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سبز، بومادران،کلپوره( بر سیستم ایمنی و 

جمعیت باکتریایی ایلئوم جوجه های گوشتی 

چکید ه
تاثیر چهار گیاه دارویی دارای خاصیت ضد باکتریایی بر سیستم ایمنی و جمعیت باکتریایی ایلئوم جوجه های گوشتی با استفاده 
از 336 قطعه جوجه نر یک روزه سویه تجاری راس در قالب طرح کاماًل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار مطالعه شد. گیاهان دارویي 
 زی�ره س�بز، نعناع، بوم�ادران و کلپوره به ترتی�ب در مقادی�ر 1/5، 0/3، 0/2، و 0/2 درصد به جیره اضافه ش�دند. دو جیره حاوی 
آنتی بیوتیک و بدون آنتی بیوتیک به ترتیب به عنوان شاهد مثبت و منفی در نظر گرفته شد. به منظور بررسی وضعیت سیستم 
ایمنی جوجه ها، در هفته پنجم دوره آزمایشی خونگیری انجام شد. در انتهاي دوره پرورش سه قطعه جوجه از هر واحد آزمایشي 
 انتخ�اب و بالفاصل�ه پس از کش�تار، از محتویات ایلئوم آنها نمونه برداری ش�د. اث�ر گیاهان دارویي مورد مطالع�ه بر میزان تیتر 
پادتن علیه ویروس نیوکاسل معني دار نبود ولي میزان هتروفیل ها در پرندگاني که در جیره خود بومادران مصرف کردند افزایش 
معني داري را نشان داد )P> 0/05(. جمعیت کلستریدیوم هاي موجود در ایلئوم جوجه های مربوط به تیمار نعناع نسبت به سایر 
تیماره�ای گیاه�ان داروئی کمتر بود )P> 0/05 (. جمعیت بیفیدوباکترها در ایلئوم جوجه هائی که جیره حاوی کلپوره و بومادران 
مص�رف کردن�د کاهش یافت )P> 0/05( ولی فراوانی آنها در تیمارهای ش�اهد باالتر بود. نتایج این مطالعه نش�ان داد که گیاهان 
دارویی مورد مطالعه اثرات متفاوتی بر سیس�تم ایمنی و فلور میکروبی ایلئوم جوجه های گوش�تی دارند و نعناع می تواند برای 

