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چکیده
آزمایشیهاي گروهشد.انجامگوشتیهاي جوجهعملکردبربیوتیکآنتیوآلیاسیددارویی،گیاهاناثربررسیمنظوربهآزمایشاین
گیاهیهاي عصارهشاملترتیببهپنجموچهارمسوم،هاي گروه،(آلوده)مثبتکنترلدومگروه،(غیرآلوده)منفیکنترلاولگروه:شامل

صورتبهاولهفتهدودر،%1/0میزانبهSelko-pH(آلیسیداششمگروه،دوره)طولدر%1/0میزانبهیک(هربومادرانوسیرآویشن،
تن)درگرم100میزانبهتتراسایکلین(اکسیبیوتیکآنتیهفتمگروهوآشامیدنیآبدرروز)درساعت7- 8دورهادامهدروساعت24

کهدادنشانروزگی42درنتایجشدند.داده)لیترمیلی1(چالشژژونیباکترکمپیلوباکتريبامنفیکنترلبجزهاگروهتمام21روزدربودند.
داشتيدارمعنیوتاتفشاهدتیماربهنسبتکهبودآلیاسیدتیماربهمربوطگوسفندخونقرمزهايگلبولعلیهباديآنتیعیارباالترین

)P<0.05(. گذاشتنديدارمعنیتأثیرخونبیوشیمیاییهايترکیبرويبرتیمارهاالبته)P<0.05(،کاهشباعثآویشنتیمارکهطوريبه
.)P<0.05(ندداشتيدارمعنیتفاوتشاهدتیمارباآماريلحاظازکهدادنشانراگلیسریدتريمیزانکمتریننیزسیرتیماروسرمکلسترول
وسیرتیمارهايدرترتیببههاکریپتعمقبیشترینوپرزارتفاعباالترینکهطوريبه،داشتندرودهلوژيورفومبرداريمعنیتأثیرتیمارها
کمپیلوباکتريشدنموضعیبرتیمارهاهمچنین.)P<0.05(داشتداريمعنیتفاوتشاهدتیمارباآماريلحاظازکهشدمشاهدهآویشن

تیماروشدمشاهدهبیوتیکآنتیتیماردرباکترياینونیکلجمعیتکمترینکهطوريبه،)P<0.05(داشتندداريمعنیتأثیرنیوژژباکتر
داد.کاهشيدارمعنیصورتبهشاهدتیماربهنسبتراباکترينیزبومادران

.گوشتیجوجهروده،لوژيوفورم،سیربومادران،آویشن،چالش،:کلیديهايواژه

مقدمه
زنجیرهدرتوجهیقابلنقشطیورپرورشصنعتامروزه

.داردعهدهبهانسانپروتئینینیازمینأتدروانسانغذایی
ازطیورسالمتیحفظحالعیندروتولیدافزایشبنابراین
ازبعضیطرفیاز.باشدمیدهندگانپرورشاصلیاهداف

بهمربوطمشکالتترینشایعازغذاییأمنشباهابیماري
طریقازندتوانمیکهآیندمیحساببهانسانسالمت

کمپیلو باکتر ژژونیکنند.پیداانتقالنانسابهطیورمحصوالت
دراسهالتولیدکنندهانسانیزايبیماريعواملمهمترینازیکی

Altekruse(استشدهشناختهدنیاسراسر & Tollefson,
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وايرودهورممهمعواملازیکیژژونیکمپیلو باکتر .)2003
دنیادررانفرمیلیون500تا400انهیسالکهباشدمیاسهال
خمیدهمیلهمعنیبهیونانیکلمهازکمپیلوواژه.کندمیمبتال

اکتریاسهکمپیلوبخانوادهدرباکترلویکمپجنساست.شدهگرفته
نظرازآنهانیمهمترکهبودهگونهزیروگونه18ازمتشکل
.باشدمیکمپیلو باکتر ژژونیبهمعروفژژونیگونهزیرغذایی

Campylobacter(کمپیلو باکتر ژژونی jejuni (گرمايمیله
خانوادهازمیکروآئروفیلوگرمادوستمتحرك،خمیده،منفی،

Campylobacter(لوباکتریاسهیکمپ iaceae(ازیکیوبوده
ور،یطالشهدر.استلوباکتریوزیکمپنامبهنتریتآمهماملوع

باشد.مییژژونباکترلویکمپبههااندامنیترآلودهازیکیکبد
وتتراسایکلینازجملههابیوتیکآنتیانواعبهنسبتباکترياین

,Simon(داردمقاومتسیبروفلوکساسین Andersen؛ 1992 et

al., Taremi؛ 2006 et al., 2006(.
کهشودمیگفتهگیاهانازايمجموعهبهداروییگیاهان

واستداروییاثربخشهايترکیبدارايآنهاهاياندام
موردداروسازيتصنعدردرمانیاثراتدلیلبههمچنین
مخلوطیکگیاهیهايعصارهگیرند.میقراراستفاده
شانیدگیچیپاینبنابر،دهندیمتشکیلراهاترکیبازايپیچیده

،دنبدهواکنشمولکولیچنداهدافباتاسازدیمقادرراهانآ
مشکلهاترکیبنایبههاسمیارگانمیکرومقاومتنتیجهدر
Cross(شودمی et al., 2007.(

Thymus(باغیآویشن vulgaris(شانزدهمقرناز
موردآندرمانیخواصوهشدشناختهداروییگیاهعنوانبه

