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مقدمه 
بهبــود رشــد و كاهــش ضریــب تبدیــل غذایــی در مــزارع پــرورش طیــور بدلیــل 
ــدگان  ــوارش پرن ــتگاه گ ــاری زا در دس ــای بیم ــد میكروب ه ــتی و رش ــكالت بهداش مش
همــواره بــا مشــكالت فراوانــی روبــرو بــوده اســت. ایــن مشــكالت در بیشــتر مــوارد بــا 
ایجــاد اختــالل در دســتگاه گــوارش و جلوگیــری از هضــم و جــذب صحیــح غــذا همــراه 
ــرای جلوگیــری  می باشــد. تحقیقــات نشــان داده اســتفاده مــداوم از آنتی بیوتیک هــا ب
از بــروز مشــكالت یــاد شــده در جیــره یــا آب آشــامیدنی طیــور، موجــب مقاومت بیشــتر 
میكروب هــای دســتگاه گــوارش، ایجــاد عــوارض نامطلــوب و صدمــه بــه ســالمتی 
پرنــده می گــردد. برهــم خــوردن وضعیــت طبیعــی دســتگاه گــوارش، تأخیــر و كاهــش 
نــرخ رشــد، افزایــش ضریــب تبدیــل غذایــی، كاهــش مقاومــت طبیعــی بــدن، افزایــش 
ضخامــت دیــواره روده پرنــدگان و تهدیــد ســالمت جامعــه انســانی از مهم تریــن عــوارض 
و صدمــات ناشــی از مصــرف آنتی بیوتیک هــا می با شــد. بنابرایــن جهــت دســتیابی بــه 
عملكــرد مناســب و تأمیــن ســالمت طیــور و مصرف كننــدگان محصــوالت طیــور همــراه 
بــا توجیــه اقتصــادی مناســب، بایــد بــه تركیباتــی غیــر از آنتی بیوتیك هــا روی آورد كــه 

ایــن مضــرات را نداشــته باشــند.
گزارشــاتی كــه در ســال های اخیــر انتشــار یافتــه، حاكــی از آن اســت كــه اســتفاده از 
مــواد طبیعــی و بی ضــرر نظیــر فرآورده هــای گیاهــی، بــه علــت داشــتن اثــرات مثبــت 
ــش  ــراه كاه ــه هم ــی ب ــوارض جانب ــتن ع ــور، نداش ــرد طی ــود عملك ــه بهب ــی از جمل ذات
آلودگــی زیســت محیطــی، كاهــش تلفــات در مراحــل مختلــف پــرورش، تحریــک 
سیســتم ایمنــی و در نهایــت به دلیــل كاهــش هزینه هــای دارو و درمــان و حــذف 
ــتفاده  ــوده و اس ــن ب ــادی و مطمئ ــر، اقتص ــوادی مؤث ــور م ــره طی ــا از جی آنتی بیوتیک ه
از آن هــا باعــث افزایــش بــازده تولیــد، ارتقــاء ســالمت گلــه و اقتصــادی شــدن پــرورش 
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طیــور می گــردد.
تــا بــه حــال گیاهــان دارویــی مختلفــی از جملــه آویشــن، رازیانــه، شــنبلیله، مــرزه، 
وســمه، گزنــه و تعــداد دیگــری از گیاهــان دارویــی و مشــتقات آن هــا بــه شــكل عــرق، 
ــره در  ــربت و غی ــول و ش ــرص، كپس ــودر، ق ــص، پ ــره خال ــاده موث ــانس، م ــاره، اس عص
جیــره یــا آب آشــامیدنی جوجــه گوشــتی یــا مــرغ تخم گــذار مــورد اســتفاده قــرار 
ــرای  ــبی ب ــن مناس ــد جایگزی ــا می توانن ــتقات آن ه ــا مش ــان ی ــن گیاه ــت. ای ــه اس گرفت

ــند. ــی باش ــیمیایی و داروی ــد ش ــوق های رش مش
ــوراك  ــراه خ ــی هم ــای اسانس ــورت  روغن ه ــی به ص ــای گیاه ــتفاده از فرآورده ه اس
ــا آب در تعــدادی از كارهــای تحقیقاتــی  ــكل ی ــا اســانس های محلــول در روغــن، ال و ی
ــا گیــاه دارویــی آویشــن نیــز تحقیقــات  ــر روی طیــور انجــام شــده اســت. در رابطــه ب ب
مناســبی صــورت گرفتــه و البتــه تمركــز محققــان بــرروی اســتفاده از اندام هــای گیاهــی 
ــده  ــوف ش ــانس آن معط ــتفاده از اس ــه اس ــر ب ــوده و كمت ــاه ب ــن گی ــی ای ــاره الكل ــا عص ی
ــوراك  ــراه خ ــه هم ــنر ب ــز بیش ــی نی ــاه داروی ــن گی ــی ای ــكل مصرف ــی ش ــت. از طرف اس
و مخلــوط بــا جیــره بــوده كــه خــود از نظــر همگن ســازی گیــاه بــا تركیــب جیــره 
ــور  ــامیدنی طی ــی در آب آش ــانس گیاه ــتفاده از اس ــراه دارد. اس ــه هم ــكالتی را ب مش
دارای مزایــای متعــددی اســت كــه در صــورت رعایــت نــكات الزم می توانــد اســتفاده از 
ایــن تركیبــات را در جیــره طیــور بســیار آســان نمــوده و مشــكالت پیــش روی اســتفاده 
ــردی در ایــن  ــه نكتــه اخیــر به عنــوان هــدف كارب ــد. توجــه ب از اســانس را مرتفــع نمای
تحقیــق لحــاظ گردیــد و عــالوه بــر آن اهدافــی چــون تاثیــر اســانس آشــامیدنی آویشــن 
ــر شــاخص های عملكــردی شــامل رشــد و بهــره وری خــوراك،  مشــخصه های كمــی و  ب
كیفــی الشــه، بهبــود ســالمتی و كاهــش تلفــات،  كاهــش جمعیــت میكروبــی مضــر روده 
ــق  ــن تحقی ــم ای ــداف مه ــوان اه ــتی به عن ــای گوش ــی جوجه ه ــت ایمن ــود وضعی و بهب

