت تا  02روزگی تحت تاثیر معنی دار
تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت .باالترین میزان  HDLخون در تیمار برگ زیتون و مخلوط زیتون و پونه و کمترین آن در تیمار پونه مشاهده
شد ( .)p<5/50همهی افزودنیها شمار الکتوباسیلوسهای ایلئوم را افزایش و شمار اشریشیاکوالی را در مقایسه با گروه شاهد ،کاهش دادند
( .)p<5/50نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن پونه و برگ زیتون به جیره میتواند برخی پارامترهای خونی و جمعیت میکروبی ایلئوم
جوجههای گوشتی را به شکل سودمندی تحت تاثیر قرار دهد.
کلمات کلیدی :برگهای زیتون و پونه ،جمعیت میکروبی ایلئوم ،جوجه گوشتی ،عملکرد
* نویسنده مسئول :رضا نقی ها
آدرس :دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج  ،ایران .شماره تماس570-31550212 :
پست الکترونیکNaghiha@yu.ac.ir :
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مقدمه

ویروسی و پاد اکسیدانی دارد ( .)25برخی پژوهشهیای

استفاده از افزودنییهیای غیذایی در تغذییه طییور باعیث

انجییام شییده در مییورد جوجییههییای گوشییتی نشییان داده

بهره وری بیشتر از خیوراک مییشیود .آنتییبیوتییکهیا

افییزودن عصییاره بییرگ زیتییون در دو سییط  125و 205

ازجملییه افزودنیییهییای غییذایی هسییتند کییه بییهمنظییور

میلی گرم در کیلوگرم جییره و نییز افیزودن پیودر بیرگ

جلوگیری از رشد پاتوژنهای رودهای ،تحریک رشید و

زیتییون در سییط  15گییرم در کیلییوگرم جیییره موجییب

بهبود عملکرد در تغذیه طیور به کار مییرونید .اسیتفاده

افزایش وزن باالتر جوجهها در مقایسه با جیره شاهد شد

مییداوم از آنتیییبیوتیییکهییای محییرک رشیید در جیییره

( .)1در یک پژوهش دیگر ،افیزودن سیطوح دو 2/0 ،و

حیوانات ،سبب ایجاد باکتریهای مقاوم شده و از طرف

سییه درصیید پییودر بییرگ زیتییون بییه جیییره جوجییههییای

دیگر ،خطر باقی ماندن ایین افزودنیی هیا در محصیوالت

گوشیییتی ،باعیییث کیییاهش معنییییدار غلظیییت سیییرمی

دامی و انتقال آنها به انسان وجود دارد .بیه همیین دلییل

تری گلیسیریدها ،کلسترول و  LDLدر مقایسه بیا گیروه

اسییتفاده از آنتیییبیوتیییکهییای محییرک رشیید در جیییره

شاهد شد (.)3

جوجههای گوشتی در بسیاری از نقاط دنیا محیدود و ییا

گیاه پونه با نیام علمیی منتیاپولگیوم ،از خیانواده المیاسیه

ممنوع شده است ( .)13به عنوان مثال ،در اتحادیه اروپیا

(نعناع) می باشد که در نواحی مرکزی ،جنیوبی و غربیی

از آغاز سال  2550مییالدی کیاربرد آنتییبیوتییکهیای

اروپییا ،جنییوب غربییی آسیییا و شییمال آفریقییا میییروییید.

محرک رشد ممنوع شده است ( .)13بنیابراین ،پیژوهش

ترکیبییات مییرثرهای شییامل لیمییونن ،منتییون ،پولگییون،

بسیاری در میورد ییافتن جیایگزینهیای طبیعیی و ایمین

کاریوفیلن ،دیوسزمین ،فالونون ،ایزوفالون ،فالوونوییید

برای افزودنیهای آنتیبیوتیکی انجام شیده اسیت .یکیی

و چالکون در این گیاه موجود میباشید ( .)20ترکیبیات

از جایگزینهای پیشنهاد شده ،افزودنیهای گییاهی میی

موجود در پونه جزء آنتیاکسییدانهیا مییباشیند کیه بیه

باشند .این افزودنیها برای انسیان و حیوانیات ،سیالم تیر

دلیل خاصیت به دام انداختن رادیکالهیای آزاد موجیب

بوده و خطرات کمتیری دارنید ( .)27گیزارششیده کیه

حذف اثر مولکولهای فعال و آسیبرسیان بیه  DNAو

اجزای مختلف گیاهان دارای اثرات مفید بر محیط روده

پروتئینها میشوند ( .)10گزارش شیده اسیتفاده از پونیه

و میکروفلور آن می باشیند ( .)15همچنیین اسیان هیای

در جیییره جوجییههییای گوشییتی باعییث بهبییود معنیییدار

گیاهی تحریککنندهی آنزیمهای گوارشیی بیوده و بیر

ضریب تبدیل غیذایی میی شیود ( .)0در ییک پیژوهش

سوخت وساز چربیی و گیوارش آن مرثرنید ( .)0زیتیون

دیگر ،وزن بدن و درصید الشیه در جوجیههیایی کیه بیا

درختی همیشه سبز بیا نیام علمیی الئوروپیه و از خیانواده

روغن پونه کوهی تغذیه شیدند ،نسیبت بیه تیمیار شیاهد

اولئاسه و از قدیمیترین گیاهان منطقه خاورمیانیه اسیت.