مناطقمیبوکهاستگیاهیآویشن.استهگرفتقرارتأیید
,Samsamshariat(باشدمیمدیترانهشرقی ترینمهم).1990
،نسیم- پاراکارواکرول،تیمول،آویشناسانسهايترکیب
,OmidBaigi(هستندلئوسینولینالول 2005.(

Achillea(بومادران millefolium(صورتبهکهاستگیاهی
علتبهواستشدهیماستفادههازخمي برامرهمعنوانبهی سنت
قلبواعصابسلسلهرويبهعطري،تلخموادوتاننبودندارا
,Zargari(گذاردمیاثرنیز موجودهايترکیبمهمترین).1989
ازبرخیفنلی،پلیهايترکیبار،فرّروغنشاملیاهگایندر

نیتراتفسفاتووتاننهايترکیبها،الکتونها،ونفالانواع

,Mozafarian(باشدمی 2013(.
Allium(سیر sativum(نقاطتمامدرکهعلفیگیاهیست

گرمطبیعتگیاهاینایرانقدیمطبنظراز.شودمییافتجهان
,Akhondzadeh(داردخشکو وآلیسینمادهدو).2000

,Shahriari(هستندگیاهاینهايترکیبمهمترینآجون 1995.(
،کندمیاعمالرامتعددياثراتسیرغنرویاسیرعصاره

دهندهکاهشها،قارچکشندهضدویروس،ضدباکتري،ازجمله:
انداختنتأخیربهوخونریزيمدتافزایشسرم،لیپیدمیزان

Dianati(باشدمیخونلختهتشکیل & Momeni, 2002.(
ورطیوداميهاجیرهدرکممیزانبههابیوتیکآنتیمصرف

مقروناقتصادينظرازودهدمیبهبودراغذاییتبدیلضریب
تتراسایکلین،مانندداروهاییازکاراینبراي،استصرفهبه

ازیکیتتراسایکلیناکسی.شودمیاستفادهغیرهوسیلینپنی
کمترکشورهاازبعضیدرکهاستهابیوتیکآنتیترینگسترده

دراما،شودمیاستفادهاهلیاناتحیورشدمحركعنوانبه
مرسومطوربهدیگرهايکشوربرخیهايمرغداريمزارع

موادهايماندهباقیبیندرهاتتراسیکلین.شودمیمصرف
درمان،وپیشگیريکاربردنوعدوعلتبهضدباکتریایی

,Mussman(کنندمیایجادعملدررازیاديمشکالت 1975.(
،استگرفتهقرارتوجهموردامروزهکههاییافزودنیازیکی
مطلوبواسیديمحیطیایجادبرايکهباشدمیآلیاسیدهاي

موادمؤثرهضمبرايگوشتیمرغايروده- ايمعدهنواحیدر
خوراكدرآلیاسیدهايوجود.باشدمیمناسبجیرهمغذي
بهحساسهايگونهویژهبه،هاباکتريجمعیتکاهشباعث
کاهش.شودمیکمپیلوباکترهاوسالمونال،لیشیاکیاشرمثلاسید،

استفادهافزایشموجبمغذيموادرقیبيهاباکترياینجمعیت
کاهشوزاددروننیتروژنکاهشپرنده،توسطمغذيمواداز

,Block(شودمیرودهمحیطدرآمونیاكتولید 1999.(

هاروشومواد
تجاريسویهنرجوجهقطعه336تعدادآزمایشایندر

تیمار7درتصادفیکاملهاي بلوكطرحقالبدر)500(کاب
پرورشدورهطولدرهاجوجهتغذیهبررسی شدند. تکرار4و
NRC(سویاکنجالهوذرتپایهبر هايگروهبود.)1994
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دومگروه(غیرآلوده)،یفمنکنترلاولگروهشاملآزمایشی
ترتیببهپنجموهارمچسوم،هاي گروه(آلوده)،مثبتکنترل
بهیک (هربومادرانوسیر،آویشنگیاهیهايعصارهشامل
Selko-pH(آلیسیداششمگروهدوره)،طولدر% 1/0میزان

ادامهدروساعت24صورتبهاولهفتهدودر،%1/0میزانبه
گروهوآشامیدنیآبدرروز)درساعت7- 8روزيدوره
درگرم100میزانبهتتراسایکلین(اکسیبیوتیکآنتیهفتم
هفتگیصورتبهوزنزایشافومصرفیخوراكبودند.تن)

درشد،میمحاسبههفتگیصورتبهنیزتبدیلضریبوتوزین
بررسیبرايوکشتارتکرارهرازپرنده2تعدادنیزدورهپایان

تعیینبراي شد.بردارينمونههاپرندهرودهازروده،لوژيورفوم
)SRBC(گوسفندخونقرمزهاي گلبولعلیهباديآنتیعیار

نتعییبرايهمچنین،شدگیريخونروزگی42و28سندر
.آمدعملبگیريخونبیوشیمیاییفاکتورهاي

کمپیلو باکتر ژژونیريتباکباهاجوجهچالش
بامنفی)(کنترلشاهدگروهبجزهاگروهتمام21روزدر

کمپیلو باکتر ژژونیباکتريمایعکشتازلیترمیلی1
)109cfu/mL(شدند.چالشدانچینهداخلدرتلقیحروشبه