مــد نظــر بودنــد. 
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معرفی گیاهان دارویی به عنوان ترکیبات طبیعی
ــه  ــتند ك ــی هس ــاء گیاه ــا منش ــی ب ــی تركیبات ــان داروی ــل از گیاه ــای حاص فرآورده ه
ــا  ــی قرنه ــان داروی ــوند. گیاه ــور ش ــره طی ــا در جی ــن آنتی بیوتیك ه ــد جایگزی می توانن
ــورد  ــی م ــیایی و آفریقای ــورهای آس ــا در كش ــیاری از بیماریه ــان بس ــه در درم ــت ك اس
اســتفاده قــرار می گیرنــد. افزایــش روزافــزون داروهــای گیاهــان به عنــوان اولیــن روش 
ــر  ــال های اخی ــد. در س ــه می باش ــورد توج ــم م ــعه یافته ه ــورهای توس ــان در كش درم
ــت  ــد در صنع ــوق های رش ــوان مش ــک به عن ــتفاده از آنتیبیوتی ــت اس ــل ممنوعی به دلی
ــد  ــای رش ــد از محركه ــه جدی ــوان گون ــی به عن ــان داروی ــتفاده از گیاه ــور، اس دام و طی

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
قــرار  اســتفاده  مــورد  كــه  گیاهــی  فرآورده هــای  گیاهــی،  خاســتگاه  بــه  بســته 
)بــرگ، ســاقه و ریشــه(، روغنهــای ضــروری،  گیــاه  می گیرنــد، میتواننــد شــامل 
عصاره هــای گیاهــی، متابولیت هــای ثانویــه گیاهــی و ســایر مشــتقات گیاهــی باشــند. 
ــی  ــود كارآی ــودات و بهب ــالمت موج ــر س ــی ب ــتقات گیاه ــان و مش ــذاری گیاه روش اثرگ
آن هــا نیــز شــامل اثــر گیاهــان دارویــی بــر جمعیــت میكروبــی دســتگاه گــوارش، بهبــود 
ــل  ــدن در مقاب ــه تنش هــای مختلــف و تقویــت ب سیســتم ایمنــی، افزایــش مقاومــت ب

ــد. ــی میباش ــی و خارج ــده داخل ــد كنن ــل تهدی عوام
ــال  ــی اعم ــره مختلف ــواد موث ــد م ــق تولی ــود را از طری ــی خ ــی اثربخش ــان داروی گیاه
مینماینــد. در میــان ایــن مــواد موثــره روغن هــای اسانســی  بــه دلیــل خاصیــت 
ــت  ــالمتی از اهمی ــی و س ــد، ایمن ــک رش ــاب و تحری ــش و الته ــد تن ــی، ض ضدمیكروب
خاصــی برخوردارنــد. روغن هــای اسانســی  تركیبــات معطــر آبدوســت و تغلیــظ شــده 
ــوده كــه ســاختار ســاده ای نداشــته و به طــور معمــول مخلوطــی از تركیبــات  گیاهــان ب
مختلــف ازجملــه تركیبــات فنولیــك،  ترپن هــا و مشــتقات ترپنــی می باشــند. گزارشــات 
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فراوانــی مبنــی بــر تاثیــرات مثبــت روغن هــای اسانســی  درشــرایط آزمایشــگاهی  یــا بــا 
اســتفاده از انــواع حیوانــات در دســت مــی باشــد.