باالتر بود ( .)7یافتههای دیگری نشان داد اسیتفاده از 00

اییین گیییاه خاصیییت پادزیسییتی داشییته ( )21و اثییرات

میلیگیرم پونیه کیوهی در کیلیوگرم جییره جوجیههیای

سودمند آن بیر فلیور میکروبیی دسیتگاه گیوارش (،)17

گوشییتی باعییث بهبییود خییوراک مصییرفی شیید ( .)12از

افزایش توان سیامانهی ایمنیی ( )10و بهبیود فرآینیدهای

مهمترین نکات در پرورش طیور صنعتی ،افیزایش تیوان

گوارشیی ( )20گییزارششیده اسییت .بیرگهییای زیتییون

ایمنییی پرنییده بییه منظییور جلییوگیری از بییروز بیمییاری و

خاصیت پیاد میکروبیی ،پیاد بیاکتری ،پیاد قیارچی ،پیاد

همچنین افزایش کیفیت چیدمان فلور میکروبی دسیتگاه

اثرات برگ زیتون و پونه بر عملکرد ،فراسنجههای خونی و جمعیت میکروبی ایلئومی در جوجههای گوشتی121 .

گوارش آنها ،اسیت .بیر پاییهی مطالعیات و یافتیههیای

در قالییب یییک طییرح کییامالً تصییادفی بییین پیینج تیمییار

موجود و با توجه به اثرات سودمند گیاهان معرفی شیده،

آزمایشی هر یک با چهار تکرار ( 25قطعه جوجه در هیر

تاکنون هیچ پژوهشی در مورد استفادهی همزمان این دو

تکییرار) توزییین شییدند .پییژوهش در سییالن مرغییداری

گییییاه در کنیییار همیییدیگر و بررسیییی اثیییرات آن روی

ایستگاه تحقیقات دامپروری گروه علیوم دامیی دانشیگاه

فلورمیکروبی ،توان ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی

یاسوج واقن در  15کیلومتری شهر یاسوج انجام گرفیت.

صورت نگرفته است .لذا با توجه به گزارشهای موجود

ارتفاع این شهر از سط دریا معادل  1075متر میباشد.

در مورد اثرات گیاه زیتون و پونه و همچنین با توجیه بیه

 .جوجهها در هفته نخست تحیت شیرایط کیامالً یکسیان

نگرانیهای موجود در میورد خطیرات اسیتفاده از آنتیی

پرورش یافتند و از سن هشت تا  02روزگی (پایان دوره

بیوتیییکهییای محییرک رشیید در جیییره دام و طیییور و از

پرورش) با یکی از جیرههای زیر تغذیه شدند -1 :جییره

جمله جوجه های گوشتی ،هدف از این پژوهش بررسی

پایه بدون افزودنی (شاهد) -2 ،جیره دارای  5/0درصید

پیامیید افییزودن پییودر بییرگ زیتییون و پونییه بییه عنییوان

پییودر بییرگ زیتییون -3 ،جیییره دارای  5/0درصیید پییودر

افزودنیییهییای گیییاهی بییی خطییر و ایمیین بییر عملکییرد،

پونییه -0 ،جیییره دارای  5/20درصیید پییودر پونییه 5/20

فراسییینجههیییای خیییونی وجمعییییت باکترییییایی ایلئیییوم

درصیید پییودر زیتییون -0 ،جیییره دارای  05گییرم در تیین

جوجههای گوشتی و مقایسه اثیرات ایین افزودنیی هیای

آنتیبیوتیک اریترومایسین.

گیاهی با یک آنتی بیوتیک شیمیایی مرسوم بود.

در طول دوره پرورش ،جوجههیا بیا جییرههیای آغیازین

مواد و روشها

(یک تا هفت روزگی) ،رشد (هشیت تیا  21روزگیی) و

برای اجرای پژوهش 055 ،قطعه جوجیهی ییک روزهی

پایانی ( 22تیا  02روزگیی) تغذییه شیدند .ترکییب ایین

نر و ماده از سیویه کیاب  055بیا مییانگین وزن  00گیرم

جیرهها در جداول  1و  2نشان داده شده است.

