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 چکیده

 تسيدوباشد. های گوشتي ميهدف از اين مطالعه بررسي اثر آنتي بیوفین بر مصرف خوراک، افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي در جوجه            

طور گیری شدند و بقیه بهطور تصادفي خونشدند و بیست قطعه جوجه برای تعیین زمان واکسیناسیون بهگوشتي خريداری  يك روزه قطعه جوجه

 نزایمبه بیترتهرا بداروی آنتي بیوفین  ،Bو  Aگروه  یهاجوجه ای تقسیم شدند.قطعه 20زير گروه  3گروه مساوی و هر گروه به  3تصادفي به 

کردند. ن افتيرا دربیوفین داروی آنتي ،شاهدعنوان گروه به Cگروه  یهاجوجه .کردند افتيدر يدنیدر آب آشامدرصد  2/0و درصد  1/0

(، به روش زير 2N9H)تیپ چشمي و واکسن کشته دوگانه نیوکاسل آنفلوانزای تحت  روش قطرهرا به 1B ها، واکسن زندههای تمام گروهجوجه

. ديضريب تبديل غذا محاسبه گرد میزان خوراک مصرف شده، افزايش وزن و ،پايان دوره و دري روزگ 21 درت گردن دريافت کردند. پوست پش

درصد بر مصرف خوراک،  افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي تأثیری  2/0درصد و  1/0های اين مطالعه نشان داد مصرف آنتي بیوفین در غلظت

 ندارد.
 

 

 

 جوجه گوشتی ، عصاره آویشن، ضریب تبدیل،آنتی بیوفین دی:کلمات کلی
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 مقدمه