جاییجابروشباوانتخابپنهرازهقطع2تعداد42روزدر
کوررودهمحتویاتازگرمیکشدند.کشتهگردنهايمهره

منتقلورقتسريتهیهازبعد،برداشتهاستریلطوربههاجوجه
مدتبهخونآگارکشتمحیطبهلیترمیکرو100کردن 

شرایطدرسلسیوسدرجه42دمايدرساعت48
میکروبیبارآزمایشایندر.گرفتقرارمیکروآئروفیلیک

آگارکانتپلیتکشتهاي محیطازوشدبررسینیزروده
)Plate Count Agar(،آگارمکانکی)MacConkey agar(و

MRS(آگارام.آر.اس agar(هوازي،يهاباکتريبرايترتیببه
.شداستفادههوازيبیيهاباکتريوهافرمکلی

آماريتحلیل تجزیه و 
افزارنرمازاستفادهباوANOVAروشبهآماريتجزیه

SASرویهوGLM.چندآزمونروشبههامیانگینانجام شد
شدند.مقایسههمبا05/0داريمعنیسطحدردانکنايدامنه

نتایج
عملکرد

آورده1جدولدرعملکردمقایسهبهمربوطنتایج
درتیمارهاازیکهیچکهدهدمینشاننتایج،استشده
تأثیرپرورشدورهکلورورشپهايدورهازیکهیچ
اندشتهنداهاجوجهمصرفیخوراكروييدارمعنی

)05/0>P(.کمترینوبیشترینکهگفتتوانمیکلدر
تیمارهايبهمربوطترتیببهاولدورهدرمصرفیخوراك
کمترینوبیشترینرشددورهدر. باشدمیسیروآویشن
تیمارومثبتکنترلتیمارهايتوسطترتیببهمصرفیخوراك

وبیشترینپایانیدورهدرهمچنین؛آمدبدستمنفیکنترل
وبیوتیک آنتیتیمارهايدرترتیببهمصرفیخوراكکمترین
خوراكمیزانکمترینوبیشتریندورهکلدربود.مثبتکنترل

منفیکنترلوبیوتیکآنتیتیمارهايدرترتیببهمصرفی
تأثیرتیمارهاکهدهدمیاننشنتایجهمچنینشد.مشاهده

اندنداشتههارهدوتمامدروزنافزایشبريدارمعنی
)05/0>P(.افزایشکمترینوبیشترینکهگفتتوانمیکلدر

واسیدآلیتیمارهايبهوطمربترتیببهآغازیندورهدروزن
افزایشکمترینوبیشترینرشددورهدرهمچنین.باشدمیسیر
بود.منفیکنترلوبومادرانتیمارهايبه مربوطترتیببهوزن

درترتیببهوزنافزایشکمترینوبیشترینپایانیدورهدر
نیزدورهکلدرشد.مشاهدهسیروبیوتیک آنتیتیمارهاي
تیمارهايدرترتیببهوزنافزایشکمترینوبیشترین

کهدهدمینشاننتایج.گردیدمشاهدهسیروبیوتیکآنتی
تبدیلضریبرويداريمعنیتأثیرروزگی28سنتاتیمارها
روييدارمعنیتأثیرپایانیدورهدرولی)،P<05/0(نداشتند
وکمترینکهريوطبه،)P>05/0(داشتندتبدیلضریب

آلیاسیدوسیرتیمارهايدرترتیببهتبدیلضریببیشترین
تگفتوانمیبنابراین شد.مشاهده)88/1و66/1ترتیببه(

سایربايدارمعنیتفاوتدارايسیروبومادرانتیمارهاي
بريدارمعنیاثراتیمارهنیزدورهکلدرباشند.میتیمارها
رهودکلدر).P<05/0(نداهنداشتغذاییتبدیلضریب

تیمارهايبهمربوطترتیببهتبدیلضریبکمترینوبیشترین
بود.آلیاسیدوسیر
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پرورشدورهطولدرهاپرندهعملکرد-1جدول
روز

یمارت
ضریب تبدیلافزایش وزن (گرم )(گرم)میزان خوراك مصرفی

1-1415-2829-421-421-1415-2829-421-421-1415-2829-421-42
ab7/731153020824/43448/4233/7851209241872/195/1ab72/18/1نفیکنترل م

ab91/697162420622/43847/4131/7861199239969/120/1ab73/184/1کنترل مثبت
a5/741154021888/44716/4163/7931210241979/194/1ab81/185/1آویشن

ab1/699158022188/44976/4124/8761197238969/103/2a87/189/1بومادران
b2/677155421434/43747/3898/8511141228374/107/2a88/192/1سیر

ab7/684161420851/43817/4262/8321258251761/196/1b66/175/1اسید آلی
ab6/711156722203/45009/4187/8561275255170/184/1ab74/176/1بیوتیکآنتی

SEM90/643/1445/2181/2935/503/1619/4828/97022/0039/0028/0026/0
P-value102/0096/0256/0541/0082/0536/0654/0108/0203/0001/0109/0065/0
a-b-c:05/0(استدارمعنینامشابهحروفباستونهردرارقامتفاوت<P(.
SEM:هامیانگینمعیارخطاي
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)SRBC(گوسفندخونقرمزهاي گلبولبهایمنیپاسخ
علیهپادتنعیارسنجیازآمدهبدستهايداده

است.شدهدادهنشان2جدولدرخونقرمزهايگلبول
تولیديبادي آنتیتیترکهدهد مینشانهادادهآماريبررسی

