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چکیده
Mentha piperitaمنظور بررسی اثر استفاده از نعناع (به L.) آویشن ،(Thymus vulgaris L.ویژه کاسنی () و بهChicorium

intybus L.(سویه تجاري روزه ازقطعه جوجه گوشتی یک360هاي گوشتی، آزمایشی با بر عملکرد و مورفولوژي روده در جوجه
قطعه ماده) 20قطعه نر و 20قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار (40تکرار و 3تیمار در 3در قالب طرح کامالً تصادفی با 308سار

عالوه مخلوط پودر گیاهان عالوه پودر کاسنی و جیره شاهد بهطراحی شد. تیمارهاي آزمایشی شامل: جیره شاهد، جیره شاهد به
روزگی استفاده شدند. صفات عملکردي 25-42و 11-24، 0-10هاي آزمایشی در سه دوره جیره.نعناع و آویشن بودکاسنی، 

بررسی اثر برايروزگی، 42گیري شدند. در اي اندازهصورت دورهشامل افزایش وزن بدن، خوراك مصرفی و ضریب تبدیل غذایی به
صورت تصادفی کشتار شد. پرنده از هر تیمار به6نسبت آنها در ژئوژنوم و ایلئوم، تیمارهاي اعمال شده بر طول پرز، عمق کریپت و

) p<0.05نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن کاسنی یا مخلوط کاسنی، نعناع و آویشن سبب افزایش وزن بدن و مصرف خوراك شد (
وهی بود که با جیره حاوي کاسنی تغذیه شده بودند. نتایج که بیشترین افزایش وزن بدن و کمترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به گر

شناسی روده نشان داد که طول پرز، عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق کریپت در ژئوژنوم و ایلئوم تحت تأثیر حاصل از بافت
ویژه کاسنی سبب ع، آویشن و بهطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن گیاه دارویی نعناتیمارهاي غذایی قرار نگرفت. به

هاي گوشتی اثري نداشت.هاي گوشتی شد و بر مورفولوژي بافت روده جوجهبهبود عملکرد جوجه

Thymus vulgaris(آویشنهاي کلیدي:واژه L. (،کاسنی)Chicorium intybus L.(،نعناع)Mentha piperita L.(،گوشتی،جوجه
.رودهيمورفولوژ،عملکرد



Mentha piperita(تأثیر پودر نعناع 1036 L.(...

مقدمه
هاي طیور شده پرورش صنعتی طیور سبب افزایش بیماري

و براي رسیدن به رشد بهتر و بهبود کارایی خوراك، استفاده از 
,Ponte & Rosadoاست (گیاهان دارویی توصیه شده 2008 .(

دارویی مربوط به وجود برخی از خصوصیات مفید گیاهان 
هاي هاي ثانویه از قبیل ترکیبات فنولی، روغنمتابولیت

Tipuباشد (ها در آنها میضروري و ساپونین et al., 2006 .(
میکروفلور روده اثر مهمی بر عملکرد پرنده دارد، از طرفی 

اي موجود در غالت سبب ساکاریدهاي غیرنشاستهپلی
نجر به کاهش رشد تحریک رشد میکروفلور شده و م

شوند. میکروفلور روده همچنین هاي گوشتی میجوجه
هاي صفراوي کنژوگه سبب محدود تواند با هیدرولیز نمکمی

شدن هضم چربی گردد. بنابراین کنترل میکروفلور روده و 
تواند هاي غذایی با خاصیت ضدباکتریایی میاستفاده از مکمل

Leeشد (اثر مثبتی بر عملکرد پرنده داشته با et al., 2004.(
شیمیایی هاينعناع گیاهیست معطر که ازجمله ترکیب

، لیمونن، لینالول، منتول و کاروونمهم موجود در عصاره آن 
کند باشد که از طریق آنها اثرات خود را اعمال میمنتون می

)Zeinali et al., هاي مؤثر آویشن، تیمول، ). ترکیب2005
Bahramiباشد (ال میدي-3و2سیمن -پاراکارواکرول و

et al., ). تیمول و کارواکرول موجود در برخی گیاهان 2011
دارویی داراي اثرات ضدمیکروبی بوده و با کاهش جمعیت 

هاي گوشتی از تجزیه میکروبی دستگاه گوارش جوجه
اسیدهاي آمینه جلوگیري کرده و سبب جذب بیشتر مواد 

Lee(گردد مغذي و بهبود صفات الشه می et al., 2003 .(
دلیل وجود تیمول در گیاه آویشن، در طب سنتی ایران از به