 یور،محرک رشد در خوراک ط هایبیوتیکیبا وجود مصرف آنت       

را  یمقررات یکامتحده آمر یاالتاروپا و ایه است که اتحاد یچند سال

به  یوردر صنعت ط یباتترک یناز ا یاریمصرف بس یتجهت ممنوع

 یاپیپ هایدنبال گزارشبه ینیقوان ینضع چناجرا گذاشته است. و

 هایماندهیباق یجادا چنینو هم یاییمقاومت باکتر یجادبر ا یمبن

 صورت کنندگانسالمت مصرف یدو تهد یدام هایدر فراورده ییدارو

 ییشناسامنظور به یادیز هایتالش فوق، موارد به توجه با. است گرفته

 یباتانجام شده است. ترک ها،تیکبیویآنت یگزینمواد جا یو معرف

 هایوتیکو پروب ییدارو یاهانگ ی،آل هاییداس ها،زیممانند آن یمتعدد

پرندگان مورد استفاده قرار  یمنظور بهبود سرعت رشد و سالمتبه

 .(Barkholder، 2003 و Patterson ؛Abdulkarimi ،2011) اندگرفته

علفی معطری از  که گیاه (Thymus vulgaris) نام علمیگیاه آویشن به

نعناعیان است و ترکیباتی نظیر تانن، ساپونین، گلیکوزیدها و  خانواده

اسانس آویشن تیمول،  دهندهها دارند. از اجزای اصلی تشکیلاسانس

 ،Mehmannavaz و Nobakht) است سینئول و لینالئول کارواکرول،

 .(Ben-Nathan ،1998و Gallili  ؛2006 ،همکاران و Bolukbasi ؛2010

؛ Saleh، 2014) شودمی محسوب آویشن اسانس اصلی جز تیمول

Rafiee، 2013 ؛Rahimi، 2011 ؛Basílico، 1999).  کارواکرول باعث

ها تحریک رشد، بهبود ایمنی و فاکتورهای خونی و تکثیر الکتوباسیل

 یمولت (.Tschirch،2000بخشد )شده و میکروفلور روده را بهبود می

، خاصیت دارند اکسیدانییخاصیت آنت کهیناکرول عالوه بر او کارو

شدید ضد باکتریایی و ضد قارچی داشته که سبب از بین رفتن تعادل 

سبب دهیدره شدن و  اسلولی باکتری و قارچ شده و نه تنه یدر غشا

شود بلکه تعادل یونی را در سلول باکتری و قارچ از پالسمولیز آن می

؛ Shaariat-Samsam ،2005) شود می هاگ آنبین برده و باعث مر

Samman و Cook، 1996). 100 ییدارو ی بیوفینآنت یاهیگ داروی% 

با است.  یباغ یشنآو یدارو، عصاره الکل ینا یهاول ماده است. گیاهی

ثره موجود در گیاهان دارویی اثر یکدیگر را ؤمواد مکه توجه به این

مواد، جذب یکدیگر را در  یناچنین برخی از و هم کنندتشدید می

لذا در این ترکیب از مواد  دهند،یدستگاه گوارش طیور افزایش م

 گلی، مرزه و آق اوستا نیز استفاده شده استثره گیاهانی مانند مریمؤم

(Moshafi، 2005 ؛Lee، 2003). و  گیرییشدر پ یاهیگ یبترک این

 یوتیکاثرات پربو  استثر ؤم یو قارچ یاییباکتر یهایماریدرمان ب

بر مصرف آنتی بیوفین را این مطالعه قصد دارد اثر داروی گیاهی  دارد.

 های گوشتیخوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در جوجه

 مورد بررسی قرار دهد.

 

 هامواد و روش
 یجوجه برا 20 گوشتی خریداری و قطعه جوجه یک روزه 200       

گروه  3طور تصادفی به به هیو بق ی شدهریگخون یپادتن مادر نییتع

 هرا ببیوفین داروی آنتی Bو Aگروه  یهاجوجهشدند. مساوی تقسیم 

 2/0و )طبق پیشنهاد شرکت سازنده(  درصد 1/0 زانیمبه بیترت

 رهدو کل در یدنیدر آب آشام درصد )براساس دوز آویشن در مقاالت (

 هاشاهد، تننوان گروه عبه Cگروه  یها. جوجهکردند افتیپرورش در

 .دکردندریافت بیوفین داروی آنتیفاقد  یدنیجیره پایه و آب آشام

به  1Bها ضدبیماری نیوکاسل با واکسن زنده های تمام گروهجوجه

حت تآنفلوانزای  -روش قطره چشمی، با واکسن کشته دوگانه نیوکاسل

و به روش زیر پوست پشت گردن و با واکسن گامبور، به(2N9H)تیپ 

راک روزانه، خو .روش آشامیدنی در برابر بیماری گامبورو ایمن شدند

دوره پرورش  42و  21ها در روزهای وزن جوجهداده شده ثبت شد 

ر گروه گیری شد و میانگین و خطای معیار میانگین وزن، برای هاندازه

ای چنین میزان دان مصرفی بردر روزهای مربوطه محاسبه گردید. هم

گیری )کل دوره( اندازه 1-42و  21-42، 1-21 های زمانیبازه هر پن در

ه شد و میانگین دان مصرفی برای هر گروه در روزهای مربوط محاسب

انه پرورش، جداگ دوره 42 و 21 گردید. ضریب تبدیل غذایی در روزهای

دین های مورد مطالعه محاسبه گردید. بهای گروهبرای هر یک از پن

ی در ر بازه زمانی، اضافه وزن و میزان غذای مصرفمنظور در پایان ه

 گیری شد. سپس ضریب تبدیل محاسبه شد.هر گروه اندازه

های هگرو در آمده دستبه هایداده پایان در :آماری تحلیل و تجزیه     

و با استفاده 16 نسخه SPSS افزار آماری مورد بررسی، با استفاده از نرم

 ت.طرفه مورد ارزیابی آماری قرار گرفکاز روش آنالیز واریانس ی

 

 نتایج 
ها، جوجه یدان مصرف یزانم یانگیناز آن است که م یحاک یجنتا       

 ها،از گروه یکیچه ینب ی،روزگ 1-42و  21-42 ی،روزگ 1 -21 در سن

که در سن  دهد نشان می  نتایج  (.P <05/0) دار ندارنداختالف معنی

 یشافزا یزانم یعدد یانگینم ی،روزگ 1-42و  21-42 ی،روزگ1 -21

 یسهدر مقا یوفین،بیآنت درصد 2/0 کنندهدریافت گروه در ها،جوجه وزن
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 یشافزا شاهدو گروه  یوفینب یآنتدرصد  1/0 کننده یافتبا گروه در