باشدنمیدار معنیروزگی28سندرتیمارهاهمهدر
)05/0>P.(تولیديبادي آنتیتیترکمترینوبیشترینکلدر

مثبتکنترلتیمارهايبهمربوطترتیب بهروزگی28سندر
بادي آنتیعیارروزگی42سندرالبته بود.آویشنو

، )P>05/0(دادمینشانرايدارمعنیتفاوتتولیدي
دارايترتیب بهبومادرانوآلیاسیدتیمارهايکهطوريبه

بودند.بادي آنتیتیترترینپایینوباالترین

خونبیوشیمیاییهاي فاکتور
گیري پارامترهاي خون را نتایج حاصل از اندازه3جدول 

دهد که بجز توتال پروتئین بقیه روزگی نشان می42در سن 
اند از تیمارهاي آزمایشی شدهداريمتغیرها متحمل تأثیر معنی

)05/0<Pگلیسرید طوري که بیشترین و کمترین مقدار تري)، به
ترتیب در تیمارهاي کنترل مثبت و سیر مشاهده شد. همچنین به

ترتیب در تیمارهاي بیشترین و کمترین میزان کلسترول خون به
بومادران و آویشن مشاهده شد. همچنین میزان آلبومین در 

ترتیب داراي بیشترین و تیمارهاي کنترل مثبت و اسید آلی به
در تیمارهاي بومادران و HDLکمترین مقدار بود. میزان ماده

ترتیب داراي بیشترین و کمترین مقدار بود.کنترل مثبت به

گوسفندخونقرمزهاي گلبولعلیهپادتنعیار-2جدول
روزگی42 روزگی28 تیمار
bc25/4 00/3 منفیکنترل
bc25/4 78/3 مثبتکنترل
a50/6 75/1 آویشن
c00/3 25/2 بومادران

abc75/4 25/2 سیر
a75/6 75/3 آلیاسید

ab00/6 00/3 بیوتیکآنتی
3330/0 2360/0 SEM

006/0 1455/0 P-value

a-b-c:05/0(استدارمعنینامشابهحروفباستونهردرارقامتفاوت<P(.
SEM:هامیانگینمعیارخطاي

رودهمورفولوژي
پرزهاصفات

نتایج حاصل از بررسی آماري مورفولوژي پرزهاي ژژنوم 
دهد که ارتفاع است. نتایج نشان میآورده شده4در جدول 

). باالترین P>05/0(باشد داري میپرزها داراي تفاوت معنی
ترین ارتفاع پرز مربوط به تیمارهاي سیر و اسیدآلی و پایین

داري مشاهده باشند که با تیمارهاي شاهد تفاوت معنیمی
نشد. همچنین قطر پرزها (پهناي پرز) در بین تیمارها تفاوت 

ها ). همچنین عمق کریپتP<05/0(داري را نشان نداد معنی
) و P>05/0(دهد ها نشان میداري را بین تیمارتفاوت معنی

ترتیب داراي بیوتیک بهطور کلی تیمارهاي آویشن و آنتیبه
بیشترین و کمترین عمق کریپت پرزها بودند.
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خونبیوشیمیاییپارامترهايبرتیمارهااثر-3جدول
HDL آلبومین پروتئینتوتال کلسترول گلیسیریدتري تیمار

a69/65 bc61/1 28/3 d19/105 bc59/229 منفیکنترل
c20/46 a88/1 65/3 ab31/156 a69/397 مثبتکنترل
b72/53 ab79/1 16/3 e92/88 b64/276 آویشن
a42/70 c45/1 23/2 a52/164 d49/115 بومادران

bc92/52 d12/1 42/3 b58/150 d10/114 سیر
bc19/53 d11/1 77/3 ab38/155 bc81/258 آلیاسید
bc93/52 ab69/1 91/2 c93/123 c20/196 بیوتیکآنتی

8881/1 0666/0 1627/0 1768/6 8207/21 SEM

0001/0< 0001/0< 1681/0 0001/0< 0001/0< P-value

a-b-c :05/0(استدارمعنینامشابهحروفباستونهردرارقامتفاوت<P(.
SEM:هامیانگینمعیارخطاي

گوشتیهاي جوجهرودهمرفولوژيصفاترويبرتیمارهااثر-4جدول
)µm(کریپتعمق )µm(پرزعرض )µm(پرزارتفاع تیمار

bc75/33 75/18 ab1350 مثبتکنترل
abc25/36 12/13 ab1443 منفیکنترل
a50/42 25/21 a1518 آویشن

bc62/35 50/17 a1552 سیر
ab25/36 37/19 ab1375 بومادران
ab00/40 62/15 b1293 آلیاسید
c12/33 37/14 a1517 بیوتیکآنتی

917/0 933/0 32/25 SEM

049/0 209/0 041/0 P-value

a-b-c:05/0(استدارمعنینامشابهحروفباردیفهردرارقامتفاوت<P(.
SEM:هامیانگینمعیارخطاي

باکتريشمارش
سکومدرکمپیلو باکتر ژژونیيهاباکتريشمارش
بهمربوطهايدادهآماريبررسیازحاصلنتایج
دادهشانن5جدولدرکمپیلو باکتر ژژونیباکتريشمارش