اگــر اختالفــی از نظــر میــزان تاثیرگــذاری مــواد موثــره گیاهــی در گزارشــات بــه چشــم 
ــوع  ــه ن ــی از جمل ــل مختلف ــر عوام ــی از تاثی ــد ناش ــات می توان ــن اختالف ــورد،  ای می خ
برداشــت، زمــان برداشــت، شــیوه عصــاره گیــری، اختــالف در حیوانــات مــورد مطالعــه 

و روشــهای مطالعاتــی و آزمایشــگاهی باشــد.
ترکیبات گیاهی به عنوان محرك رشد

گیاهــان دارویــی یكــی از افزودنی هــای طبیعــی بــوده كــه می تــوان از آن هــا در جیــره 
طیــور جهــت افزایــش تولیــدات و عملكــرد اســتفاده نمــود. از جملــه گیاهــان دارویــی 
بــه كار گرفتــه شــده در تحقیقــات می تــوان آویشــن، رازیانــه، شــنبلیله، مــرزه، وســمه، 
گزنــه و تعــداد دیگــری از گیاهــان و مشــتقات آن هــا )عــرق، عصــاره، مــاده مؤثــره خالص 
شــده، پــودر، قــرص، كپســول و شــربت و غیــره( را نــام بــرد، كــه به صــورت  مســتقل یــا 
مخلــوط تأثیــر قابــل توجهــی بــر عملكــرد، بهبــود ســالمتی و تحریــک سیســتم ایمنــی 
جانــداران به ویــژه طیــور دارنــد. بــر اســاس نتایــج تحقیقــات انجــام شــده ایــن گیاهــان 
ــی  ــی معرف ــیمیایی و داروی ــد ش ــای رش ــرای محرک ه ــبی ب ــن مناس ــد جایگزی می توانن

شــده باشــند. 
اثرات مفید و مكانیسم اثر محرك های رشد گیاهی

درمــورد اثــرات مفیــد و نحــوه اثــر تركیبــات گیاهــی مــوارد متعــددی ذكــر شــده اســت 
كــه بــه تعــدادی از مهم تریــن آن هــا اشــاره می شــود:

1-  بــاال بــردن كارایــی رشــد از طریــق افزایــش میــزان هضــم و جــذب و بهبــود ضریــب 
تبدیــل غذایــی

2-  دفع و ازبین بردن میكرب های بیماری زا و غیر مفید در دستگاه گوارش
3- بهبود طعم و افزایش خوشخوراكی جیره
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4- تحریــك ترشــح شــیره لوزالمعــده و افزایــش آنزیم هــای هضــم كننــده مــواد خوراكــی. 
ــون  ــودن هورم ــت دارا ب ــه عل ــه ب ــود ك ــاره نم ــفناج اش ــه اس ــوان ب ــورد می ت ــن م در ای
ــر داشــته و ترشــخات صفــرا  ــر روی ترشــحات معــده، روده و لوزالمعــده اث ســكرتین  ب

ــد. ــاد می كن را زی
ــه هضــم پروتئیــن و ذخیــره بهتــر ازت در بــدن و افزایــش كمیــت و كیفیــت  5- كمــك ب

گوشــت بــدون چربــی.
ــخ  ــود پاس ــق بهب ــی از طری ــترس های محیط ــر اس ــدن در براب ــت ب ــش مقاوم 6- افزای

ــی. ــلول های دفاع ــت س ــك فعالی ــدن و تحری ــی ب ایمن
آویشن به عنوان گیاه دارویی 

ــق  ــی متعل ــر داروی ــی معط ــاه علف ــك گی ــس ی ــوس ولگاری ــی تیم ــام علم ــا ن ــن ب آویش
ــی در  ــودرو و وحش ــت خ ــای پرپش ــورت بوته ه ــه به ص ــت ك ــان اس ــواده نعناعی ــه خان ب
ــد. ــه می روی ــف مدیتران ــی مختل ــنگ های نواح ــه س ــن تخت ــک و بی ــای خش دامنه ه

 خصوصیات گیاه شناسی آویشن
آویشــن باغــی گیاهــی خشــبی، چنــد ســاله و متعلــق بــه خانــواده نعنــاع می باشــد. 
ــه گــزارش شــده اســت. ارتفــاع ایــن گیــاه متفــاوت و  منشــأ ایــن گیــاه نواحــی مدیتران
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بیــن 20 تــا50 ســانتیمتر اســت. برگ هــا كوچــک، متقابــل و كــم و بیــش نیزهــای شــكل 
بــوده و پوشــیده از كرک هــای خاكســتری رنــگ اســت. گل هــا كوچــک، ســفید، ارغوانــی یا 
صورتــی اســت كــه در قســمت فوقانــی ســاقه هایــی كــه از بغــل برگ هــا خــارج می شــوند 
روی چرخــه هایــی بــه صــورت مجتمــع پدیــدار می شــوند. میــوه در ایــن گیــاه فندقــه بــه 
رنــگ قهوهــای تیــره بــوده و طــول آن یــک میلیمتــر اســت. داخــل میــوه چهــار دانــه بــه 

رنــگ قهوهــای تیــره وجــود دارد. وزن هــزار دانــه 0/25 تــا ۰/28 گــرم اســت.