کننده دستگاه گوارش و عنوان ضدعفونیاین گیاه به
شود؛ در صنعت طیور نیز بهبوددهنده هضم و جذب یاد می

عنوان محرك رشد قوي گیاهی شناخته شده و آویشن به
است هاي رشد شیمیایی شدهجایگزین انواع محرك

)Alcicek et al., 2003 .(
اسید یورونیک واحد ساختمانی پکتین است و گیاه کاسنی 
حاوي مقادیر باالیی اسید یورونیک بوده که از اسید 

Mcشود (گاالکتوزیل یورونیک مشتق می Cleary &

Prosky, ). ریشه کاسنی حاوي مقادیر باالیی از 2001
عملکردبرتواند فروکتوالیگوساکاریدها و اینولین است که می

توان از آن تأثیر داشته باشد، همچنین میرودهي مورفولوژو
براي تغییر ترکیب میکروفلور دستگاه گوارش و براي افزایش 

Flickingerسالمت آن استفاده کرد ( et al., میزان). 2003
برگرم150-200بینکاسنیگیاهکلدرموجوداینولین

Flickinger(استمتغیرکیلوگرم et al., 2003( .Herandez

هاي گیاهی ) نشان دادند که برخی عصاره2004و همکاران (
اي، قابلیت تر، بهبود هضم رودهمانند آویشن سبب رشد سریع

هاي غذایی هضم نشاسته، قابلیت استفاده از ماده خشک جیره
گردد. همچنین هاي گوشتی میو صفات الشه در جوجه

Cross) گزارش کردند که روغن آویشن)2007و همکاران
باشد. با هاي گوشتی میداراي اثر مثبت بر عملکرد جوجه

) بیان Torki)2010و Najafiوجود اینکه در تحقیقات قبلی، 
کردند که مکمل شدن جیره جوجه گوشتی با اسانس آویشن، 

Nouriاما ،در کل دوره پرورش اثر مثبتی بر عملکرد ندارد

Zadeh هاي اره)، اثرات ضدباکتریایی عص2004(و همکاران
نعناع و آویشن را گزارش کرده و نیز ذکر کردند که استفاده از 
گیاه نعناع در جیره غذایی طیور سبب بهبود عملکرد و کاهش 

) در Chen)2003و Yusrizalگردد. چربی الشه می
هاي کاسنی استفاده کردند و دریافتند که آزمایشی از فروکتان

ینولین یا هاي گوشتی با امکمل کردن جیره جوجه
الیگوفروکتوز سبب بهبود وزن بدن، بازده خوراك، وزن الشه، 
درصد الشه و افزایش طول روده باریک در جنس ماده شد. 
همچنین آنان بیان کردند که در جنس ماده تغذیه شده با 

) بیشتر Villi densityالیگوفروکتوز، تراکم پرزهاي ایلئوم (
ا به دنبال دارد. در است و افزایش ظرفیت جذب مواد مغذي ر

است که استفاده از گیاه اي دیگر نیز گزارش شدهمطالعه
دارویی نعناع نیز سبب افزایش طول روده، عمق و عرض 
پرزهاي روده شده و سطح تماس مواد هضم شده با روده 
افزایش یافته و بدین ترتیب فرصت براي جذب مواد مغذي 

Alcicekشود (بیشتر می et al., 2003 .(Liu)2008 گزارش (
هاي تغذیه شده با سطوح مطمئن کاسنی، کرد که عملکرد پرنده

Liuیابد. طور ویژه در مرحله اول پرورش بهبود میبه
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) همچنین بیان کرد که کاسنی سبب تغییر در 2008(
شود. بنابراین با توجه به محدود مورفولوژي روده پرنده نیز می

در کشور در ارتباط با اثر بودن تحقیقات کاربردي انجام شده
گیاه کاسنی در تغذیه طیور و خصوصیات ذکر شده گیاهان 
دارویی، این آزمایش براي بررسی تأثیر پودر خشک شده 

ویژه کاسنی بر عملکرد و گیاهان نعناع، آویشن و به
هاي گوشتی طراحی شد.مورفولوژي روده در جوجه

مواد و روشها
در مورد اثرات گیاهان با توجه به مطالب ذکر شده 

دارویی آویشن، نعناع و کاسنی در جیره، آزمایشی انجام شد 
که هدف آزمایش بررسی اثر گیاه دارویی کاسنی و یا ترکیب 
کاسنی با نعناع و آویشن بر عملکرد و مورفولوژي روده در 