تأثیرداراياتیمارهکهدهدمینشاننتایجاست.شده

کمپیلو باکتر ژژونیباکتريکلنیزاسیونمیزانروييدارمعنی
کمترینویشترینب).P>05/0(باشندمیها جوجهسکومدر

کنترلتیمارهايدرترتیببهکمپیلو باکتر ژژونیباکتريتعداد
تیمارباآویشنتیمارالبتهکهشدمشاهدهبیوتیک آنتیومثبت
البته ).P<05/0(نداشتريادمعنیتفاوتمثبتکنترل
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مثبتکنترلمارتیبانیزبومادرانومنفیکنترلتیمارهاي
).P>05/0(باشدمیيدارمعنیتفاوتداراي

کلوهافرمکلیهوازي،بیي هاباکتريشمارش
هوازيي هاباکتري

جدولدررودهباکتریاییجمعیتهايدادهبررسینتایج
اثراتیمارهکهدهدمینشاننتایجاست.شدهدادهاننش5

ندداشتهوازيبیيهاباکتريجمعیتروييدارمعنی
)05/0<P( ،جمعیتکمترینوبیشترینکهطوريبه

ومنفیکنترلتیمارهايدرترتیببههوازيبیيهاباکتري
دارايمثبتکنترلمارتیهمچنینشد.مشاهدهآویشن
باشدمیمنفی)(کنترلشاهدتیماربايدارمعنیتفاوت

)05/0<P.(يدارمعنیاثرتیمارهاکهدهدمینشاننتایج
طوربه).P>05/0(دارندهوازييهاباکتريجمعیتروي

درترتیببههوازييهاباکتريتعدادکمترینوبیشترینیکل
تیمارهايهمچنین.دیده شدآلیاسیدوآویشنهايتیمار

تفاوتدارايمثبتکنترلمارتیبابیوتیکآنتیوبومادران
5جدولنتایجهمچنین).P>05/0(باشندمیيدارمعنی
روييدارمعنیتفاوتآزمایشیتیمارهايکهدهدمینشان

وبیشترینکلیطوربه.)P>05/0(دارندهافرمکلیجمعیت
وآویشنتیمارهايدرترتیببههافرمکلیجمعیتکمترین
ومادرانبوتیمارهايهمچنین،باشدمیمثبتکنترل
مثبتکنترلتیماربهنسبترايدارمعنیتفاوتبیوتیکآنتی
).P>05/0(دهندمینشان

log(سکوممحتویاتدرژژونیباکترکمپیلويباکترورودهباکتریاییجمعیت-5جدول cfu/g(
هافرمکلیهاي هوازيکل باکتريهوازيهاي بیکل باکتريکمپیلو باکتر ژژونیتیمارها

a7390/5c5108/6d5488/6e37/6کنترل مثبت
c3394/4a500/7a8868/8b511/8کنترل منفی

a6747/5d7607/5a046/9a065/9آویشن
ab5534/5d8164/5b9575/7ed611/6سیر

b2006/5d9126/5a1372/9c700/7بومادران
ab4405/5b9449/6e3105/5ed598/6اسید آلی

c2696/4b8669/6c1348/7d86/6آنتی بیوتیک
SEM1265/01408/0035/02211/0

P-value0001/00001/00001/00001/0
a-b-c:05/0(استدارمعنینامشابهحروفباستونهردرارقامتفاوت<P(.
SEM:هامیانگینمعیارخطاي

بحث
ازیکهیچدرتیمارهاازیکهیچکهدهدمینشاننتایج

روييدارمعنیتأثیرپرورشدورهکلورورشپهايدوره
تیمارکلدرولی)1(جدولندنداشتها جوجهعملکرد

دورهپایاندرمصرفیخوراكبیشترینبابیوتیک آنتی
نشانتحقیقاتازبرخینتایج.داشتراوزنباالترین

خوراكآب،مصرفاستممکنهابیوتیکآنتیکهدهدمی
دیگرنامحققازبرخیمطالعاتدهند.افزایشرادوهریا

بنابراین،دهدمینشانراغذاوآببینثابتیطارتبابیانگر
مؤثرندرودهمیکروبیفلورتغییردرهابیوتیکآنتیچون

درآبدارينگهجذببرتأثیرطریقازاستکنمم
Shojaadoost(باشندمؤثرآبمصرفدرگوارشدستگاه
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et al., رسیدستوجذبقابلیتهابیوتیکآنتی).2002
هابیوتیکآنتیافزودندهند.میافزایشرامغذيموادبرخی

رامنگنزوفسفر،کلسیممانندمغذيموادجذبجیرهدر
افزایشباعثهابیوتیکآنتیهمچنین،دهدمیافزایش

نتیجهدر،شوندمیهافاگوسیتمقابلدرهاباکتريحساسیت
ضریبترتیببدینورفتهبینازهاباکترياززیاديتعداد
هابیوتیکآنتیازاستفادهالبته .یابدمیکاهشغذاییتبدیل

عملکردبهبودوگوارشدستگاهسالمتحفظبهدتوانمی
Alcicek(کندکمک et al., نشاننتایجطرفیاز).2004
خودبهراتبدیلضریبکمترینآلیاسیدتیمارکهدادند

کنندهدریافتتیماردربدیلتضریببهبودداد،اختصاص
آلیهاياسیدکنندهتحریکخاصیتبهتوانمیرااسیدآلی