کنترل عفونت کلستریدیومی در دستگاه گوارش و بومادران برای تقویت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی به کار رود.
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Effect of four medicinal plants with antibacterial property on immune system and ileal bacteria population of 
broilers 
By: S. D. Sharifi, Assistant Professor, Department of Animal and Poultry Science, College of Aboureihan, University 
of Tehran, Iran (Corresponding Author: Tel: +98262-3025272) S. Hasani Khorsandi, MS.c , Department of Animal 
and Poultry Science, College of Aboureihan, University of Tehran, Iran.A. A. Khadem, A. Salehi Associate Professor, 
Department of Animal and Poultry Science, College of Aboureihan, University of Tehran, Iran 
This experiment was conducted to investigate the effects of four medicinal plants with antibacterial property on immune 
system and ileum bacteria population of broiler chicks.A total 336 day-old male Ross broiler chicks were used in 
a CRD design with 6 treatments and 4 replicates per each treatment. Cuminum L, Mentha piperita L, Achillea L, 
Teucrium polium L, in levels of 1.5, 0.3, 0.2 and 0.2 percent, respectively. Two treatments with and without antibiotic 
were considered as control groups. At the fifth week of experimental period, two birds were bled for investigating 
the immune system activity. Also at the end of experiment, three birds from each pen were slaughtered to determine 
ileum bacteria population.Medicinal plants had no significant effects on the antibody titer against Newcastle disease 
virus, but heterophils increased significantly in birds fed diets containing Achillea L. (P < 0.05). Effect of antibiotic on 
enhancement of heterophils was significant. Also, the usage of medicinal plants particularly Mentha piperita L. diets 
significantly reduced clostridium concentration in ileum, (P<0.05). Diets containing Achillea L, and Teucrium polium 
L reduced bifidobacterium. But control and antibiotic treatment increased bifidobacterium. Results of this study have 
showed that various herbs have different effects on broiler system immune and ileal bacteria population. Mentha piperita 
L and Achillea L can be used to control clostridia infections in gastro intestinal tract and to support immune system in 
broiler chicks, respectivily.    
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مقد مه
گیاهان حاوي طیف وس��یعي از ترکیبات فیتوش��یمیایی با اثرات ضد 
میكروبی هس��تند که بس��ته به نوع و غلظت این ترکیبات ممكن اس��ت 
 اث��رات مفید و یا مضري بر حیوانات داش��ته باش��ند )1 ،7 ،14 ،20(. در 
س��ال های اخیر محدودیت اس��تفاده از آنتی بیوتیک های محرک رش��د 
در جی��ره های دام و طیور، باعث ش��ده اس��ت که مطالعات گس��ترده اي 
برای یافتن جایگزین هاي مناس��ب طبیعی براي آنها انجام گیرد. با توجه 
به جایگاه گیاهان دارویی در پزش��كی و دامپزش��كی به نظر می رسد که 
اس��تفاده از آنه��ا و یا ترکیب��ات حاصل از آنها می تواند اث��رات مثبتی بر 
س��امتی و عملكرد طیور داشته باشد. ترپن ها از ترکیبات اصلی گیاهان 
داروئی و اس��انس ها بوده و اثرات ضد میكروبی از خود نش��ان مي دهند. 
نعناع، زیره س��بز، بومادران و کلپوره از جمله گیاهان دارویی هس��تند که 
ب��ه دلیل دارا ب��ودن اثرات درماني متعدد  در طب س��نتي کاربرد زیادي 
 دارند. Ankari و همكاران )2004(، با بررس��ی تاثیر نعناع را بر عملكرد 
جوجه های گوش��تی، بی��ان کردند که اف��زودن 150 گ��رم نعناع به هر 
کیلوگ��رم جیره، میانگی��ن افزایش وزن بدن و افزای��ش وزن روزانه را به 
ترتیب 15 تا 16 درصد افزایش می دهد)2(. Cross و همكاران، )2007( 
 گزارش کردند که روغن آویش��ن و گیاه بومادران تاثیر مثبتی بر عملكرد 
جوج��ه های گوش��تی دارن��د)8(. Cowan )1999(، گ��زارش کرد که 

بومادران تاثیر ویروس ها و کرم ها را کاهش می دهد)7(.
 مطالع��ات نش��ان داده اس��ت اس��انس ه��ای موج��ود در نعن��اع 

 داراي فعالی��ت ض��د قارچ��ي و همچنی��ن ض��د باکتریای��ي علی��ه ای
 E.coli، Clostridium perfringens، Staphylococous

aureus، Candida albicans و استرپتوکوکوس مي باشد )17(.
ب��رگ گلرن��گ ح��اوی ترکیب��ات تحریک کنن��ده سیس��تم ایمنی 
 ب��وده و اث��رات ض��د س��رطاني دارد )18(. گلبرگ ه��ای گلرنگ حاوي 
 پلی س��اکارید هایی اس��ت که ماکروفاژها را در محی��ط in vitro فعال 

می کند )4(.
ب��ا توجه به اعمال محدودیت اس��تفاده از آنتی بیوتیک های محرک 
رش��د در جیره دام و طیور، از سوی س��ازمان های بهداشتی مطالعه روی 
گیاه��ان داروی��ی دارای خواص ضد میكروبی، ضروری به نظر می رس��د. 
لذا این تحقیق به منظور بررس��ی تاثیر گیاهان دارویی نعناع، زیره س��بز، 
بومادران و کلپوره بر سیس��تم ایمنی و همچنی��ن جمعیت باکتری های 

موجود در دستگاه گوارش جوجه های گوشتی انجام شد.