هاي گوشتی بود.جوجه

حیوانات آزمایشی و فضاي انجام آزمایش
تحقیقاتی اداره دامپزشکی استان این آزمایش در سالن

آزمایش در شد. واقع در گلمکان انجامرضوي خراسان 
گوشتی انجام جوجه قطعه 360قالب طرح کامالً تصادفی با 

هر . ندقرار گرفتتیمار غذایی3تحت تأثیر هاشد. جوجه
قطعه جوجه 40تکرار بود و در هر تکرار 3تیمار شامل 

شرایط قطعه ماده) قرار داشت. 20قطعه نر و 20گوشتی (
308ساربراي توصیه شده دمدیریت سالن مطابق استاندار

تیمارهاي غذایی از روز اول اعمال شدند..بود
صورت معادله زیر بود:مدل آزمایشی استفاده شده به

Yij=µ+Ti+eij

ام است؛ iام از تیمار jمشاهده Yij:در این مدل 
µ میانگین جامعه؛ :Ti اثر تیمار :i ام وeij اثر خطاي :

باشد.آزمایشی می
هاي حاصل از عملکرد و بافت روده در قالب طرح داده

با استفاده از رویه SASافزار کامالً تصادفی توسط نرم
GLM آنالیز شدند و مقایسات میانگین به کمک آزمون

انجام شد.%5توکی در سطح آماري 

هاي آزمایشیجیره
11-24، روزگی0-10دوره سه هاي آزمایشی درجیره

با توجه به احتیاجات توصیه شده روزگی25- 42روزگی و 
اجزاء و .ندفرموله شدشرکت راس و بر پایه ذرت و سویا

است. نشان داده شده1ها در جدول هترکیب شیمیایی جیر
طرح سطح گیاهان دارویی در هر تیمار با توجه به پیش

ت مواد مغذي در انجام شده و نیز در نظر گرفتن ماهیت و رقّ
طرح اجرا شده از گیاه کاسنی در جیره انتخاب شد. در پیش

کیلوگرم در یک تن دان استفاده شد که 3و 2، 1سطح 3
کیلوگرم بر تن بدست آمد. در این 3تیمار بهترین نتیجه از
عنوان شاهد در نظر گرفته به1هاي تیمار آزمایش، جوجه

شدند و با جیره غذایی پایه (فاقد هر گونه گیاه دارویی) 
افزودن کاسنی یا با 3و 2تیمارهاي آزمایشی تغذیه شدند.

مخلوط کاسنی، نعناع و آویشن خشک و آسیاب شده به 
.ندعمال شداجیره پایه
: جیره شاهد1تیمار 
کیلوگرم پودر کاسنی 3: جیره شاهد+افزودن 2تیمار 

خشک در یک تن دان
کیلوگرم 1: جیره شاهد+افزودن مخلوطی از 3تیمار 

کیلوگرم پودر آویشن 1کیلوگرم پودر نعناع+1پودر کاسنی+
خشک شده در یک تن دان

صفات مورد مطالعه
گیري شاخص وزناندازه
منظور کاهش اثر وزن محتویات دستگاه گوارش به

ها برداشته شد. کشی، غذا از داخل پنساعت قبل از وزن4
صورت گروهی، در ابتدا و انتهاي هر دوره ها بهجوجه

. ندکشی شدآزمایشی با استفاده از ترازوي دیجیتال وزن
هاي هر پن در ابتدا و انتهاي هر دوره اختالف وزن جوجه

محاسبه میانگین اضافه وزن هر جوجه در روز برايآزمایشی
گرفت. تلفات و ضریب تبدیل غذایی مورد استفاده قرار

صورت روزانه ثبت شده و خوراك مصرفی و افزایش وزن به
گیري خوراك مصرفی، براي اندازه.براي تلفات تصحیح شدند

و در شد ها وزن ابتدا مقدار مساوي از خوراك براي تمام پن
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ف مخصوص در کنار هر پن قرار گرفت. در انتهاي هر ظرو
مانده ساعته، باقی4دوره آزمایشی در زمان اعمال گرسنگی 

خوراك موجود در دانخوري هر پن به ظرف مربوطه برگشت 
شده و سپس توزین شد. از اختالف وزن خوراك وزن داده 

شده در ابتداي هر دوره با خوراك باقی مانده، مقدار خوراك 

تبدیل رفی براي هر دوره آزمایشی محاسبه شد. ضریبمص
، هاي هر پن در دورهخوراك از تقسیم مصرف خوراك جوجه