يامحتواسیدیتهبردنباالیتواناینیزومصرفمیزانبر
میزان افزایشآنتبعبهوهضمسرعتبردنباالومعده

Alcicek(دادنسبتگوارشسیستمتخلیه et al., 2004(.
باشدهتغذیهيهاجوجهکهشددادهنشانآزمایشیکدر

بهتريتبدیلضریبدارايفرمیکاسیدوپروپیونیکاسید
Denli(بودندشاهدتیماربهنسبت et al., در.)2003

انجام)2003(همکارانوDenliتوسطکهدیگريآزمایش
جیرهدرآلیاسیدترکیبمصرفکهشددادهنشانشد،

ازاستفادهشد.غذاییتبدیلضریببهبودسببپرندگان
گوشتیيهاجوجهخوراكدرآلیاسیدهايازمخلوطی

گوشتمیزانوتبدیلضریبوزن،افزایشدربهبودباعث
Sakine(شدشاهدتیماربامقایسهدررانوسینهدر et

al., تأثیريداروییگیاهانزااستفادهتحقیقایندر).2006
استممکنامراینکهنداشتعملکرديهايشاخصروي

این(درپرورشسیستمیااستفادهموردهايزودبهمربوط
همکارانوSakineمطالعاتدر.باشدقفس)سیستمطرح

سیرتجاريپودرگرم10و5/0سطوحازاستفاده)2006(
بدن،وزندريدارمعنیاثرگذار،تخمهاي مرغجیرهدر

کردنداعالمنآنا. نداشتخوراكبازدهومصرفیخوراك
محصوالتازاستفادهدلیلبهاستممکنتأثیرعدماینکه

دهدانشانباشد.سیرسازيآمادهروشومختلفتجاري
رويبرتأثیريآویشنوسیرعصارهازاستفادهکهاستشده

Sarica(نداشتگوشتیطیورعملکرد et al., البته .)2005
دارايآویشنباهمراهبومادرانگیاهعصارهازاستفاده
Cross(باشدمیطیورعملکردرويمثبتیاثرات et al.,

2007(.
باديآنتیتیترکهدهدمینشانهادادهآماريبررسی

دارمعنیروزگی28سندرتیمارهاهمهدرتولیدي
تفاوتروزگی42سندرباديآنتیتیترولیباشدمین

کهطوريبه،)2(جدولدهدمینشانرايدارمعنی
وباالتریندارايترتیببهبومادرانوآلیداسیتیمارهاي

تیماردرباديآنتیتیتربهبودبودند.باديآنتیتیترترینپایین
ایندرمصرفیخوراكبهبودبهمربوطاستممکناسیدآلی

سیستمیکتشکیلوبدنوزنبهبوددر نهایت وتیمار
ایمنیسیستمرويبرآویشنگیاهعصارهباشد.قويایمنی

نشانمطالعات.شودمیآنبهبودباعثوگذاردمیتأثیرنیز
باکتري،ضدخاصیتدارايآویشنهايگونهکهاستداده
غنیگیاهانباشند.میاکسیدانیآنتیوضدانگلیقارچ،ضد

آویشنوسیربیان،شیرینمانندکارتنوئیدهاوفالونوئیدهااز
سیستمتقویتهایتندروCویتامینفعالیتافزایشباعث
سببخودییضدباکتریااثراتباگیاهاناینشوند.میایمنی

Cook(شوندمیایمنیسیستمتقویت & Samman, 1996.(
دارايکمتربدنوزندلیلبهاستممکنبومادرانتیمارالبته 

.باشدتريضعیفایمنیسیستم
در)3(جدولبیوشیمیاییفاکتورهايبهمربوطنتایج

بقیهپروتئینتوتالبجزکهدهدمینشاننیزروزگی42سن
آزمایشیتیمارهايازيدارمعنیتأثیرمتحملمتغیرها

سببآویشنکهشددادهنشانتحقیقیکدراند.شده
شدایمنیسیستمقدرتافزایشوچربیکلسترول،کاهش

Toghyani(داشتمطابقتتحقیقایننتایجباکه et al.,

نندماگیاهانیکهانددادهنشانمحققانازگروهی).2011
غلظترويبرريادمعنیاثراتدارايسیروآویشن

باشندمیHDLوکلسترولها،گلیسیریدتري
)Amoozmehr & Dastar, تغذیهکهشدهگزارش.)2009

دررامحسوسیکاهشیشنآوعصارهباگوشتیيهاجوجه
استداشتهسرمیHDLوکلسترولگلیسرید،تريمیزان
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)Ali et al., گیاهیهايعصارهمواقعبرخیدر.)2007
متابولیسمورشدعملکردرويرامعکوسیآثارندتوانمی

Lee(باشندداشتهلیپیدها et al., انجاممطالعاتدر).2003
پودرکیلوگرمدرگرم10و5/0سطوحازاستفادهشده،

يدارمعنیطوربهگذارتخمهايمرغجیرهدرسیرتجاري
کهدادکاهشراسرمگلیسریدهايتريوکلسترولغلظت

Sakine(داشتمطابقتتحقیقایننتایجبا et al., 2006(.
کاهشسیر،پودرمکملباشدهتغذیهگوشتیيهاجوجهدر

فعالیتکاهشدلیلبهکاهشاینکهشدمشاهدهکلسترول
ووکتازدرآتاریلکوآنزیمگلومتیل- 3-هیدروکسی-3آنزیم