مواد و روش ها
در این تحقیق از تعداد 336 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس در قالب 
طرح کامًا تصادفی با 6 تیمار و 4 تكرار اس��تفاده ش��د. جوجه ها پس از 
ورود به سالن پرورش، در گروه های14 قطعه ای توزین و به طور تصادفی 
در واحدهاي آزمایش��ي توزیع ش��دند. جیره های آزمایش��ی بر پایه ذرت 
س��ویا و با توجه به نیازهای توصیه ش��دهNRC)1994( و با اس��تفاده از 
نرم افزار UFFDA برای س��ه دوره آغازین )1تا14 روزگی(، رش��د) 15 

بررسی اثر چهار گیاه ...
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جدول 1- ترکیب جیره های آزمایشي در دوره های آغازین، رشد و پایانی

• هر کیلوگرم مکمل ویتامیني حاوي 4400000 واحد بین المللي ویتامین A ، 72000 واحد بین المللي ویتامینD، 14400میلي گرم ویتامین E، 2000 میلي گرم ویتامینK، 640 میلي گرم کوباالمین، 

612 میلي گرم تیامین، 3000میلي گرم ریبوفالوین، 4896 میلي گرم اسید پانتوتنیک، 12160 میلي گرم نیاسین ، 612 میلي گرم پیریدوکسین، 2000 میلي گرم بیوتین و 260 گرم کولین کلراید مي 
باشد. **هر کیلوگرم مکمل معدني حاوي64/5 گرم منگنز، 33/8گرم روي، 100 گرم آهن ، 8 گرم مس، 640 میلي گرم ید، 190 میلي گرم کبالت و 8 گرم سلنیوم مي باشد.

• جیره یک تا س�ه به ترتیب حاوي زیره س�بز، جیره نعناع و بومادران)یا کلپوره- مقدار اس�تفاده برابر بومادران( بود.  جیره چهار به عنوان شاهد در نظر گرفته شد  که جهت تهیه شاهد منفي 

به آن 400مقدار  گرم در تن آنتی بیوتیک )فالوومایسین( افزوده شد.

دوره رشد )15 تا 28 روزگی(دوره رشد )15 تا 28 روزگی(دوره آغازین )0تا 14 روزگی(شرح

123412341234

67/0767/0767/0767/076465/866662/8868/58707071/61ذرت

0/020/020/020/0232/362/312/0732/52/482روغن

30/1030/1030/1030/1028282827/523/9723/822423/42کنجاله سویا

--------2222پودر ماهی

1/151/151/281/281/381/381/381/381/31/161/141/38سنگ آهک

0/190/190/190/190/330/330/340/30/250/250/350/24نمک

0/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/25مكمل ویتامینی*

0/250/250/020/020/090/250/250/250/30/250/250/1مكمل معدنی*

0/20/20/20/20/150/080/070/120/10/10/030/1متیونین

----0/1--0/10/10/10/10/1لیزین

1/491/491/251/251/21/21/21/21/021/251/300/91دی کلسیم فسفات

-1/50/30/2-1/50/30/2-1/50/30/2گیاه دارویی**

اجزای محاسبه شده

3/053/053/053/053/13/13/13/13/153/153/153/15انرژی قابل متابولیسم

21/9221/9221/9221/9219/3919/4119/4319/3817/7217/7717/8117/72پروتئین خام

0/950/950/950/950/870/870/870/870/790/790/790/79کلسیم

0/430/470/470/430/350/350/350/360/310/360/370/37فسفر
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ت��ا28 روزگی( و پایانی )29 تا 42 روزگی( تنظیم ش��دند )جدول 1(. در 
دوره پرورش برنامه واکسیناس��یون با توجه به توصیه دامپزشک اجرا شد 

)جدول 2(.
 تیماره��ای آزمایش��ی ش��امل جی��ره ه��ای ح��اوی 1/5 درص��د زی��ره 
 ،)Mentha L.( نعن��اع  درص��د   0/3  ،)Cuminum L.( س��بز 
)4(کلپ��وره  درص��د   0/2 و   )Achillea L.( بوم��ادران  درص��د   0/2 
).Teucrium Polium L( ب��ود. گیاهان مزبور به صورت پودر تهیه و 
به به جیره اضافه ش��دند. یک جیره حاوی آنتی بیوتیک)فاوومایسین( به 
عنوان ش��اهد مثبت و جیره ای فاقد آنتی بیوتیک به عنوان شاهد منفی، 