 اختالف هااز گروه یکیچه ینب ی،زمان هسه باز یناست اما در ا یافته

مربوط به ضریب تبدیل  نتایج (.P <05/0) وجود ندارد داریمعنی

 ی،روزگ 1-42و  21-42 ی،روزگ1 -21از آن است که در سن  یحاک

 یافتها، در گروه درجوجه ییغذا یلتبد یبضر یزانم یعدد یانگینم

 1/0کننده یافتبا گروه در یسهدر مقا یوفین،ب یآنت درصد 2/0 کننده

 ی،زمان بازه هس ینا در اما است یافته بهبود شاهدو گروه  یوفینبیآنت درصد

 .(P <05/0) وجود ندارد داریمعنی اختالف هااز گروه یکیچه ینب
  

افزایش  خطای استاندارد میانگین میزان دان مصرفی، ±میانگین :1جدول 

 های گوشتیروزگی در جوجه 1-21 بازه در غذایی تبدیل ضریب و هاجوجه وزن

 گروه
 دان مصرفی

 )گرم(

 وزن افزایش 

 )گرم( هاجوجه

ضریب تبدیل 

 غذایی

(A) ±93 73/1360 7/±14 2/973 12/0 ± 46/1 

(B) 7/±19 96/1380 36 ± 76/994 07/0 ± 4/1 

(C) 2/10 ± 5/1384 ±36 7/936 01/±0 45/1 
 

خطای استاندارد میانگین میزان دان مصرفی، افزایش  ±: میانگین 2جدول 

 گوشتی هایجوجه در روزگی 21-42 بازه در غذایی تبدیل ضریب و هاجوجه وزن

 گروه
 دان مصرفی

 )گرم(

 افزایش وزن 

 )گرم( هاجوجه

ضریب تبدیل 

 غذایی

(A) 240 ± 7/3204 125 ± 1132 79/0 ± 64/2 

(B) ±112 3/3330 24 ± 37/1234 2/0 ± 6/2 

(C) ±50 3/3108 7/139 ± 53/1164 1/0 ± 66/2 
 

اندارد میانگین میزان دان مصرفی، افزایش خطای است ±میانگین  :3جدول 

 های گوشتیجوجه روزگی در 1-42 بازه در غذایی تبدیل ضریب و هاجوجه وزن

 گروه
 دان مصرفی

 )گرم(

 افزایش وزن 

 )گرم( هاجوجه

ضریب تبدیل 

 غذایی

(A) ±280 2/4897 5/137 ± 3/2195 4/±0 23/2 

(B) 560 ± 4926 123 ± 7/2327 24/0 ± 1/2 

(C) ±78 5/4788 ±130 9/2160 17/0 ± 21/2 

 

   بحث

دهد سایر پژوهشگران مطالعاتی در مورد بررسی منابع نشان می       

بیوفین بر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل اثر آنتی

و   Roostaei-Ali Mehrاز جمله  .های گوشتی انجام داده اندجوجه

سرخارگل بر عملکرد،  اهیگ عصاره ریتاث یبه بررس (2014(همکاران 

پرداختند. در  یگوشت هایو هومورال جوجه یسلول یمنیا هایپاسخ

 یدنیسرخارگل در سطوح مختلف در آب آشام عصاره ،یبررس نیا

 کور نشان داد مصرفذم پژوهش جیاضافه شد. نتا یگوشت هایجوجه

 ییغذا لیتبد بیسرخارگل سبب بهبود ضر از عصاره ترلییلیمیک 

و Rahbarnia  مذکور مطابقت ندارد. پژوهش جیکه با نتا شودیم

 هایکرد جوجهاثر اسانس آویشن بر عمل یبه بررس (2013)همکاران 

به آب  شنیآو یاسانس روغن ش،یآزما نای در. پرداختند نر گوشتی

پرورش،  مذکور، در کل دوره یا اضافه شد. در بررسهپرنده یدنیآشام

با گروه  سهیدر مقا شنیاسانس آو کنندهافتیگروه در لیتبد بیضر

حاضر  پژوهش جیاست که با نتا افتهیکاهش  دارییطور معنشاهد به

نوع اسانس  ،یطیتفاوت مح لیدلبه تواندیتفاوت م نیمطابقت ندارد. ا

 یبه بررس (2010)و همکاران  Nobakhtو جنس پرنده باشد.  شنیآو

 تیّفیرد، ککلعم شیرازی بر شنیآو اثرات سطوح مختلف پودر و عصاره

 گذارتخم هایخون مرغ یمنیو ا ییایمیوشیب یاهمرغ، فراسنجهتخم

مختلف  هایبا غلظت شنیآو پودر و عصاره ،یبررس نای در. پرداختند

گرفتند  جهنتی هاآن. شد افزوده گذارتخم هایمرغ ییغذا رهیبه ج

در  ،ییغذا رهیبه ج شنیآو اضافه کردن سطوح مختلف پودر و عصاره

نداردکه با  ییغذا لیتبد بیبر ضر دارییپرورش، اثر معن کل دوره

و همکاران  Kalantarمطابقت دارد.  یبررس نیحاصل از ا جینتا

صورت ای به بررسی تاثیر مصرف اسانس آویشن به( در مطالعه2010)