Qureshi(استشدهگزارشهیدروکسیالز-آلفا- 7 et al.,

Konjufca؛ 1983 et al., کهشدهگزارشهمچنین).1997
راگلیسریدتريوDLLکلسترولمیزانبومادرانازاستفاده

Sharifi(دادکاهشگوشتیيهاجوجهدر et al., 2013(.
بورنئولاستاتوسینئولمانندهاییترکیبشاملبومادران

کاهشراکلسترولمیزانندتوانمیهاترکیباین،باشدمی
Yu(دهند et al., دربومادرانتیمارآزمایشایندر.)1994

دلیلبهتاسممکنکهبودناموفقکلسترولمیزانکاهش
باشد.قفسسیستمازناشیهاياسترسیاآزمایششرایط

پرزهايلوژيورفومآماريبررسیازحاصلنتایج
دارايپرزهاارتفاعکهدهدمینشان)4(جدولژژنوم
رزپارتفاعترینپایینوباالترین.باشدمیيدارمعنیتفاوت
قطرهمچنینباشند.میآلیاسیدوسیرتیمارهايبهمربوط
نشانرايدارمعنیتفاوتتیمارهابیندرپرز)(پهنايپرزها
بینرايدارمعنیتفاوتهاکریپتعمقهمچنیننداد.

باالتریندارايسیرتیمارکه طوريبه،دهدمینشانتیمارها
مثبتاثراتلدلیبهاستممکناینکهباشدمیپرزهاارتفاع

قراردسترسدربهبودومضريهاباکتريکاهشدرسیر
رشدآندنبالبهوهاپرزاختیاردرغذاییموادگرفتن
کمترینسیردیگرطرفازاما،باشدرودهيپرزهامناسب
احتمالپس؛داداختصاصخودبهراوزنافزایشمیزان

رشدازرامناسبیرشددورهابتدايدرسیرتیمارکهرودمی
ماننداحتمالیکالتمشدنبالبهولیکردمیدنبالپرزها

پیداکاهشتدریجبهآنرشد،باکتريتلقیحیاقفساسترس

ایناینکهباگفتبایدآلیاسیدتیمارمورددر.استهکرد
ولیباشدمیهوازييهاباکتريجمعیتکمتریندارايتیمار

این،داداختصاصخودبهراپرزهاارتفاعکمترینطرفیاز
فلورمیکرورشدروياسیدآلیتأثیردلیلبهاستممکنامر

میکروفلوررشدکاهشواسیديpHایجادبارودهطبیعی
تیمارالبته باشد.رودهپرزهايمناسبرشدکاهشوروده

کردناضافهباشد.میکریپتعمقبیشتریندارايآویشن
لوژيورفومبهبوديباعثبلدرچینجیرهبهآویشناسانس

Denli(شدروده et al., درهاکریپتعمقبودنکم.)2003
دلیلبهاستممکنراماینکهشدمشاهدهبیوتیک آنتیتیمار

،باشدها جوجهرودهدربیوتیکآنتیکشیمیکروبخاصیت
وتکاملبرايرودهدرباکتریاییجمعیتحضورکهآنجااز

دلیلایناحتماالًپساست،الزمرودهلوژیکیومرفرشد
باشد.میبیوتیکآنتیتیماردرپرزهاکمرشد

کمپیلو باکتريشمارشبهمربوطيهادادهآماريبررسی
تأثیرارايدتیمارهاکهدهدمینشان5جدولدرباکتر ژژونی

ژژونیکمپیلو باکتر اکتريبشدنموضعیمیزانروييدارمعنی
کلونیتعدادکمترینوبیشترینباشند.میها جوجهسکومدر

ومثبتکنترلتیمارهايدرترتیببهکمپیلو باکتر ژژونیباکتري
انتظارکهطورهمانآزمایشایندر.شدمشاهدهبیوتیک آنتی
تیماردرباکترکمپیلوباکتريجمعیتغلظتباالترینرفتمی

خاصیتاینکهباآویشنمارتی. شدمشاهدهمثبتکنترل
تفاوتکهشدمشاهدهامااستشدهثابتآنکشیباکتري

تیمارهاییازیکیونداشتهمثبتکنترلتیماربايدارمعنی
این.بودباالآندرباکترکمپیلوباکتريکلونیجمعیتکهستا

مناسبناوريآفریانامناسبزوددلیلبهاستممکنامر
باشدقفسسیستمازواردهاسترسیاداروییگیاهاینعصاره

افزایشباعثهابیوتیکآنتیداد.کاهشراتیمارایناثراتکه
نتیجهدر،شوندمیهافاگوسیتمقابلدرهاباکتريحساسیت

ضریبترتیببدینورفتهبینازهاباکترياززیاديتعداد
Sokmen(یابدمیکاهشغذاییتبدیل et al., بیندر.)2003

تیماردرباکتريجمعیتکمترینداروییگیاهانهايعصاره
يادارادرانبومکهاستشدهدادهنشان.شدمشاهدهبومادران

باسیلوسوسانآلبیککاندیدارويبرايالعادهفوقمهارياثر
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هاي فالونوئیدمحققانبرخیعقیدهبهباشد.میسوبتلیس
ازباکتريدواینرويمهاريتأثیربرعالوهگیاهایندرموجود

Aljancic(کندمیجلوگیرينیزآسپرژیلوسنایجررشد et al.,

آبیعصارهواسانسمیکروبیضدخاصیتتحقیقیدر.)1999
مخمرنوعدووباکترينهگو12رويبربومادرانمتانولیو