پنهر تلفات ثبت شده وزن ها وبر مجموع اضافه وزن جوجه
شد.در دوره آزمایشی محاسبه

روزگی42تا 1در سن هاي گوشتیجوجهتغذیه شده به استاندارد (توصیه شرکت راس) هايترکیب جیره-1جدول 
اجزاي جیره

)%(
آغازین

روزگی)1-10(
رشد

روزگی)11-24(
پایانی

روزگی)25-42(
36/5033/5503/61ذرت

02/3720/3306/29کنجاله سویا
40/653/729/6سویاروغن 

--00/2کنجاله گلوتن
30/126/132/1سنگ آهک

21/109/183/0کلسیم فسفاتدي
24/025/025/0جوش شیرین

01/001/001/0فیزایم
25/025/025/0مکمل ویتامینی

25/025/025/0مکمل مواد معدنی
27/027/027/0نمک

33/031/025/0متیونین
HCL26/017/013/0لیزین

10/008/006/0ترئونین
100100100جمع

ترکیب محاسبه شده
انرژي قابل سوخت و ساز 

)kcal/kg(302531503200

18/2331/2000/19)%پروتئین خام (
95/090/085/0)%کلسیم (

48/045/040/0)%فسفر قابل دسترس (
38/124/113/1)%(آرژنین

87/076/071/0)%(ایزولوسین
95/084/079/0)%(والین

94/084/076/0)%(+سیستئینمتیونین
27/110/197/0)%لیزین (

83/073/067/0)%ترئونین (
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تهیه بافت روده
منظور ساعت گرسنگی به4پس از اعمال 42در روز 

پرنده 6خالی شدن محتویات دستگاه گوارش، از هر تیمار 
صورت تصادفی کشتار شد. براي بررسی اثر تیمارهاي به

مورفولوژیک روده باریک، اعمال شده بر خصوصیات 
قسمتی از بافت ژوژنوم و ایلئوم جدا شد و در داخل فرمالین 

آمیزي و قرار گرفت و ادامه فرایند تهیه نمونه، رنگ10%
گیري طول پرز و مشاهدات میکروسکوپی که شامل اندازه

عمق کریپت بود، در آزمایشگاه انجام گردید، سپس نسبت 
Nainه شد (طول پرز به عمق کریپت محاسب et al., 2012(.

نتایج
صفاتبرمطالعهموردداروییگیاهانتأثیرنتایج

داده نشان2شمارهجدولدرگوشتیهايجوجهعملکردي
ازدوره،کلدرزینوشیآزماسومواولدورهدر. استشده
ی نسبت به سایر کاسنماریتبدن،وزنشیافزازانیمنظر

). البته در دوره p<0.05داري باالتر بود (معنیطور تیمارها به
دوم آزمایش بین تیمار کاسنی و تیمار مخلوط اختالف 

اما میزان افزایش وزن ،)p>0.05داري وجود نداشت (معنی
داري طور معنیدر این دو گروه نسبت به گروه شاهد به

).p<0.05باالتر بود (

هاي مختلف سنیهاي گوشتی در دورهاثر گیاه کاسنی و ترکیب نعناع، آویشن و کاسنی بر عملکرد جوجه-2جدول 

*تیمارهاي غذاییصفات مورد مطالعه
P-valueF-valueSEM نعناع+ آویشن+ کاسنیکاسنیشاهد

افزایش وزن بدن (گرم)
b27/23a68/24ab93/230359/009/625/0روزگی10-0
b85/29a42/33a55/330002/018/4763/0روزگی24-11
b53/76a47/82b50/750001/059/6411/1روزگی42-25

b19/48a5/52ab90/490361/008/685/0روزگی42-0
(گرم)خوراك مصرفی

26/2946/2966/28294/051/120/0روزگی10-0
b09/57b78/57a87/600063/027/1364/0روزگی24-11
b46/155ab04/158a62/1590159/094/870/0روزگی42-25

b62/92ab00/94ab52/950307/058/651/0روزگی42-0
ضریب تبدیل

a26/1b19/1b20/10033/024/1701/0روزگی10-0
a90/1c73/1b82/10001/052/9227/0روزگی24-11
b03/2c92/1a11/20001/093/5603/0روزگی42-25

a93/1b77/1ab91/10328/037/603/0روزگی42-0

از نظر میزان خوراك مصرفی، در مرحله اول دوره 
داري وجود پرورش بین تیمارهاي آزمایشی اختالف معنی

اما در مرحله دوم بیشترین میزان خوراك ،)p>0.05نداشت (

مصرفی به گروه ترکیب اختصاص داشت و این دو گروه 
داري باالتر بودند طور معنینسبت به تیمار کنترل به