نیز در نظر گرفته شدند.
در طول دوره پرورش، جوجه های هر واحد آزمایش��ی به صورت گروهی 
در اول و آخ��ر هر هفته توزین ش��دند. در هفته پنجم آزمایش، به منظور 
بررس��ی وضعیت سیس��تم ایمنی، یک جوجه از هر تكرار به طور تصادفی 
انتخ��اب و از طری��ق ورید بال از آنها خون گیری ش��د. نمونه های خون، 
ب��رای تعیین میزان گلبول های س��فید خون و تعیین تیت��ر پادتن علیه 
ویروس نیوکاس��ل به آزمایش��گاه ارسال ش��د در انتهاي دوره پرورش سه 
قطعه جوجه از هر واحد آزمایشي به طورتصادفی انتخاب و کشتار شدند. 
بافاصله محوطه ش��كمی باز ش��د و یک قطعه 15 سانتی متری از ایلئوم 
) ب��ا محتوی��ات( جدا و بعد از بس��تن دو انتهاي آن با ن��خ، داخل  نایلون 
زیپ-کیپ و با اس��تفاده از فاکس حاوی یخ، برای مطالعات میكروبی به 

آزمایشگاه ارسال شد.
تع��داد کل باکتري ه��ا، فراوان��ي گونه ه��اي الکتوباس��یل، کلي فرم ه��ا و 
کلس��تریدیوم ها در محتویات ایلئوم تعیین ش��د. ب��راي تعیین تعداد کل 
باکتري ها در هر میلي لیتر نمونه مورد مطالعه از روش��ي معروف به روش 
برید اس��تفاده ش��د)3(. براي این منظور از لوله حاوي بافر که نمونه اولیه 
در آن حل ش��ده بود مقدار یک میلي لیت��ر به داخل لوله درب دار دیگري 
منتقل و براي از بین بردن باکتري ها به  آن چند قطره فرمالین اضافه شد. 
سپس مقدار 0/01 میلي لیتر از آن به روي الم مخصوص و بر روي سطحي 
به وسعت یک س��انتیمترمربع پخش ش��د. الم در حرارت محیط خشک 
و نمونه ها با اس��تفاده از ش��عله تثبیت گردیدند. س��پس چند قطره رنگ 
کریس��تال ویوله بر روي آن ریخته و پس از 10 ثانیه با آب شس��ته ش��د. 

بعد از خش��ک  کردن الم، به کمک میكرسكپ تعداد باکتري ها در 5 خانه 
ش��مارش گردید و میانگین گرفته ش��د. هر میدان میكرسكوپی یک پنج 
هزارم س��انتي متر مربع است بنابراین مشاهده هر باکتري نمایانگر 5000 
باکتري در یک س��انتي متر مربع و به عبارت دیگر000 /500 باکتري در 

هر سانتي متر مكعب نمونه است)5(.
براي تعیین فراواني الکتوباسیل ها، کلستریدیوم ها و کلي فرم ها به ترتیب از 
 Rogosa Agar)merck, 05413(، Reinforced محیط های کشت
 Salmonella-( و   )Colesteridium Agar)Merck, 05410
Shigella Agar Merck، 7667( استفاده شد. محیط هاي کشت مذکور 
پس از آماده ش��دن به پتري دیش منتقل شدند. در مورد کلستریدیوم ها 
 چون ش��مارش کلني ها از طریق کش��ت نمونه اولیه میس��ر نب��ود، ابتدا 
نمونه هاي همراه بافر به مدت یک هفته در یخچال قرار داده شدند تا وارد 
مرحله هاگ شوند. سپس نمونه از یخچال خارج و به مدت 10 دقیقه در 
دماي 55 درجه سانتي گراد قرار داده شدند. این عمل براي اطمینان به از 
بین رفتن سایر باکتري هاي غیر هاگ زاي موجود در نمونه ها انجام شد. 
س��پس براي شمارش به کشت هاگ ها آنها اقدام شد. براي تعیین تعداد 
باکتري ها از روش ش��مارش کلني استفاده شد. به همین منظور از نمونه 
اولیه به کمک بافر فسفات، 13 سري رقت  با ضریب رقیق سازي 10، تهیه 
شد. از هر کدام از رقت ها 200 میكرولیتر به هر کدام از محیط هاي کشت 
اختصاصي تلقیح ش��د. براي ایجاد محیط بي هوازي، پس از کشت نمونه، 
مقداري از همان محیط کش��ت به صورت الیه نازکي بر روي نمونه کشت 
شده اضافه شد. پلت ها پس از تلقیح، به انكوباتور با دماي 37 درجه سانتي 
گراد منتقل ش��دند. دوره انكوباس��یون تا زمان تشخیص کلني هاي کامل 
ادام��ه یافت. این زمان در مورد باکتري هاي مختلف مورد مطالعه بین 24 
تا 96 س��اعت متغیر بود. پس از طي زمان انكوباس��یون تعداد کلني ها بر 
روي پلیت هاي مربوط به رقت هایي که تعداد کلني هایي بین 30 تا 300 
عدد داش��تند، شمارش شدند. در نهایت با ضرب نمودن تعداد کلني ها در 