ــود.  ــت می ش ــان یاف ــر جه ــن در سراس ــس آویش ــف از جن ــه مختل ــًا 350 گون تقریب
گیاهــان ایــن جنــس عمدتــًا در پایــه چوبــی، معطــر، همیشــه ســبز، بــادوام و بوتــه ای 
می باشــند كــه معمــواًل در خاك هــای آهكــی و در چمن زارهــا و در سراســر اروپــا و 

ــوند. ــت می ش ــیا یاف آس
مواد مؤثره آوشن 

پیكــر رویشــی آویشــن باغــی حــاوی مــواد مؤثــره و از نــوع اســانس می باشــد. اســانس 
ایــن گیــاه زرد رنــگ بــوده و مقــدار آن بیــن ۱ تــا ۲ درصــد متغیــر اســت. مهم تریــن اجــزاء 
تشــكیل دهنــده اســانس را تیمــول، كارواكــرول و پاراســیمول تشــكیل می دهــد. پیكــر 

رویشــی همچنیــن حــاوی تانــن، فالونوئیــد، ســاپونین و نیزمــواد تلــخ می باشــد.
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تیمــول و كارواكــرول از اجــزای اصلــی اســانس های خانــواده نعناعیــان هســتند. ایــن 
دو تركیــب از نظــر شــیمیایی بســیار بــه هــم شــبیه اند. و فقــط جایــگاه گــروه كربوكســیل 
در آن هــا متفــاوت اســت. تیمــول و كارواكــرول از اجــزای ضــد میكروبــی بســیار مؤثــر 
ــای  ــودن غش ــر نم ــل نفوذپذی ــا به دلی ــی آن ه ــد میكروب ــر ض ــتند. اث ــانس ها هس در اس
ــده و  ــه ش ــا كالت ــطح غش ــای س ــا كاتیون ه ــد ب ــه می توانن ــت ك ــط آن هاس ــلول توس س

ــد. ــل كن ــی را مخت ــای حیات فعالیت ه
اثر درمانی آویشن

معالجــه  بــرای  ســنتی  طــب  در  و  بــوده  خلــط آور  باغــی  آویشــن  مؤثــره  مــواد 
ســرماخوردگی، آنفلوانــزا و رفــع ســرفه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. از تنتــور و 
عصارههــای الكلــی پیكررویشــی ایــن گیــاه بــرای معالجــه ســرفه، گلــودرد، برونشــیت 

و آســم اســتفاده فــراوان می شــود.
سایرکاربردهای آویشن

از بیــن تركیبــات موثــره موجــود در اســانس آویشــن تیمــول و كارواكــرول به عنــوان 
تركیبــات اصلــی و مؤثــر نــام بــرده شــده و ایــن عوامل بــر روی هــر دو دســته باكتری های 
گــرم مثبــت و منفــی اثــر بازدارندگــی دارنــد. همچنیــن از تیمــول و كارواكــرول  به عنوان 
ــع غذایــی نیــز اســتفاده می شــود. تیمــول  ــده مــواد غذایــی درصنای تركیبــات نگه دارن
ــوده و تركیــب مهــم دیگــر كارواكــرول اســت  تركیبــی فنلــی و مهم تریــن مــاده مؤثــره ب
ــه خوبــی در الــكل و حالل هــای آلــی حــل می شــوند و ایــن مــواد بیشــتر در طــی  كــه ب
رشــد گیــاه در برگ هــای جــوان ذخیــره می شــوند. از برگ هــای گیــاه بــه صــورت 
ــی  ــر ضدعفون ــی آن اث ــاره الكل ــود. عص ــتفاده می ش ــرفه اس ــام س ــرای التی ــرده ب دم ك

كننــده و خلــط آور دارد.
ــی  ــد قارچ ــی و ض ــد باكتریای ــدید ض ــت ش ــن خاصی ــی همچنی ــن باغ ــانس آویش اس
دارد. مصریــان قدیــم نیــز جهــت مومیایــی نمــودن و جلوگیــری از فعالیــت باكتری هــا 
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همچنیــن  می جســته اند.  بهــره  گیــاه  ایــن  عصــاره  از  اجســاد  روی  بــر  قارچ هــا  و 
خاصیــت ضــد قارچــی ایــن گیــاه  مانــع از شــیوع بیمــاری آســپرژیلوس در بیــن جوجــه 

می گــردد. شــترمرغ ها 
از مــواد مؤثــره ایــن گیــاه در صنایــع آرایشــی و بهداشــتی و در تهیــه كرمهــا، عطرهــا، 
لوســیون ها، دهانشــویه هــا و پمــاد اســتفاده می شــود. مــواد مؤثــره آویشــن باغــی نیــز از 
تركیبــات ضــد ریــزش مــو در عصارههــای گیاهــی مــورد اســتفاده در شــامپو می باشــد. 
ــا مــواد معطــر( اســتفاده شــده و  از اســانس ایــن گیــاه به عنــوان آروماتراپــی )درمــان ب
در خمیردنــدان نیــز به عنــوان یــک مــاده ضــد باكتــری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

فرآوردههای آویشن
از ایــن گیــاه داروهایــی بــه شــكل شــربت، دم كــرده، قــرص مكیدنــی، بخــور، قــرص 
ــه  ــی تهی ــات آروماتراپ ــن تركیب ــی و همچنی ــی و الكل ــی، روغن ــانس آب ــی، اس خوراك
ـ الكلــی و روغنــی آویشــن باغــی نیــز در تهیــه  می شــوند. از عصارههــای آبــی، آبی 