خریداری و به سالن پرورش انتقال داده شدند .جوجههیا
جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب مغذی جیرهی رشد (هشت تا  21روزگی)
جیرههای آزمایشی

اجزاء جیره (درصد)
شاهد

زیتون

پونه

00

00/0

00/0

00/0

00/170

کنجاله سویا

37

30/7

30/7

30/7

37

روغن گیاهی
کربنات کلسیم
دی کلسیم فسفات
نمک
1
مکمل معدنی
2
مکمل ویتامینی
دی ال -متیونین
زیتون
پونه
زیتون پونه
آنتیبیوتیک

0
1/0
1/00
5/32
5/20
5/20
5/3
-

0
1/31
1/00
5/33
5/20
5/20
5/3
5/0
-

0
1/31
1/00
5/33
5/20
5/20
5/3
5/0
-

0
1/31
1/00
5/33
5/20
5/20
5/3
5/0
-

0
1/0
1/00
5/33
5/20
5/20
5/3
5/520

جمن
انرژی قابل متابولیسم
()kcal/kg
پروتئین خام (درصد)

155
3535

155
3525

155
3525

155
3525

155
3535

21/35

21/2

21/2

21/2

21/35

کلسیم (درصد)

5/17

5/10

5/10

5/10

5/17

ذرت

آنتیبیوتیک

زیتون پونه
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فسفر قابل دسترس (درصد)
سدیم (درصد)
آرژنین (درصد)
الیزین (درصد)
متیونین سیستئن (درصد)

5/03
5/10
1/37
1/10
5/17

5/03
5/10
1/37
1/13
5/10

5/03
5/10
1/37
1/13
5/10

5/03
5/10
1/37
1/13
5/10

5/03
5/10
1/37
1/13
5/17

تریپتوفان (درصد)

5/31

5/3

5/3

5/3

5/31

 .1ترکیب مکمل مواد معدنی استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل :سولفات منگنز () ،200 mgسولفات آهن ( 120 )mgاکسید روی ) ،211 (mgیدات کلسیم ( ،20 )mgسلنیوم (5/0 )mg
کولین ( ،020 )mgآنتیاکسیدان ( .2 ،2/0 )mgترکیب مکمل ویتامینی استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل :ویتامین  ،22055 )A (IUویتامین  ،0555 )D3 (IUویتامین  ،00 )E (IUویتامین
 ،0 )K (mgویتامین  ،0/3 )B1 (mgویتامین  ،5/50 )B2 (mgاسید پانتوتنیک ( ،20/0 )gاسید فولیک ( ،2/0 )mgنیاسین ( ،70 )mgپیرودوکسین ( 7/3 )mgو بیوتین (5/50 )mg
* آنتیبیوتیک مورداستفاده اریترومایسین با درصد خلوص  25درصد بود.

جدول  .2مواد خوراکی و ترکیب مغذی جیرهی پایانی ( 22تا  22روزگی)
جیرههای آزمایشی

اجزاء جیره (درصد)
شاهد

زیتون

پونه

آنتیبیوتیک

زیتون پونه

ذرت

07/0

00/0

00/0

00/0

07/070

کنجاله سویا
روغن گیاهی
کربنات کلسیم
دی کلسیم فسفات
نمک
1
مکمل معدنی
2
مکمل ویتامینی
دی ال -متیونین
زیتون
پونه
زیتون پونه
آنتیبیوتیک

30
0
1/3
1/27
5/33
5/20
5/20
5/1
-

30
0
1/3
1/27
5/33
5/20
5/20
5/1
5/0
-

30
0
1/3
1/27
5/33
5/20
5/20
5/1
5/0
-

30
0
1/3
1/27
5/33
5/20
5/20
5/1
5/0
-

30
0
1/3
1/27
5/33
5/20
5/20
5/1
5/520

جمن
انرژی قابل متابولیسم
()kcal/kg
پروتئین خام (درصد)

155
3505

155
3505

155
3505

155
3505

155
3505

25/02

25/30

25/30

25/30

25/02

کلسیم (درصد)
فسفر قابل دسترس (درصد)
سدیم (درصد)
آرژنین (درصد)
الیزین (درصد)
متیونین سیستئن (درصد)

5/00
5/31
5/10
1/31
1/51
5/70

5/00
5/31
5/10
1/31
1/50
5/70

5/00
5/31
5/10
1/31
1/50
5/70

5/00
5/31
5/10
1/31
1/50
5/70

5/00
5/31
5/10
1/31
1/51
5/70

تریپتوفان (درصد)

5/21

5/21

5/21

5/21

5/21

 .2ترکیب مکمل مواد معدنی استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل :سولفات منگنز () ،200 mgسولفات آهن ( 120 )mgاکسید روی ) ،211 (mgیدات کلسیم ( ،20 )mgسلنیوم ()mg
 5/0کولین ( ،020 )mgآنتیاکسیدان ( .2 ،2/0 )mgترکیب مکمل ویتامینی استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل :ویتامین  ،22055 )A (IUویتامین  ،0555 )D3 (IUویتامین ،00 )E (IU
ویتامین  ،0 )K (mgویتامین  ،0/3 )B1 (mgویتامین  ،5/50 )B2 (mgاسید پانتوتنیک ( ،20/0 )gاسید فولیک ( ،2/0 )mgنیاسین ( ،70 )mgپیرودوکسین ( 7/3 )mgو بیوتین (5/50 )mg
*آنتیبیوتیک مورداستفاده اریترومایسین با درصد خلوص  25درصد بود.