ضریب رقت، تعداد باکتري ها محاسبه شد)5(. 
 SAS در پای��ان آزمایش، داده های حاصل با اس��تفاده از نرم افزار آماری
آنالیز و میانگین ها با اس��تفاده از آزمون چند دامنه دانكن با هم مقایس��ه 

شدند.

جدول 2- برنامه واکسیناسیون جوجه های گوشتی در دوره پرورش

روش واکسیناسیونسن تجویزنوع واکسن

HB اسپری1 روزگیبرونشیت

B1 چشمی5 روزگینیوکاسل

ترزیقی8 روزگیآنفلوآنزا

آشامیدنی12 روزگیگامبورو

چشمی18 روزگینیوکاسل السوتا 

آشامیدنی21 روزگیگامبورو

بررسی اثر چهار گیاه ...
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نتایج
 تأثی��ر تیماره��ای آزمایش��ی ب��ر روی فراوان��ی گلب��ول های س��فید و 
 سلول های خونی در جدول 2 نشان داده شده است. جیره های آزمایش تأثیر 
 معن��ی داری ب��ر فراوان��ی گلب��ول ه��ای س��فید و ائوزینوفی��ل ه��ا و 
 لنفوس��یت ه��ا نداش��تند. ول��ی اثر آنه��ا ب��ر روی فراوان��ی هتروفیل ها 
 معنی دار ب��ود )p>0/05(. به طوري که باالتری��ن میزان هتروفیل ها در 
 جوجه هاي تغذیه شده با جیره هاي حاوي بومادران بود و از این جهت اختاف 
 .)p>0/05(معني داري با جیره هاي حاوي نعناع و آنتي بیوتیک نداش��ت
تاثی��ر آنت��ی بیوتی��ک ها ب��ر روی می��زان هتروفی��ل ها معن��ی دار بود 

 .)p>0/05(
تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی داری بر روی تیتر پادتن بیماری نیوکاسل 
نداشتند جدول2 ولي داده ها نشان داد که بیشترین تیتر پادتن متعلق به 

تیمار حاوی نعناع، و کم ترین آن متعلق به تیمار کلپوره بود.
بس��یاری از ترکیبات گیاهی مثل پلی س��اکاریدها، آلكالوئیدها، تانن ها، 
فیتوک��روم ها و برخ��ی روغن های ضروری می توانند سیس��تم ایمنی را 
تحری��ک نموده و آن را فعال س��ازند. همچنین خاصیت آنتی اکس��یدانی 
بسیاری از ترکیبات گیاهی احتماالً منجر به تقویت سیستم ایمنی سلولی 

و بروز اثرات ضد سرطان می شوند
گزارش ش��ده اس��ت که مصرف مكمل ه��ای گیاهی می توان��د منجر به 
بهبود ایمنی عمومی در به شكل افزایش تعداد لكوسیت ها، افزایش تعداد 
ماکروفاژها و تش��دید فعالیت های آنزیمی آنه��ا و افزایش بیگانه خواری 

شود)13(.
اس��تفاده از گیاه دارویی بومادران فراوانی هتروفیل ها را افزایش داد. این 
گیاه حاوی سزکوئی ترپن ها، آچیلین، آچیلیفلین، و ... است. این ترکیبات 