ــود. ــراوان می ش ــتفاده ف ــتی اس ــای بهداش ــر فرآوردهه ــاد و دیگ ــرم، پم ــامپو، ك ش
تهیه اسانس آویشن

اســانس آویشــن مــورد نیــاز آزمایــش از طریــق واحــد تحقیــق و توســعه شــركت باریج 
اســانس كاشــان كــه یكــی از شــركت های معتبــر، بــزرگ و شــناخته شــده در امــر تولیــد 
ــورد  ــانس م ــد. اس ــه ش ــد، تهی ــی می باش ــانی و دام ــی انس ــی گیاه ــوالت داروی محص
ــتفاده  ــع اس ــه در موق ــود ك ــد ب ــوص 99/5 درص ــد خل ــا درص ــی و ب ــكل روغن ــه ش ــر ب نظ
در آب بــا حالل هــای قطبــی نظیــر توئیــن یــا اتانــل مخلــوط و همگــن شــدند. تركیــب 
ــن  ــود در ای ــره موج ــواد موث ــب م ــر حس ــتفاده ب ــورد اس ــن م ــانس آویش ــیمیایی اس ش
ــه آزمایشــات كیفــی انجــام شــده در واحــد تحقیــق و توســعه شــركت  تركیــب و تاییدی

ــد.  ــدول 1 می باش ــرح ج ــه ش ــانس ب ــج اس باری
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جدول 1- تركیب مواد موثره موجود در اسانس آویشن

همچنین تركیب شیمیایی موجود در گیاه آویشن در جدول 2 ارائه شده اند.

درصد نام ترکیب

1/5
0/5
1/2
1/9

13/2
17/6
1/5
0/9
0/6

52/4
6/1
5/4
2/7

آلفا- توجنین
آلفا- پینن

میرسن
آلفا ترپینن
پی- سینن

گاما- ترپینن
ترانس- سابینن هیدرات

لینالول
بومئول
تیمول

كارواكرول
آلفا- ترپیننیل استات

بتا- كاریوفیلن
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        جدول شماره2- تركیبات موجود در 100 گرم گیاه خشک آویشن

روش تهیه محلول خوراکی آویشن
  بــرای تهیــه محلــول خوراكــی آویشــن مــی تــوان از اختــالط ســطوح مختلف اســانس 
ــازن  ــق مخ ــن از طری ــانس آویش ــرد. آب و اس ــتفاده ك ــامیدنی اس ــا آب آش ــن ب آویش
ــا  ــه ی ــاری در گل ــدت بیم ــرف و ش ــدف مص ــه ه ــته ب ــده و بس ــه ش ــل تهی ــه از قب جداگان
ــر 0/1، 0/15 و  ــامل مقادی ــانس ش ــف اس ــطوح مختل ــوان از س ــر می ت ــات دیگ مالحظ
0/2 میلی لیتــر اســانس آویشــن بــه ازای هــر لیتــر آب آشــامیدنی اســتفاده كــرد )یعنــی 
ــی لیتــر اســانس  ــر 10، 15 و 20 میل ــه ترتیــب مقادی ــرای 100 لیتــر آب آشــامیدنی ب ب
الزم اســت(. اســانس ها بــه دو صــورت الكلــی و روغنــی هســتند. نــوع الكلــی براحتــی 

درصد نام ترکیب

7/18/5 گرم
257 تا 350 كیلوكالری

6/8 تا 9/1 گرم
4/6 تا 7/4 گرم
48 تا 63/9 گرم

12 تا 16 گرم
19 تا 24 گرم

11/7 تا 13/2 گرم
1890میلی گرم
124 میلی گرم
220 میلی گرم
201 میلی گرم
8/4 میلی گرم
55 میلی گرم
6 میلی گرم
5 میلی گرم
3800 واحد

آب
انرژی

پروتئین
چربی

كربوهیدراتها
پنتوزان

فیبر
خاكستر
كلسیم

آهن
منیزیم
فسفر

پتاسیم
سدیم
روی

نیاسین
  ویتامین A ) به صورت بتاكاروتن(
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ــی از  ــانس مصرف ــر اس ــا اگ ــدارد. ام ــرف ن ــرای مص ــكلی ب ــوده و مش ــل ب ــل ح در آب قاب
نــوع روغنــی باشــد، بایــد بــرای جلوگیــری از تشــكیل گویچه هــای روغنــی اســانس بــر 
روی ســطح آب، از یــک حــالل آلــی اختصاصــی بنــام حــالل قطبــی )محلــول توئیــن بــا 
غلظــت كمتــر از 0/01 درصــد( اســتفاده شــود. بــرای ایــن كار بــه ازای هــر لیتــر اســانس 
روغنــی بایــد حــدود 100 میلــی لیتــر از ایــن حــالل در آب اســتفاده شــود. گاهــی بــرای 
ــه همــراه مــواد فــوق در  ــه مقــدار جزیــی ب ــل نیــز ب ــكل اتان كارآیــی بیشــتر حــالل از ال
ــا از  ــد ت ــده باش ــاب ش ــق و حس ــد دقی ــود. روش كار بای ــتفاده می ش ــامیدنی اس آب آش
ــدگان  ــروز مشــكالت دیگــر جلوگیــری شــود. آب آشــامیدنی پرن ــا ب هــدر رفــت مــواد ی
بایــد به طــور روزانــه بــه صــورت تــازه و خنــك  بــه مقــدار پیــش بینــی شــده بــرای همــان 
روز تهیــه و بعــد از مخلــوط بــا اســانس و دیگــر مــواد الزم بــه صــورت آزاد در دســترس 