برگ زیتون از باغهای زیتون شهرستان نورآباد فیارس و

افزوده شدند ( .)1وزنکشی جوجههیای هیر پین در روز

گیاه پونه از کوهستانهای اطیراف شیهر یاسیوج (اسیتان

نخسییت ،هشییت 21 ،و  02روزگییی انجییام شیید .میییزان

کهگیلویه و بویراحمد) جمنآوری و بهصورت جداگانه

افزایش وزن هر دوره زمانی از اخیتالف وزن جوجیههیا

بییا اسییتفاده از آسیییاب

در آغیییاز و پاییییان آن دوره محاسیییبه گردیی ید .مییییزان

مکانیکی پودر و به مقدار الزم بیه جییرههیای آزمایشیی

خوراک مصرفی هر دوره بیا کیم کیردن وزن خیوراک

در سییایه خشییک شییده و سییپ

اثرات برگ زیتون و پونه بر عملکرد ،فراسنجههای خونی و جمعیت میکروبی ایلئومی در جوجههای گوشتی121 .

باقیمانده از خیوراک داده شیده بیرای دورههیای زمیانی

نتایج

هشیییت تیییا  22 ،21تیییا  02و هشیییت تیییا  02روزگیییی

در جییدول  3تییأثیر تیمارهییای آزمایشییی بییر مصییرف

انییدازهگیییری شیید .ضییریب تبییدیل غییذایی در هییر بییازه

خوراک روزانه ،افیزایش وزن روزانیه و ضیریب تبیدیل

زمانی ،با تقسیم میزان خوراک مصرفی بر میزان افزایش

غذایی را در دورههای مختلیف آورده شیده اسیت .بیین

وزن آن دوره محاسبه شد.

تیمارهییای آزمایشییی در دوره هشییت تییا  21روزگییی

در روز  02دوره آزمایش از هر تکرار ،دو قطعه جوجیه

اختالف معنیداری از نظر میزان مصرف خوراک وجود

با وزن نزدییک بیه مییانگین تکیرار ،گیزینش شیده و از

داشت ( .)p<5/50در این دوره ،بیشترین میزان مصیرف

طریق بریدن گردن کشتار شدند .در زمان کشتار ،نمونیه

خوراک مربوط بیه تیمیار شیاهد بیود کیه در مقایسیه بیا

خون جهت بررسی فراسنجههای خونی (تری گلیسیرید،

دیگر تیمارها افزایش معنیداری را نشان داد (.)p<5/50

کلسیییترول LDL ،و  )HDLجمییینآوری شیییده و بیییه

بییه عبییارت دیگییر ،افزودنیییهییا در دوره هشییت تییا 21

آزمایشییگاه ارسییال شیید .همچنییین ،از محتویییات انتهییای

روزگییی باعییث کییاهش معنیییدار مصییرف خییوراک در

ایلئوم نمونه برداری شد .برای آمادهسازی و تهییه محییط

مقایسه با گروه شاهد شدند .بین سیایر تیمارهیا اخیتالف

کشت باکتری های اشریشیاکوالی و الکتوباسیلوسها به

معنیداری مشیاهده نشید .در دوره  22تیا  02روزگیی و

ترتیییب از محیییط کشییت  EMBآگییار و  MRSآگییار

هشت تا  02روزگی بیین تیمارهیای آزمایشیی اخیتالف

اسییییتفاده شیییید و جمعیییییت بییییاکتریهییییای مفییییید

معنی داری از نظر میزان مصرف خوراک وجود نداشت.

(الکتوباسیلوس هیا) و مریر (اشریشییاکوالی) ایلئیوم بیا

طبق نتایج حاصل در دوره هشت تا  21روزگی ،افزودن

کشت نمونهها مشیخص شید .تجزییه آمیاری دادههیا بیا

زیتون ،پونیه و مخلیوط زیتیون پونیه بیه جییره ،باعیث

برنامه ) )SAS 9. 1در قالب طرح کامالً تصیادفی انجیام

کاهش معنیدار افزایش وزن روزانه در مقایسه بیا گیروه

شید .از روش  univariateنیرم افیزار  SASبیرای نرمییال

شاهد شد ( ،)p>5/50اما اختالف معنیداری بیین جییره

نمودن دادهها استفاده شد .بررسی ضریب تغیییرات ()cv

حاوی آنتیبیوتیک و شاهد ،مشاهده نشید .در  22تیا 02

پارامترهای مورد بررسی نیز نشان داد که این ضیریب در

روزگی و هشت تا  02روزگی بین تیمارهیای آزمایشیی

سط قابل قبولی جای گرفته است (کمتر از  10درصد).