پرداختند. در این آزمایش،  های گوشتیکرد جوجهآشامیدنی بر عمل

، درصد 2/0 و درصد 15/0 ،درصد 1/0 آویشن خالص در سطوح عصاره

 نشان داد،مذکور  پژوهش. نتایج ها اضافه شدبه آب آشامیدنی جوجه

در کل دوره پرورش، بین ، میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه

در پژوهش  .ود داشتدار وجمعنی های آزمایشی تفاوت آماریگروه

به ، مربوط ترین میزان خوراک مصرفی و افزایش وزنبیشمذکور، 

میزان خوراک مصرفی و افزایش ترین آویشن و کم عصاره 2/0سطح 

بود. الزم به ذکر است که در پژوهش مذکور،  به گروه شاهدمربوط وزن 

ترین و بیش درصد 2/0 طحترین ضریب تبدیل غذایی مربوط سکم

این  .که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت ندارد به گروه شاهد بود مربوط

دلیل تفاوت محیطی، اختالف دوز و جنس پرنده تواند بهتفاوت می

ی لالک عصاره تاثیر ( به بررسی2009) Dastar و Amooz mehrباشد. 

های گوشتی پرداختند. یک رد جوجهکدو گیاه سیر و آویشن بر عمل

روزگی( و پایانی  21تا  0) های آغازینیک از دورهپایه برای هر  جیره

 آویشن و عصاره عصاره درصد 6/0و  3/0( تهیه و با مقادیر 42تا  22)

سیر همراه شدند. نتایج حاصل از این این آزمایش نشان داد که 

داری بر های مورد استفاده )سیر وآویشن( نتوانستند تاثیر معنیعصاره
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های گوشتی وراک جوجهدیل غذایی و مصرف خوزن، ضریب تب افزایش

( 2013)و Feizi  که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد. داشته باشند

 هایجوجه کردعمل بر آویشن گیاه فرار هایتاثیر روغن رسیبه بر

در  درصد 02/0را با دوز  شنیآو عصاره پرندگان. پرداختند نر گوشتی

پرورش نشان داد  در کل دوره جیکردند. نتا افتیدر یدنیآب آشام

و  ماریمیانگین ضریب تبدیل غذایی دو گروه ت نیب داریتفاوت معنی

بود  شاهدتر از دارد و در گروه تیمار کم جودشاهد، از لحاظ آماری و

 لیدلبه تواندیتفاوت م نیا .حاضر مطابقت ندارد پژوهش جیکه با نتا

و جنس پرنده  یرفمص شنیاختالف دوز و نوع آو ،یطیتفاوت مح

 کیوتبییاثر استفاده از آنت یبه بررس( 2005)و همکاران Sarica  باشد.

( همراه و ریو س شنی)آو یعیطب یاهیگ یمحرک رشد و دو افزودن

 یگوشت هایجوجه ییغذا رهیبه ج یخارج میبدون اضافه کردن آنز

در هر گرم  1صورت پودر با دوز به شنیآو ش،یآزما نیپرداختند. در ا

ها نشان داد در آن مطالعه جیاضافه شد. نتا ییغذا رهیبه ج لوگرم،یک

مصرف  زانیوزن، م شیدر افزا دارییپرورش اختالف معن کل دوره

 وجود ندارد شیمختلف آزما هایگروه نیب ییغذا لیتبد بیدان، ضر

حاضر مطابقت  پژوهش ییغذا لیتبد بیمربوط به ضر جیبا نتاکه 

های این مطالعه نشان داد که مصرف آنتی بیوفین در غلظتنتایج  دارد.

های گوشتی، بر مصرف سنین جوجه ، در کلیهدرصد 2/0و  درصد 1/0

 افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی تاثیری ندارد.خوراک، 

 

 تشکر وقدردانی
انجام  نامه در دانشگاه شهید چمران اهوازپایان در قالب مقاله ینا       

 تامین دلیل تصویب ودانشگاه شهید چمران اهواز بهاز  وسیلهنیبد. شد

 . شودمی اریسپاسگز صمیمانهنامه پایانین ا منجاا یهزینهها
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