ــرد. ــرار گی ــا ق جوجه ه
نتایح علمی مربوط به استفاده از محلول خوراکی آویشن 

صفات عملكردی در کل دوره پرورش
نتایــج مربــوط بــه اســتفاده از محلــول خوراكــی آویشــن بــر صفــات عملكــردی 
ــتفاده  ــه اس ــان داد ك ــی( نش ــا 42 روزگ ــرورش )8 ت ــتی در كل دوره پ ــای گوش جوجه ه
از ایــن تركیــب باعــث بهبــود صفــات رشــد از جملــه افزایــش وزن كل، میــزان خــوراك 
مصرفــی كل و ضریــب تبدیــل كل گردیــد. بنابرایــن اســتفاده از محلــول خوراكــی 
ــا  ــه ه ــرد جوج ــود عملك ــث بهب ــوده و باع ــی ب ــتی عمل ــه  گوش ــه جوج ــن در تغذی آویش

ــد.  ــد ش خواه
ارزیابی شاخص های اقتصادی تولید

نتایــج مربــوط بــه ارزیابــی شــاخص های اقتصــادی تولیــد در نتیجــه مصــرف محلــول 
خوراكــی حاكــی از آن بــود كــه از نظــر شــاخص های وزن زنــده نهایــی، ضریــب تبدیــل 
غذایــی در كل دوره پــرورش، هزینــه هركیلــو افزایــش وزن )ریــال( و شــاخص كارآیــی 
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ــته و  ــری داش ــاهد برت ــروه ش ــر گ ــن ب ــانس آویش ــف اس ــطوح مختل ــواره س ــد هم تولی
میانگین هــای مربوطــه به طــور معنــی دار بهتــر از گــروه شــاهد بودنــد. در بیــن ســطوح 
ــر  ــطح 0/15 از نظ ــد از آن س ــطح 0/2 و بع ــواره س ــز هم ــن نی ــانس آویش ــف اس مختل
ــتفاده از  ــن اس ــد. بنابرای ــن بودن ــانس آویش ــر اس ــطح 0/1 میلی لیت ــر از س ــددی بهت ع
ــد از جنبه هــای  ــه جوجه هــای گوشــتی می توان ــر در تغذی ــا ســطوح باالت ایــن تركیــب ب

ــوده و مفیــد واقــع شــود.  ــز اهمیــت ب ــرورش حائ بهبــود شــاخص های اقتصــادی پ
صفات مربوط به سالمتی

میزان تلفات 
ــا در كل  ــات جوجه ه ــر تلف ــن ب ــی آویش ــول خوراك ــرف محل ــه مص ــه ب ــج مربوط نتای
ــطح  ــا س ــن تنه ــانس آویش ــف اس ــطح مختل ــه س ــان س ــان داد، از می ــرورش نش دوره پ
0/1 نســبت بــه گــروه شــاهد از میــزان تلفــات كمتــری برخــوردار بــود. امــا در مجمــوع 
ــبت  ــری نس ــات كمت ــددی تلف ــر ع ــز از نظ ــن نی ــانس آویش ــر اس ــطح دیگ ــون دو س چ
ــب در  ــن تركی ــتفاده از ای ــه اس ــت ك ــار داش ــوان اظه ــتند، می ت ــاهد داش ــروه ش ــه گ ب
ــواردی  ــی در م ــته و حت ــوء نداش ــر س ــات تاثی ــزان تلف ــر می ــا ب ــامیدنی جوجه ه آب آش
ــكل  ــه ش ــن ب ــانس آویش ــتفاده از اس ــن اس ــت. بنابرای ــده اس ــات ش ــش تلف ــث كاه باع
ــالمتی  ــود س ــم بهب ــل مه ــوان عام ــات به عن ــزان تلف ــرل می ــد در كنت ــده می توان ــاد ش ی
جوجه هــا موثــر باشــد. ایــن تاثیــر براســاس نتایــج ارایــه شــده در ایــن زمینــه، احتمــاال 
ــاری زا ،  ــای بیم ــوء باكتری ه ــر س ــا تاثی ــه ب ــد، مقابل ــك رش ــه تحری ــی از جمل ــه دالیل ب
ایجــاد تعــادل مناســب در جمعیــت میكروبــی روده بــه نحــوی كــه ایــن تعــادل بــه نفــع 
ــری  ــره گی ــزا و به ــای بیماری ــداد باكتری ه ــدن تع ــم ش ــد،  ك ــد باش ــای مفی میكروب ه
ــعه  ــق توس ــی از طری ــوان ایمن ــش ت ــره افزای ــل روده و باالخ ــذی داخ ــواد مغ ــر از م بهت
ــث  ــت باع ــه در نهای ــود ك ــوط می ش ــی مرب ــاد ایمن ــر در ایج ــلول های موث ــا و س اندام ه