از لحیییاف افیییزایش وزن روزانیییه اخیییتالف معنییییداری

میییانگینهییا بییا آزمییون چنیید دامنییهای دانکیین در سییط

مشاهده نشد.

معنی داری پنج درصد مقایسه شیدند .میدل آمیاری ایین

همانطور که در جدول  3مشاهده مییشیود ،اسیتفاده از

آزمایش بهصورت زیر است:

زیتون ،زیتیون پونیه و آنتییبیوتییک در هشیت تیا 21

(رابطه )1

Yij =µ+Ti + єij

روزگی باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی نسبت به تیمار

در اییین مییدل Yij ،انییدازه هییر مشییاهده در آزمییایشµ ،

شیاهد شیید ( .)p<5/50در  22تییا  02روزگیی تیمییار اثییر

میانگین جمعیت Ti ،تأثیر تیمیار و  єijبرابیر بیا اثیر اشیتباه

معنیداری بر ضریب تبیدیل غیذایی نداشیت .در هشیت

آزمایش است.

تا  02روزگی ،تیمار اثیر معنییداری بیر ضیریب تبیدیل
غذایی نداشت.
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به طورکلی ،یافته های پژوهش نشان داد در دوره هشیت

میانگین تیمارها با آرمون دانکین نشیان داد جوجیههیای

تییا  02روزگییی ،هیییچ یییک از افزودنیییهییا بییر مصییرف

دریافت کننیده  5/0درصید بیرگ زیتیون در مقایسیه بیا

خییوراک ،میییزان افییزایش وزن بییدن و ضییریب تبییدیل

گروه شاهد ،ضریب تبدیل غذایی بهتری داشتند.

غییذایی اثییر معنییی داری نداشییتند هرچنیید کییه مقایسییه
جدول .3اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورش
1

مصرف خوراک (گرم)

تیمارهای آزمایشی

ضریب تبدیل غذایی

افزایش وزن بدن (گرم)

 0تا 21

 22تا 02

 0تا 02

 0تا 21

 22تا 02

 0تا 02

 0تا 21

 22تا 02

 0تا 02

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

a

شاهد

07a

120

00

21/0

01

زیتون

03b

121

02

bc

21

75

05

21bc

07

00

a

01

1/05

b

1/00

1/73

پونه

00b

121

03

پونه زیتون

00b

121

03

c

20/0

01

آنتیبیوتیک

00b

122

03

21/0ab

75

05

SEM

5/03

1/0

5/00

5/13

5/12

5/00

5/51

5/5550

5/73

5/21

5/550

5/00

5/73

5/551

سط معنی داری

1/02

a

1/70

b

1/00

1/72ab

1/05ab

1/01

01

b

1/03

1/70

ab

1/05b

1/70

1/00ab

5/510

5/512

5/30

5/50

1/01

1شاهد :جیره پایه بدون افزودنی ،زیتون :افزودن  5/0درصد برگ زیتون ،پونه :افزودن  5/0درصد پونه ،زیتون پونه :افزودن  5/0درصد مخلوط مساوی پونه و برگ زیتون و آنتیبیوتیک :افزودن 05
گرم در تن آنتیبیوتیک اریترومایسین به جیره پایه
در هر ستون ،اعداد دارای حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیدار در سط  0درصد هستند.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

دادههای جدول 0اثر تیمارهای آزمایشی بر مییزان تیری

زیتون ،پونه زیتون و آنتی بیوتیک باعث افزایش سط

گلیسیییرید ،کلسییترول HDL ،و  LDLخییون را نشییان

 LDLنسبت به تیمار شاهد شدند و بین تیمار  5/0درصد

میدهد .نتیایج نشیان داد تیمارهیای آزمایشیی بیر مییزان

پونه و شیاهد اخیتالف معنییداری از ایین نظیر مشیاهده

تری گلیسیرید و کلسترول خون اثیر معنییداری داشیتند

نشیید .بییین تیمارهییای آزمایشییی از نظییر میییزان HDL

( .)p>5/50میزان تیری گلیسییرید در همیهی تیمارهیای

اختالف معنیداری وجود داشت ( .Pp>5/50تیمارهیای

افزودنی بهطیور معنییداری کمتیر از تیمیار شیاهد بیود.

زیتون و زیتیون

پونیه نسیبت بیه دیگیر تیمارهیا HDL

اسییتفاده از پونییه در جیییره منجییر بییه کییاهش معنیییدار

بییاالتری داشییتند .کییمتییرین میییزان HDLسییرم خییون در

کلسترول سرم خون در مقایسه با تمامی تیمارهای دیگیر

گروه پونه مشاهده شد.