با افزایش تولید و ترش��ح س��یتوکین ها، موجب افزایش تیتر پادتن ها در 
بدن مي شوند. استفاده تاریخی از بومادران نیز بیانگر اثر تحریک کنندگي 
آن بر سیستم ایمنی است و پیشینیان آن را محرک معالجه می دانستند. 
این عمل شفا دهنده بومادران به علت بهبود عملكرد سیستم ایمنی است 
ک��ه با عم��ل خاص خود س��امتی و ایمنی را در یک زم��ان باال می برد. 
تحقیقات نش��ان داده اس��ت که این خاصیت بومادران به دلیل ترکیبات 
تلخ موجود در آن است. به عاوه اسانس های موجود در بومادران اثر ضد 
باکتریایی دارند. اثبات تحریک سیستم ایمنی توسط بومادران، احتیاج به 
تحقیقات بیش��تری دارد. در این مطالعه، گی��اه دارویی بومادران خاصیت 
تحریک سیس��تم ایمنی خود را در به ش��كل افزایش فراوانی هتروفیل ها 
نشان داد. در مورد نعناع نیز گزارش شده است که اسانس های موجود در 
آن ویروس ها و میكروب ها را از طریق تحریک گلبول های س��فید خون 

از بین می برد)15(.
اس��تفاده از گیاهان دارویی در این تحقیق، تأثیر معنی داری بر روی تیتر 
پادتن علیه ویروس نیوکاس��ل نداش��ت. ولی با این حال نعناع نس��بت به 
س��ایر گیاهان دارویی، تیتر پادتن باالتری علیه ویروس نیوکاس��ل داشت. 
 در این رابطه، محققان نشان دادند استفاده از گیاه دارویی نعناع در جیره 
جوجه های گوش��تی تأثیری بر روی تیتر پادتن علیه ویروس نیوکاس��ل 

ندارد)3(.
اس��تفاده از گیاهان داروی��ی در جیره تأثیر معنی داری ب��ر روی فراواني 
کلس��تریدیوم ها و بیفیدوباکترهاي موجود در ایلئوم جوجه هاي گوش��تي 
داشت )p> 0/05(. به طوري که گیاه دارویی نعناع میزان کلستریدیوم ها 
را در مقایس��ه با سایر تیمارها کاهش داد. بیش��ترین فراوانی این باکتری 
در جیره ش��اهد بود. در تیمار ش��اهد و تیمار حاوي آنتی بیوتیک فراوانی 

        جدول 3- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر فراوانی و انواع گلبول های سفید خون

  ab ارقام با حروف غیر مشابه در هر ستون با هم اختالف معنی داری دارند.
 SEM :خطای معیار میانگین

تیمار
گلبول های سفید 

)×103/ µl(
هتروفیل ها 

)درصد(
لنفوسیت ها 

)درصد(
مونوسیت ها 

)درصد(
ائوزینوفیل ها 

)درصد(
تیتر پادتن نیوکاسل

c69/66403/33 1973326/33شاهد

c770/6603 1426732زیره سبز

ab572/3314 1750039/66نعناع

a55202/66 1926743بومادران

b62/66212 1773333کلپوره

ab6611/662/66 1596736آنتی بیوتیک

SEM1771/630/0230/0390/0330/0330/623
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)log10( جدول4-تأثیر تیمارهای آزمایشی بر روی جمعیت باکتری های موجود در دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

  ab ارقام با حروف غیر مشابه در هر ستون با هم اختالف معنی داری دارند.
 SEM :خطای معیار میانگین

ColiformClostridiumLactobacillusBifidobacteriumتیمارهای آزمایشی

a8/057/60a 5/817/74شاهد

6/36/10b8/106/22bزیره

5/965/51b7/927/29aنعناع

5/685/97b7/996/38bبومادران

5/216/02b7/445/88bکلپوره

5/036/61b7/885/91aآنتی بیوتیک

SEM0/480/350/160/13

باکت��ری بیفیدوباکترها باالتر بود. از میان گیاه��ان دارویی مورد مطالعه، 
نعناع میزان بیفیدوباکترها را نسبت به سایر گیاهان دارویی افزایش داد.