ــت. ــده اس ــدگان ش ــدگاری پرن ــالمت و مان ــطح س ــش س افزای
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 اسیدیته محتویات ایلئوم 
ــی  ــع علم ــا در مناب ــالمتی جوجه ه ــاخص س ــوان ش ــه به عن ــری ك ــم دیگ ــل مه عام
مــورد تاكیــد قــرار گرفتــه و در آزمایشــات مختلــف نیــز به عنــوان شــاخص مــورد 
اندازه گیــری قــرار می گیــرد، میــزان اســیدیته محتویــات روده می باشــد. ارزیابــی ایــن 
در ســن 42 روزگــی بــه مــوازات نتایــج مربــوط بــه تلفــات نشــان داد كــه میــزان اســیدیته 
روده جوجه هــای دریافــت كننــده محلــول خوراكــی آویشــن كمتــر از گــروه شــاهد بــود. 
ــرل  ــد در كنت ــوب می توان ــو مطل ــه نح ــده ب ــاد ش ــب ی ــه تركی ــت ك ــی اس ــدان معن ــن ب ای
اســیدیته روده و در نتیجــه آن حفــظ جمعیــت مطلــوب میكروبــی روده و بهبــود رشــد و 

ــد.  ــر باش ــا موث ــرد جوجه ه عملك
شناسایی و شمارش انواع میكروب های روده 

ــر شناســایی  ــه و تحلیــل نتایــج حاصــل از مصــرف محلــول خوراكــی آویشــن ب تجزی
و شــمارش انــواع میكروب هــای محتویــات روده نشــان داد از نظــر شــمارش كلــی 
ــوم  ــه ایلئ ــی در ناحی ــرم منف ــوع گ ــرم و ن ــی ف ــوع كل ــای ن ــداد باكتری ه ــا، تع باكتری ه
بیــن گــروه شــاهد و ســطوح مختلــف اســانس آویشــن اختــالف آمــاری معنــی دار 
وجــود داشــت. ســطوح مختلــف اســانس آویشــن همــواره از تعــداد كمتــری برخــوردار 
بودنــد. بنابرایــن اســتفاده از اســانس آشــامیدنی آویشــن می توانــد در كنتــرل جمعیــت 
میكروبــی روده و تغییــر مطلــوب ایــن جمعیــت بــه ســمت باكتری هــای مفیــد از جملــه 

ــد. ــا نمای ــت ایف ــش مثب ــوده و نق ــر ب ــیل موث ــه الكتوباس ــای گون باكتری ه
عملكرد الشه 

نتایــج حاصــل از مصــرف محلــول خوراكــی اســانس آویشــن بــر اجــزاء الشــه جوجه هــا 
در ســن 42 روزگــی نشــان داد  بیشــتر صفــات عملكــرد الشــه )شــامل درصــد الشــه و 
درصــد اجــزای ســینه، ران و اجــزای مفیــد الشــه( بــا مصــرف محلــول خوراكــی آویشــن 
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ــرایط  ــود ش ــه بهب ــوط ب ــه مرب ــرد الش ــود عملك ــت بهب ــد. عل ــان دادن ــت نش ــخ مثب پاس
ــده و  ــم ش ــواد هض ــی م ــش دسترس ــه، افزای ــای هاضم ــح آنزیم ه ــش ترش روده، افزای
جــذب بیشــتر پروتئیــن و اســیدهای آمینــه و رشــد حاصــل آن بــر روی اجــزای الشــه 
ــه،  ــرد الش ــات عملك ــود صف ــوازات بهب ــه م ــده ب ــاد ش ــب ی ــن تركی ــد. همچنی ــی باش م
باعــث بهبــود وزن و عملكــرد اندم هــای داخلــی شــامل كاهــش وزن كبــد، افزایــش وزن 

انــدام هــای ایمنــی نظیــر بــورس و طحــال و كاهــش وزن چربــی شــكمی گردیــد. 
جمع بندی نتایج تحقیقی استفاده از محلول خوراكی آویشن در تغذیه جوجه گوشتی

ــل  ــام مراح ــردی در تم ــات عملك ــر صف ــامیدنی ب ــكل آش ــه ش ــن ب ــانس آویش 1- اس
ــان داد. ــده نش ــود دهن ــر بهب ــرورش اث پ

ــر  ــد تاثی ــادی تولی ــاخص های اقتص ــر ش ــامیدنی ب ــكل آش ــه ش ــن ب ــانس آویش 2- اس
مثبــت داشــت وآن هــا را بهبــود بخشــید.