شیید .دادههییای پییژوهش نشییان میییدهیید کییه تیمارهییای
جدول  .2اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجههای چربی خون جوجههای گوشتی در سن  22روزگی ()mg/dl
1

LDL

HDL

تری گلیسیرید

کلسترول

شاهد

c

b

a

bc

تیمارهای آزمایشی
زیتون

00/3

152

22/0b

70/0a

25/0d

150ab

25

07/3

پونه

11c

03/0c

37/0c

00d

پونه زیتون

32/0a

a

73

b

00

a

آنتیبیوتیک

23/0b

02/0b

03/0b

SEM
سط معنی داری

150

10c

1/2

1/1

2/7

1/0

5/5551

5/5551

5/5551

5/5551

 .1شاهد :جیره پایه بدون افزودنی ،زیتون :افزودن  5/0درصد برگ زیتون ،پونه :افزودن  5/0درصد پونه ،زیتون پونه :افزودن  5/0درصد مخلوط مساوی پونه و برگ زیتون و آنتیبیوتیک :افزودن
 05گرم در تن آنتیبیوتیک اریترومایسین به جیره پایه
در هر ستون ،اعداد دارای حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیدار در سط  0درصد هستند.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

اثرات برگ زیتون و پونه بر عملکرد ،فراسنجههای خونی و جمعیت میکروبی ایلئومی در جوجههای گوشتی131 .

اثیییر تیمارهیییای آزمایشیییی بیییر دو گیییروه باکترییییایی

کمترین جمعیت الکتوباسیلوس ها مربوط به تیمار شاهد

اشریشی ییاکوالی و الکتوباسییییلوسهیییا در پاییییان دوره

بود .نتایج پژوهش در مورد باکتری اشریشیاکوالی نشان

آزمایش در جدول  0نشان داده شده است .همچنین بیین

داد که تمام افزودنیها بر رشد این بیاکتری اثیر کاهنیده

تیمارهییای آزمایشییی از نظییر شییمار الکتوباسیییلوسهییا

داشییتند بییه گونییه ای کییه شییمار پرگنییه بییاکتریهییای

اختالف معنیداری وجود داشیت ( .)p<5/50در تمیامی

اشریشیاکوالی در جوجههای تغذیه شیده بیا جییرههیای

تیمارهای افزودنی ،شمار این باکتریها نسیبت بیه تیمیار

حاوی زیتیون ،پونیه ،زیتیون پونیه و آنتییبیوتییک در

شیییاهد افیییزایش معنییییداری را نشی یان داد (.Pp>5/50

مقایسه با تیمیار شیاهد کیاهش معنیی داری را نشیان داد

باالترین جمعیت الکتوباسیلوسها مربیوط بیه تیمارهیای

(.)p>5/50

پونیییییییییه زیتیییییییییون و آنتییییییییییبیوتییییییییییک و
جدول  .5اثرتیمارهای آزمایشی بر دو گروه باکتریایی اشرشیا کوالی و الکتوباسیلوس در سن  22روزگی ()Log CFU/gr
1

الکتوباسیلوس

اشرشیا کوالی

شاهد

1/11c

1/00a

زیتون

15/53b

0/71c

پونه

15/50b

1/10b

پونه زیتون

a

c

آنتیبیوتیک

a

15/17

SEM

5/52

5/15

سط معنی داری

5/5551

5/5551

تیمارهای آزمایشی

15/11

0/02

d

0/20

 .1شاهد :جیره پایه بدون افزودنی ،زیتون :افزودن  5/0درصد برگ زیتون ،پونه :افزودن  5/0درصد پونه ،زیتون پونه :افزودن  5/0درصد مخلوط مساوی پونه و برگ زیتون و
آنتیبیوتیک :افزودن  05گرم در تن آنتیبیوتیک اریترومایسین به جیره پایه
در هر ستون ،اعداد دارای حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیدار در سط  0درصد هستند.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

در اییین پییژوهش ،افزودنیییهییا باعییث افییزایش شییمار

در هشییت تییا  21روزگییی هییمس یو بییود ( .)0اسییتفاده از

پرگنههای باکتریهای مفید و کاهش باکتریهای مریر

سییطوح مختلییف پونییه در جیییره جوجییههییای گوشییتی و

در ایلئوم شدند .از سیوی دیگیر اسیتفاده از پونیه ،بیرگ

مرغان تخمگذار تأثیری بر مصرف خوراک نداشت ()0

زیتییون و آنتیییبیوتیییک منجییر بییه کییاهش سییط تییری

که با نتایج پژوهش حاضر در دوره  22تا  02روزگیی و

گلیسیرید خون شد.