)p<0.05 در دوره سوم و در کل دوره آزمایش، میزان .(
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طور خوراك مصرفی گروه ترکیب نسبت به شاهد به
اما نسبت به گروه کاسنی ،)p<0.05داري باالتر بود (معنی

).p>0.05داري نداشت (اختالف معنی
ازمارهایتدوره،کلدرزینوشیآزمامراحلتمامدر

طوريبهداشتند؛داریمعناختالفهمباتبدیلضریبنظر
اختالفهمبابیترکویکاسنگروهاولمرحلهدرکه
داريیمعنطوربهشاهدگروهبهنسبتاما،نداشتندداریمعن

گروهبیترتبهآزمایش،دوممرحلهدر). p<0.05(بودندبهتر
شاهدبهنسبتبیترکویکاسنيحاورهیجباشدههیتغذ

سوممرحلهدر). p<0.05(داشتنديبهترلیتبدبیضر
داشتاختصاصیکاسنماریتبهلیتبدبیضرنیبهتر

)p<0.05 .(یکاسنماریتلیتبدبیضرشیآزمادورهکلدر،
تأثیربهمربوطهايداده.)p<0.05(بودبهترشاهدبهنسبت

لئومیاوژوژنومیشناسبافتبرمطالعهموردداروییگیاهان
. استشدهدادهنشان3شمارهجدولدریگوشتهايجوجه

تأثیرشدهاستفادهییغذايمارهایتکهکندیمانیبجینتانیا
بهپرزطولنسبتوپتیکرعمقپرز،طولبريدارمعنی
).2و1شکل(نداشتندلئومیاوژوژنومدرپتیکرعمق

کاسنیتیمارچپسمتتصویرشاهد،تیمارراستسمتتصویرژوژنوم؛بافتازاينمونه-1شکل

کاسنیتیمارچپسمتتصویرشاهد،تیمارراستسمتتصویربافت ایلئوم؛از اينمونه-2شکل

بحث
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر استفاده از گیاهان 
دارویی کاسنی، آویشن و نعناع بر عملکرد و مورفولوژي 

هاي گوشتی انجام شد. نتایج نشان داد که روده جوجه
تیمارهاي آزمایشی حاوي گیاهان دارویی سبب افزایش 
مصرف خوراك شدند و بیشترین مصرف خوراك در کل 

ه تیمار حاوي نعناع، آویشن و دوره آزمایشی مربوط ب
و همکاران Sharifiکاسنی بود. این نتیجه با گزارش 

) مطابقت دارد که بیان کردند استفاده از نعناع، در 2011(
دهد؛ هاي گوشتی مصرف خوراك را افزایش میجیره جوجه

آنان همچنین توضیح دادند که منتول موجود در نعناع ترکیبی 
کنندگی اراي خاصیت ضدعفونیاشتهاآور، محرك هضم و د
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شدید است. پس افزایش خوراك مصرفی در جیره حاوي 
تواند به علت حضور این ماده نعناع در مطالعات مذکور می

هاي گوشتی در باشد. البته استفاده از نعناع در جیره جوجه
برخی مطالعات دیگر نیز سبب بهبود مصرف خوراك شد 

)Al-Ankari et al., و همکاران Ocak). هرچند2004

هاي گوشتی ) بیان کردند که مکمل کردن جیره جوجه2008(
داري بر مصرف نعناع یا آویشن هیچ تأثیر معنی%2/0با 

خوراك نداشت. البته نتایج متفاوت در ارتباط با تأثیر نعناع 
تواند به میزان بر میزان مصرف خوراك در این مطالعه می

در گیاهان مربوط باشد.مصرف یا مقدار ماده مؤثر موجود

اثر گیاه کاسنی و ترکیب نعناع، آویشن و کاسنی بر پارامترهاي مورفولوژیکی ژوژنوم -3جدول 
هاي گوشتیو ایلئوم جوجه

P-value
مارهایت نعناع+آویشن+کاسنیمطالعهموردصفات یکاسن شاهد

ژوژنوم
941/0 1097 1123 1017 )mµطول پرز (
313/0 8/162 9/244 9/248 )mµعمق کریپت (
955/0 44/4 53/4 20/4 نسبت طول پرز به عمق کریپت

ایلئوم
670/0 1/731 9/740 5/875 )mµطول پرز (
86/0 7/255 2/181 9/231 )mµعمق کریپت (
288/0 89/2 01/4 86/3 نسبت طول پرز به عمق کریپت