ــامیدنی  ــانس آش ــف اس ــطوح مختل ــرف س ــا مص ــالمتی ب ــه س ــوط ب ــات مرب 3- صف
ــای دارای  ــات در تیماره ــزان تلف ــد. می ــود یافتن ــش بهب ــول دوره آزمای ــن در ط آویش
اســانس آویشــن كمتــر، pH دســتگاه گــوارش پایین تــر و فلــور میكروبــی روده جوجه هــا 
ــای  ــی باكتری ه ــمارش كل ــتا ش ــن راس ــدند. در ای ــر ش ــار تغیی ــوب دچ ــت مطل در جه
روده،  جمعیــت باكتری هــای نــوع كلــی فــرم و گــرم منفــی كاهــش ولــی جمعیــت 

باكتری هــای الكتوباســیل افزایــش داشــتند.
ــه و  ــف الش ــزای مختل ــبت اج ــامل وزن و نس ــه ش ــرد الش ــات عملك ــتر صف 4-  بیش
ــه تغییــر كمــی و كیفــی اندام هــای داخلــی شــامل وزن و نســبت  ــوط ب نیــز صفــات مرب
ــانس  ــف اس ــطوح مختل ــرف س ــال مص ــی در قب ــای آزمایش ــی جوجه ه ــای داخل اندام ه

ــد. ــود یافتن ــان داده و بهب ــت نش ــش مثب ــن واكن ــامیدنی آویش آش
ــر  ــا وجــود افزایــش عــددی در میانگیــن صفــات، اســانس آشــامیدنی آویشــن ب 5- ب

ــداد. ــر معنــی دار نشــان ن ــادی هیــچ كــدام از بیمــاری هــا اث غلظــت ســرمی آنتی ب
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6- بــا توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق اســتفاده از ســطح 0/15 تــا 0/2 میلی لیتر اســانس 
آویشــن در هــر لیتــر آب آشــامیدنی جوجه هــای گوشــتی مفیــد بــوده و می توانــد باعــث 

بهبــود صفــات تولیــدی و شــاخص هــای اقتصــادی گله شــود.
برخی پیشنهادهای مفید

ــا دیگــر اســانس های گیاهــی مقایســه و  ــه شــكل آشــامیدنی ب 1-  اســانس آویشــن ب
مزیــت  ســنجی گــردد.

2- تولیــد صنعتــی و انبــوه ایــن تركیــب در صــورت تكــرار آزمایشــات آتــی و اطمینــان 
از عــدم بــروز عــوارض ســوء آن به عنــوان هــدف در تحقیقــات مــد نظــر قــرار گیــرد.

3- بررســی ســطوح بــی ضــرر و ســطح ســمی و فاصلــه بیــن ایــن دو دامنــه در كاربــرد 
وســیع ایــن فــرآورده اهمیــت دارد و بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

ــن در آب  ــی آویش ــانس روغن ــتفاده از اس ــرای اس ــر ب ــالل بهت ــواد ح ــایی م 4- شناس
ــامیدنی. آش

5- تاثیرات مورفولوژیك این تركیب در بافت روده مورد بررسی قرار گیرد.
ــتفاده در  ــورد اس ــب م ــی تركی ــی زای ــای ایمن ــر روی جنبه ه ــر ب ــع ت ــی جام 6- بررس

ایــن تحقیــق. 

مواردی که در آینده مفید خواهند بود
ــا ســایر مــواد و  1- تعییــن ســازگاری و عــدم ســازگاری اســانس آویشــن در تركیــب ب

مكمــل هــا.
2- مقایســه اثــر عصــاره الكلــی، روغنــی، اســانس و روغــن اسانســی حاصــل از آویشــن 
جهــت شناســایی موثرتریــن و اقتصادی تریــن تركیبــات در تغذیــه دام و طیــور و 
همچنیــن مطالعــه اثــرات متقابــل بیــن ایــن تركیبــات و مــواد فعــال موجــود در خــوراك 
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و آب مصرفــی طیــور .
و شناســایی  آویشــن  از جملــه  گیاهــی  تركیبــات  آنزیمــی  تاثیــرات  بررســی   -3

. آن هــا  كاربــرد  منفــی  و  مثبــت  جنبه هــای 
4- شناســایی اثــر ســمی اســانس آویشــن به عنــوان هــدف تكمیلــی تحقیقــات، 

جهــت جایگزینــی نهایــی آن به عنــوان محــرك رشــد.
5- اثــرات متقابــل اســانس و ویتامین هــا جهــت بهره گیــری موثرتــر از جایگزین هــای 

آنتــی بیوتیــك محــرك رشــد در تغذیــه طیور.
6-  بررســی تاثیــر اســتفاده از اســانس ها بــه ویــژه اســانس آویشــن بــر قابلیــت هضــم 

مــواد مغــذی در دســتگاه گــوارش طیــور. 
7- بررســی در زمینه هــای تغییــر عطــر و طعــم تولیــدات طیــور )خــواص ارگانولپتیــك(

در اثــر اســتفاده از اســانس و روغــن اسانســی حاصــل از گیاه آویشــن.
ــرف آب  ــزان مص ــر می ــن ب ــامیدنی آویش ــانس آش ــتفاده از اس ــر اس ــی تاثی 8- بررس

جوجه هــا. توســط 
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