هشت تا  02روزگی مطابقیت دارد .یافتیه دیگیری نشیان

بحث

داد افییزودن پونییه کییوهی و روغیینهییای آن بییه جیییره

بررسییی پییژوهشهییای پیشییین نشییان مییی دهیید کییاربرد

جوجههای گوشیتی بیه دلییل داشیتن ترکیبیات فنیولی و

آنتیبیوتییک هیا و همچنیین گیاهیان داروییی و ازجملیه

ترپنی مصیرف خیوراک روزانیه را کیاهش داد ( .)10از

زیتون و پونه بر عملکیرد جوجیههیای گوشیتی بیا نتیایج

سوی دیگر ،استفاده از عصیارههیای گییاهی آویشین و

گوناگونی همیراه بیوده اسیت ( .)22 ،0یافتیههیای ییک

سیر تأثیر معنیداری بر مصیرف خیوراک نداشیت (.)2

پژوهش نشان داد که اسیتفاده از گیاهیان داروییی پونیه،

همچنین بیهکیار بیردن عصیاره اتیانولی پونیه در تغذییه

گزنه و کاکوتی و مخلیوط آنهیا باعیث کیاهش مییزان

جوجههای گوشتی منجر به افیزایش مصیرف خیوراک

خوراک مصرفی گردید ( )0که با نتایج پژوهش حاضیر

نشد (.)0
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افزودن آنتیبیوتیک ،زیتون و مخلوط زیتیون و پونیه در

آنتی بیوتیک مورداستفاده قرار گرفته انید ،تیأثیر خیود را

دوره هشت تا  21روزگیی باعیث بهبیود ضیریب تبیدیل

بییر عملکییرد جوجییههییای گوشییتی بییهواسییطه فعالیییت

غذایی شید .در برخیی پیژوهشهیای قبلیی نییز افیزودن

ضدمیکروبی و اثر بیر فلیور میکروبیی دسیتگاه گیوارش

آنتیییبیوتیییک و زیتییون منجییر بییه بهبییود ضییریب تبییدیل

اعمییال میییکننیید و باعییث تحریییک سییامانه ایمنییی و

غذایی جوجههای گوشتی شد .این بهبود احتمیاال ناشیی

هورمونی میشوند ،در نتیجه حاصل از مصرف این مواد

از اثرات ضد باکتریایی و ضد قیارچی ایین دو افزودنیی

افزودنییی در طییول دوره آزمییایش مییرثر باشیید (.)11

باشد که با کاهش جمعیت میکروبیی نیامطلوب دسیتگاه

عواملی همچون میزان پایداری ترکیبات فعال موجود در

گوارش ،ضمن کمک به افزایش سط سالمتی و ایمنی

گیاهییان دارویییی در مراحییل فییرآوری ،منشییاء و میییزان

جوجههیا ،بیا جلیوگیری از تجزییه پیروتئین و اسییدهای

مصییرف افزودنییی ،اختالفییات فیزیولییوژیکی دسییتگاه

آمینه توسط جمعیت میکروبیی مریر دسیتگاه گیوارش،

گوارش ،و شرایط محیطیی آزمیایش میی تواننید باعیث

منجییر بییه بهبییود عملکییرد جوجییههییا گردیییدهانیید (.)23

اخییتالف در نتییایج شییوند .همچنییین ،شییرایط جییوی،

آنتیبیوتیکها از جمله افزودنیهای غیذایی هسیتند کیه

موقعیت جغرافیایی ،شرایط برداشت و ذخیره سازی میی

بییهمنظییور جلییوگیری از رشیید بییاکتریهییا بیمییاریزای

تواننیید سییاختار شیییمیایی افزودنییی گیییاهی و در نتیجییه

رودهای در تحریییک رشیید و بهبییود عملکییرد در تغذیییه

کارایی افزودنی های گییاهی را تحیت تیاثیر قیرار دهنید

طیور به کار میروند و سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی

( .)11همچنییین ،اثییرات مفییید مییواد افزودنییی بیشییتر در

مییییشیییوند ( .)13روغییینهیییای ضیییروری همچیییون

شرایط استرسزا مانند وضیعیت بیمیاری ،تیراکم زییاد و

کارواکرول ،هرم پروتئین ،سلولز و چربیی را افیزایش

شیوههای بد مدیریت مشاهده میشود ( .)1درصید میواد

داده و هرم ظاهری مواد مغذی را در دستگاه گوارش

مغذی جیره ،سن ،تراکم گله ،محیط پیرورش و سیاختار

بهبود میبخشیند و باعیث افیزایش قابلییت هریم میواد

ژنتیکی پرندگان میتواند در پاسخ جوجههیای گوشیتی

مغذی در ایلئوم میشوند (.)10

به افزودنیهای محیرک رشید تیأثیر گیذار باشیند (.)25

در پژوهش جاری ،افزودن پونه میزان افزایش وزن بیدن

بنابراین ،گمیان میی رود همیهی ایین عوامیل مییتواننید

در دوره هشت تا  21روزگی را کاهش داد و بر افزایش

باعث ایجاد اختالف در نتیایج پیژوهشهیای گونیاگون

وزن بدن در دوره  22تا  02و هشت تیا  02روزگیی اثیر

گردند.