طور که ذکر شد در این آزمایش استفاده از گیاهان همان
هاي گوشتی سبب ویژه کاسنی در جیره جوجهدارویی و به

بهبود افزایش وزن گردید و براساس نتایج، این بهبود از دوره 
اول آزمایش قابل مشاهده بود. البته ضریب تبدیل خوراك 

هاي آزمایشی و در کل آزمایش بهبود دورهنیز در تمام 
و Reboléاي است که یافت. این نتیجه مشابه نتیجه

هاي ) بدست آوردند، آنان در جیره جوجه2010همکاران (
و مشاهده کردند که افزودن نمودند گوشتی از اینولین استفاده 

گرم اینولین در کیلوگرم جیره، سبب بهبود وزن20و 10
شود.ا میهپایانی جوجه

Kalantar) نیز آزمایشی طراحی ) 2011و همکاران
کردند و از اسانس آویشن در آب آشامیدنی استفاده کردند و 

%2/0در پایان آزمایش، بهترین ضریب تبدیل را از سطح 
آویشن گزارش کردند.

هاي گوشتی را آویشن رشد جوجه%2/0استفاده از 
گرم بر 2رهایی که داري بهبود بخشید و تیماطور معنیبه

کیلوگرم آویشن دریافت کردند نسبت به گروهی که همین 
روزگی رشد 7- 35مقدار نعناع دریافت کرده بودند، در 

,Safa & AL-Beitawiبیشتري داشتند ( Ocak؛ 2009 et

al., 2008 .(Platel وSrinivasan)2004 بیان کردند که (
آنزیمی هنوز هاي در سه هفته اول زندگی پرنده، سیستم

توانند با اثر اند و گیاهان چاشنی میطور کامل رشد نکردهبه
هاي بر غدد بزاقی و ترشحات معده، پانکراس، صفرا و آنزیم

و Manzanilloمخاط روده، عمل هضم را بهبود بخشند. 
سودمند هاي) نیز گزارش کردند که ترکیب2001همکاران (

اظت از پرزهاي روده، اکسیدانی گیاهان دارویی با حفآنتی
شوند و از این طریق سبب بهبود جذب مواد مغذي می

بخشند.بهبود میعملکرد پرنده را
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اند که ) قبالً دریافته2010و همکاران (Alzuetaهمچنین 
استفاده از اینولین موجود در گیاه کاسنی سبب بهبود قابلیت 

شود. هضم ظاهري ایلئومی پروتئین و چربی خام می
داري بر قابلیت هضم اغلب ین اینولین اثر معنیهمچن

اسیدهاي آمینه و اسیدهاي چربی مانند اسید اولئیک و اسید 
لینولئیک دارد و احتماالً این موارد از دالیل بهبود وزن بدن 

) بیان کردند که اضافه Chen)2003و Yusrizalباشند. می
یاه از فروکتوالیگوساکاریدهاي موجود در گ%1کردن سطح 

داري بر طور معنیکاسنی شامل اینولین و اولیگوفروکتوزها به
صفات عملکردي تأثیرگذار است. آنان گزارش کردند که 

هاي دوم تا چهارم پرورش سبب اینولین ممکن است در هفته
کاهش غلظت آمونیاك موجود در مدفوع شود. آمونیاك یک 

د در واسطه اینولین موجوی بوده و کاهش آن بهماده سم
شود و نیز ممکن است ها میجیره سبب سالمتی جوجه

و همکاران Leeضریب تبدیل غذایی را بهبود بخشد. 
) نیز در این رابطه بیان کردند، ازجمله معایب وجود 2003(

هاي مضر در دستگاه گوارش، افزایش تجزیهمیکروب
مواد گوارشی در اثر فعالیت پروتئین و اسیدهاي آمینه

آنها ها و نیز افزایش سرعت تجزیهسیونی میکروبآمینادي
باشد آز میکروبی میدر اثر ترشح موادي از قبیل آنزیم اوره

و با توجه به اینکه کاربرد گیاهان دارویی موجب کاهش 
رو سرعت شود، از اینجمعیت میکروبی دستگاه گوارش می

مواد گوارشی کاهش یافتهپروتئین و اسیدهاي آمینهتجزیه
در نتیجه آن سبب وو مقادیر بیشتري از آنها جذب شده

محققانبرخیگرچهبهبود ضریب تبدیل خوراك شده است. 
همکیلوگرمبرگرم20سطحتاجیرهبهاینولینافزودناز