يرويدارمعنیاثرآبیعصارهمایشآزایندر.شدبررسی
متانولیعصارهواسانسکهحالیدر،ندادنشانتیمارها

بودندتوجهیقابلضدمیکروبیفعالیتياداربومادران
)Sokmen et al., بهآویشنمیکروبیضدخواصالبته .)2003

نسبتترپنوئیديهايترکیبسایروسابینولمانندهایییبترک
Tuberoso(استشدهداده et al., بررسینتایج.)2005
کهدهدمینشان)5(جدولرودهباکتریاییجمعیتهايداده

وهوازيبیيهاباکتريجمعیتروييدارمعنیاثراتیماره
تیمارکهرسدمینظربهبنابراین .اندداشتههافرمکلیوهوازي
دریافتراکمپیلو باکتر ژژونیباکتريکهآنجاییازمنفیکنترل
آندرهوازيبیيهاباکتريجمعیتنتیجهدراست،نکرده

اهگیاینکهگفتبایدآویشنمورددرولیاستیافتهافزایش
استشدهثابتبارهاآنکشیباکتريخاصیتاینکهبادارویی

ایندرهافرمکلیوهوازييهاباکتريتعدادکهشدمشاهدهاما
دلیلبهاستممکنامراین،استدیگرتیمارهايازبیشترتیمار

گیاهیمادهاینمصرفیزودیاقفسسیستمازناشیاسترس
،استشدهثابتمطالعاتازبسیاريدرکهطورهمانباشد.

هاکپکهمچنینوهاباکتريرشدازمانعی لآاسیدهايرکیبت
پرندهکردنآلودهبهقادرباکترينتیجهدر،شدههاقارچو
دانچینهنامناسبمحیطدرهاباکتريسرانجام.بودخواهدن

نابودمیزبانبدندمايوآباسید،ر یثتأتحتوپرنده
وضدباکتریاییاثرفرمیک،اسیدمثالعنوانبه.شوندیم

دارندی مناسبقارچیضداثرپروپیونیکاسیدکميهاغلظت
)Horiuchi et al., هاباکتريسلولیغشاءازدهایاس).2002

یونتولیدباوشدهتجزیهاسیدسلولداخلدر.کنندمیعبور
+HکاهشموجبpHيهاونیآنهمچنین.شودمیسلول
تحتنتیجهدروDNAسنتزدراختاللموجبآمدهوجودبه

حالتایندر؛شودمیسلولیپروتئینساختگرفتنقرارتأثیر
داخلیpHتنظیمدرسعیانرژيصرفبااستمجبورسلول

دیتشدpHکاهشروندط،یمحبودني هوازیبعلتبهوبکند
Biggs(شودمیي باکترمرگبهمنجر تینهادروشده &

Parsons, 2008(.
تحقیقایندرکهگفتبایدنهاییگیرينتیجهعنوان به

نداشتهمنفیاثرگوشتیهاي جوجهعملکردبرداروییگیاهان
؛ اندداشتهمثبتاثرخونبیوشیمیاییفاکتورهايرويبرولی

کلسترولمیزانکمتریندورهپایاندرآویشنتیمارکهطوريبه
باکترکمپیلوکلنیزاسیونکاهشبرتیمارهاهمچنین.دادنشانرا

اند.داشتهمثبتاثرهاجوجهرودهدرژوژنی
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Abstract
This study was conducted to compare three herbal extracts (thyme, yarrow and garlic),

antibiotic, and organic acids to reduce Campylobacter jejuni colonization in digestive tract of
broiler chickens. A total of 336 one-day old male broilers (Cobb 500) were randomly allocated
to 7 treatments, 4 replicates with 12 birds in each replicate with a completely randomized
design. The experimental groups included negative control (basal diet without challenge), the
positive control (basal diet with challenge), organic acids (1 mL per liter in drinking water for
first 14 days of age, then 8 hours each day until end of the experiment), antibiotic
(oxytetracycline 100 ppm in feed), yarrow extract (1 mL per liter in drinking water), thyme
extract (1 mL per liter in drinking water), and garlic extract (1 mL per liter in drinking water)
throughout the experiment. Except for the negative control group, all chickens were orally
challenged with (109cfu/mL) C. jejuni suspension on day 21. The negative control group was
inoculated with 1 mL of saline solution. Feed intake, weight gain, and feed conversion ratio
were measured weekly. At end of the experiment (day 42), the blood samples were taken from
the wing vein to determine serum biochemical parameters. The effect of treatments on the
morphology of the small intestine, lymphatic organs weight, and colonization of C. jejuni were
measured. The results of statistical analysis showed that treatments had significant effect
(P>0.05) on Campylobacter jejuni colonization, so that, the highest and lowest levels of the
bacterial colony were observed in positive control and antibiotic treatment. The negative control
and yarrow treatments had a significant difference (P<0.05) with positive control. The
experimental groups showed a significant effect on intestinal morphology and blood parameters
(P>0.05). According to the results of this experiment, the use of above mentioned treatments
had positive effects on decreasing serum cholesterol and triglyceride, as well as reducing the
colonization of Campylobacter jejuni in digestive tract of broiler chickens.

Keywords: challenge, thyme, yarrow, garlic, organicacids, antibiotics, broiler chickens.