تأثیر تیمارها بر فراوانی کلی فرم ها و الکتوباسیل ها معنی دار نبود ولی با 
ای��ن حال فراوانی کلی فرم ها در جیره حاوی کلپوره کم ترین و در جیره 

حاوی زیره سبز باالترین بود )جدول 3(.
فعالی��ت ضد میكروبی گیاهان، بیش��تر با عصاره ه��ای گیاهی مختلف و 
اس��انس- های موجود در آنها در ش��رایط in vitro مطالعه شده است و 

اطاعات کمی در مورد کاربرد آنها در موجودات زنده وجود دارد. 
گزارش ش��ده اس��ت که اس��انس های موجود در گیاه��ان خاصیت ضد 
 Listeria monoeytogenes، Salmonella میكروبی ق��وی علی��ه

typhimorium، E.coli، Sta.aureus و باسیلوس دارند )7(.
همان طور که در جدول مش��اهده می ش��ود گیاه دارویی نعناع، فراوانی 
کلس��تریدیوم ها را کاه��ش داد. از لح��اظ میكروبیولوژی، اس��انس های 
 موج��ود در نعن��اع فعالی��ت ض��د میكروب��ی و ض��د قارچی ق��وی علیه 
 E.coli، Cl.perfrinogens، Sta.aureus، ه��ای  میكروارگانیس��م 
C.albicans و اس��ترپتوکوکوس دارد)17(. تیمول، کارون و پی- سیمن 
اجزای ش��ناخته شده در اس��انس نعناع، فعالیت ضد میكروبی قوی نشان 

داده اند )11،9(.
نتایج این مطالعه با بعضی از مطالعات انجام شده در این زمینه همخوانی 
دارد. گزارش ش��ده اس��ت که ترکیبات موجود در اس��انس ها می توانند 
تكثیر Cl.perfringens را در روده و مدفوع جوجه های گوشتی کنترل 

کنند )12،10(
نش��ان داده شده اس��ت که استفاده از مخلوطی از اس��انس های گیاهی، 
رش��د Cl.perfringens و E.coli را کاهش و فراوانی الکتوباسیل ها را 

افزایش می دهد)19،10(

از بی��ن گیاهان مورد آزمایش، نعناع، جمعیت بیفیدو باکترها را در ایلئوم 
جوجه های گوش��تی افزایش داد. در این آزمای��ش اثر تیمارها بر فراوانی 
کل��ی فرم ها معنی داری نبود. احتماالً ترکیبات موجود در گیاهان دارویي 
مطالعه شده اثر بیشتری بر باکتری های گرم مثبت نسبت به گرم منفی ها  

دارند.
همان طور که در جدول مشاهده می شود گیاهان دارویی کلپوره فراوانی 
بیفیدوباکترها و همچنین الکتوباس��یل ها را کاهش داده، که این ممكن 
است به دلیل خاصیت ضد میكروبی قوی این گیاه نسبت به سایر گیاهان 
باش��د. این خاصیت موج��ب از بین رفتن باکتری ه��ای مفید موجود در 
دس��تگاه گوارش پرنده می ش��ود در نتیجه می تواند تأثیر منفی بر روی 

رشد پرنده بگذارد.
تأثیر مثبت استفاده از نعناع در جیره در بهبود عملكرد جوجه های گوشتی 
گزارش شده است)16(. از طرفی گیاه دارویی نعناع میزان کلستریدیوم ها 
را در ایلئوم جوجه های گوش��تی به طور معنی داری کاهش داد. بنابراین 
م��ی توان نتیجه گرفت که بهبود عملكرد در ای��ن جوجه ها می تواند به 

دلیل کاهش جمعیت کلستریدیوم ها در ایلئوم آنها باشد. 
نتای��ج حاصل از این مطالعه نش��ان داد که نعناع و بومادران می توانند به 
ترتیب فراواني کلستریدیوم ها را کنترل و سیستم ایمنی را بهبود دهند و 
به این وسیله موجب افزایش عملكرد جوجه هاي گوشتي شوند. مطالعات 
بیش��تری ب��رای تعیین اثرات ترکیب��ات فعال موجود در ای��ن گیاهان بر 

سیستم  ایمنی و فلور میكروبی دستگاه گوارش طیور ضروری است.

سپاسگزاری
از پرسنل گروه علوم دامی پردیس ابوریحان که امكانات انجام این تحقیق 

را فراهم نمودند، تشكر و قدردانی می شود. 
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