نکردندمشاهدهعملکرديفاکتورهايبرداري معنیاثرهیچ
)Biggs et al., Ortiz؛ 2007 et al., Alzueta؛ 2009 et

al., 2010 .(
Kalantar) ها و دالیل تأثیر فرآورده) 2011و همکاران

مشتقات گیاهی بر بهبود صفات رشد و عملکردي را به 
ها بر دستگاه گوارش مواردي مانند اثر تحریکی این فرآورده

هاي گوارشی، و فرایند هضم، تحریک و تشدید ترشح آنزیم
افزایش کارایی استفاده از مواد مغذي خوراك، افزایش 

دلیل بهبود عطر و طعم خوراك کارایی کبد، افزایش اشتها به
اند که عدم بهبود اند. آنان از طرفی بیان کردهنسبت داده

یل عواملی نظیر عدم کفایت دلتواند بهصفات فوق نیز می
مواد فعال گیاهی مورد استفاده، کافی نبودن مدت زمان 
استفاده یا روش نادرست استفاده از مواد، تراکم و غلظت 

هاي نامناسب مواد مورد استفاده، شرایط خاص و پاسخ
.متفاوت حیوانات مورد آزمایش و مواردي مشابه باشد

ی اثري بر طول پرز، در این مطالعه افزودن گیاهان داروی
عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق کریپت نداشت. البته 

هاي کاسنی بر بافت روده در ارتباط با تأثیر فروکتان
هاي گوشتی گزارش زیادي موجود نیست. در مطالعه جوجه

Liu) نشان داده شده است که طول پرز و 2011و همکاران (
روزگی 31سن هاي گوشتی در عمق کریپت ژوژنوم جوجه

تحت تأثیر استفاده از سطوح باالي کاسنی قرار نگرفت. 
Nabizadeh)2012 اینولین 1) گزارش کرد که از افزودن %

به جیره، هیچ تأثیري بر طول پرز، عمق کریپت و نسبت این 
اما طول پرز در ایلئوم ،دو در ژوژنوم و ایلئوم مشاهده نشد

) نیز در 2007و همکاران (Garcı´aافزایش یافت. 
روزگی بین تیمار عصاره گیاهی که حاوي سینامالدهید، 42

سین بود و تیمار کنترل هیچ اختالف کارواکرول و کپسی
داري در طول پرز و عمق کریپت در ژوژنوم مشاهده معنی

) 2007و همکاران (Rehmanنکردند. این در حالیست که 
% اینولین مکمل 1بیان کردند در پرندگانی که خوراك آنها با 

نحوي که طول پرز و شده بود ساختار روده تغییر کرد، به
عمق کریپت در ژوژنوم افزایش یافت، اما نسبت طول پرز 

و همکاران Awadبه عمق کریپت کاهش نشان داد. همچنین 
اسنی غنی از اینولین به ) گزارش کردند که افزودن ک2011(

تواند اثرات سودمندي بر هاي گوشتی میجیره جوجه
دستگاه گوارش داشته باشد که این اثر در راستاي تغییر در 
ساختار روده و جذب مواد مغذي است. این محققان بیان 
کردند که مکمل کردن کاسنی در جیره بر خصوصیات انتقال 

که سبب طوريار بوده، بهمواد در اپیتلیوم روده نیز تأثیرگذ
افزایش جذب گلوکز شده و متعاقباً اثرات سودمندي بر 

و همکاران Jamrozهاي گوشتی داشت. عملکرد جوجه
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% 3% کارواکرول، 5) که از عصاره حاوي 2006(
کوم اولئورسین استفاده کرده بودند % کپسی2سینامالدهید و 

ور بر عمق گزارش کردند که مکمل کردن جیره با عصاره مذک
اما این ،دار داشتکریپت و طول پرزهاي ژوژنوم اثر معنی

روزگی 42روزگی مشاهده شد و در 21تأثیر فقط در 
مشاهده نشد.

گیري بر نتایج حاصل از در مورد تأثیر سن نمونه
Yangتوان به مطالعات زیر اشاره کرد. مورفولوژي روده می

الیگوساکارید) در نبیوتیک (مانا) از پري2007و همکاران (
هاي گوشتی استفاده کرده و گزارش کردند که تغذیه جوجه

گرم بر کیلوگرم از این مکمل به جیره 2و 1افزودن سطوح 
روزگی شد 21سبب افزایش طول پرزهاي ژوژنوم در سن 

داري در روزگی هیچ اختالف معنی42اما در سن 
در ایلئوم مورفولوژي روده مشاهده نشد. این در حالیست که