معنی داری نداشت .برخالف این یافته هیا ،برخیی نتیایج

یافتههای این پژوهش نشیان داد سیط کلسیترول خیون

قبلی نشیان دادنید کیه اسیتفاده از سیطوح مختلیف پونیه

در جوجههای تغذیه شده با  ./0درصید پونیه در مقایسیه

( ،5/0یییک 1/0 ،و دو درصیید) در جیییره جوجییههییای

بییا گییروه شییاهد کییاهش یافییت .برپایییهی گییزارشهییای

گوشتی باعث بهبود افزایش وزن روزانه شد (.)0

موجیود کنجالیههیای گییاهی و روغینهیای آن ،از راه

استفاده از گیاهان دارویی با خاصیت پادزیستی بهعنیوان

افزایش دفن عصیاره هیای صیفراوی (از راه میدفوع) و

رویکیییردی نیییوین در بهبیییود عملکیییرد و بهداشیییت

کیاهش بیاز جیذب آن و همینطیور کیاهش جیذب

فراوردههای دامی به شمار میآید و با توجه بیه ایینکیه

کلسترول از طریق روده و کاهش تیاثیر آنیزیم لیپیاز بیر

بیشیییتر میییواد بیییهعنیییوان محیییرک رشییید و جیییایگزین

هرم و جذب چربی (به واسیطه افیزایش ویسیکوزیته)

اثرات برگ زیتون و پونه بر عملکرد ،فراسنجههای خونی و جمعیت میکروبی ایلئومی در جوجههای گوشتی133 .

میتواند باعث کاهش کلسیترول و تیریگلیسیرید سیرم

کلی یافتههای این پژوهش نشان داد افزودن پودر بیرگ

خون شود ( .)20وجیود ترکیبیاتی ماننید کیارواکرول و

گیاهان پونه و زیتیون بیه جییرهی جوجیههیای گوشیتی،

تیمول در گیاه دارویی پونه اثر کاهندگی بیر روی تیری

روی برخییی پارامترهییای عملکیییردی و خییون اثیییرات

گلیسیرید و کلسترول دارد .ازجمله علل احتمیالی دیگیر

سییودمندی داشییته بییهویییژه جمعیییت میکروبییی دسییتگاه

مرثر در این زمینه ،افزایش سط الیاف خام جیره غذایی

گییوارش را تحییت تییاثیر مطلییوب قییرار داده (بییهترتیییب

در موقن استفاده از گیاهان دارویی حاوی الیاف خام باال

افزایش و کاهش جمعییت الکتوباسییلوسهیا و اشرشییا

می باشد .وجود الیاف خام باال باعث افزایش دفن صیفرا

کوالی) به گونهای که شاید بتوان از آن به عنوان ییک

شده که میتواند موجب کاهش سیط کلسیترول خیون

جایگزین بیرای آنتییبیوتییکهیای سینتتیک بیه منظیور

گردد ( .)0در پژوهشی دیگر نشان داده شد کیه اسیتفاده

بهینهکردن پرورش جوجههای گوشتی بهره برد.

از روغیین گیییاه گییز باعییث افییزایش عملکییرد و رشیید،

منابع
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و پیشنهاد گردند که این گیاه میتواند جایگزین مناسبی
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Abstract
Olive is an evergreen tree with antibacterial properties and showed beneficial effects on the
microbial flora of the digestive tract. Also, oregano plant with antioxidant properties can
improve the feed conversion ratio. This experiment was conducted to investigate the effects of
olive leaf and oregano powder on performance, blood parameters and ileal bacteria
population of broiler chickens. A total number of 400 male and female Cobb 500 broiler
chicks in a completely randomized design with 5 treatments, 4 replicates and 20 chicks per
each were used. Birds were kept under same condition during the first week of rearing period.
From 8 days of age until the end of rearing period, each of experimental groups was fed with
one of the following diets: 1- basal diet without additive (control) 2- diet containing 50 g/ton
erythromycin 3- diet containing 0. 5% olive leaf 4- diet containing 0. 5% oregano 5- diet
containing 0. 5% mixture of olive leaf and oregano. The management conditions of all groups
were the same throughout the breeding period. At the end of the experiment (42 days), two
chicks of each replicates were selected and slaughtered. Statistical evaluation was performed
using SAS program. The results indicated that although supplementation with olive leaf,
mixture of olive leaf and oregano as well as antibiotic significantly improved feed conversion
ratio during 8-21 days of age compared to control group, but performance parameters (feed
intake, body weight gain and feed conversion ratio) of broilers during 8 to 42 days of age
were significantly not influenced by experimental treatments. The highest and the lowest
levels of blood HDL were observed in olive leaf and mixture of olive leaf and oregano and
oregano groups, respectively (p<0. 05). All additives significantly increased ileum
lactobacillus and decreased E. coli count compared to the control group (p<0. 05). In
conclusion, the results showed that dietary addition of oregano and olive leaf can beneficially
influence some blood parameters and also ileal bacteria of broilers.
Keywords: Olive leaf and oregano, Blood parameters, Ileal microflora, Broiler,
Performance
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