روزگی افزودن این مکمل به جیره، 21با وجود آنکه در سن 
داري در طول پرز ایجاد نکرد، اما در هیچ اختالف معنی

گرم بر کیلوگرم این مکمل سبب افزایش 1روزگی سطح 42
دار طول پرزهاي ایلئوم نسبت به تیمار شاهد شد. معنی

بیوتیک پريهمچنین در آزمایش دیگري که در آن جیره با 
)Bio Mos™) و پروبیوتیک (Lac XCL 5x™ مکمل شد (

Ribeiroهیچ تغییري در مورفولوژي روده مشاهده نشد ( et

al., 2007.(
Wang) در که ) گزارش کردند 2008و همکاران

هاي گوشتی نسبت طول پرز به عمق کریپت در جوجه
طور روزگی به22روزگی نسبت به 42دئودنوم در سن 

تر است. هرچند این نسبت در سنین مختلف داري پایینمعنی
در ژوژنوم و ایلئوم مورد بررسی قرار نگرفت.

ها و همچنین اثرات سودمندي از افزودن پروبیوتیک
ها (مانان الیگوساکاریدها) در موکوس روده، بیوتیکپري

Pelicanoروزگی مشاهده شد (21البته در  et al., 2005.(
بیوتیکی است که در ز یکی از بهترین منابع پرياینولین نی

Castelliniحیوانات اهلی مطالعه شده است ( et al., 2007.(
تواند هاي مختلف میتفاوت در نتایج حاصل از آزمایش

ناشی از اختالف در سطح مکمل، چگونگی افزودن مکمل 

هاي محیطی، بهداشت (آب یا خوراك)، نوع جیره، استرس
گیري، شرایط و مدت حیوانات، سن نمونهمحیط، ویژگی 
Verdonkپرورش باشد ( et al., 2005.(
توان گفت، با توجه گیري نهایی میعنوان نتیجهبنابراین به

کنندگان به استفاده از محصوالت عاري از به تمایل مصرف
بیوتیک و نیز قابلیت رشد گیاهان دارویی در کشورمان، آنتی

اي برخوردار استا از اهمیت ویژهتحقیق و پژوهش در این ر
چند در این آزمایش، مطالعات میکروسکوپی بافت است. هر

دار دهنده عدم وجود اثر معنیروزگی نشان42روده در سن 
کاسنی بر مورفولوژي روده بود، اما همین سطح %3/0سطح 

هاي گوشتی داشت. کاسنی اثر مطلوبی بر عملکرد جوجه
هاي بعدي بهتر است در آزمایشرسدبنابراین به نظر می

سطوح باالتري از کاسنی در نظر گرفته شود؛ همچنین 
گیري از بافت روده براي مطالعات میکروسکوپی در نمونه

تري انجام شود. البته باید در نظر داشت که استفاده سن پایین
هاي اي باشد که سبب آسیباز گیاهان دارویی باید به گونه

زیست محیطی نشود.
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effects of dry peppermint (Mentha piperita L.),

thyme (Thymus vulgaris L.) and especially chicory (Chicorium intybus L.) leaves on
performance and intestinal morphology of broilers using 360 one-day old chicks, in a
completely randomized design with three treatments, three replicates and 40 chickens in each
replicate (20 male and 20 female). Treatments were arranged in: control group, 3Kg of chicory
for treatment 2 and 1Kg of peppermint+1Kg of thyme+1Kg of chicory for treatment 3. The
entire experimental period was divided into three phases; 1-10 days, 11-24 days and 25-42 days.
Weight gain, feed intake and feed conversion ratio were evaluated. On 42th day, to assess the
effects of treatments on villus length, crypt depth and the ratio of the villus height to the crypt
depth in Jejunum and ileum, 6 birds from each treatment were slaughtered. Results indicated
that the addition of these herbal plants, significantly increased body weight gain, feed
consumption and improved feed conversion ratio (p<0.05). The maximum body weight gain and
the best feed conversion ratio were related to the chicory treatment and the most of feed
consumption was related to the third treatment (p<0.05). The morphological measurements of
the jejunum, ileum and the ratio of the villus height to the crypt depth showed no response to
dietary inclusion of these plants as compared with the control diet (p>0.05). In conclusion, the
results from the current study suggest that feeding peppermint, thyme and especially chicory
increases the growth performance and had no effect on intestinal morphology of broiler
chickens.

Keywords: Thyme (Thymus vulgaris L.), chicory (Chicorium intybus L.), peppermint (Mentha
piperita L.), broiler chicken, performance, intestinal morphology.


