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 27/3/99پذيرش مقاله:             13/2/99 دريافت مقاله:   

 یک ی ن،یس یاماینیرجی. وشودیم ایدر سرتاسر دن ریموو مرگ هایبیمار وعیکه منجر به ش است  یاز مشکالت یکی یکروبیومت ممقا مقدمه:

 یه ایدن افزوب ا  ب ا یترک نی ا ینیگزیتوجه به ج ا ریاخ یهااست اما در سال شده تأیید وریکه استفاده از آن در ط ستا هاکیوتیبیاز آنت

 کرده است. دایپ شیافزا وریدام و ط هیدر تغذ یرشدبهصور  روبه ییدارو اهانیو عصاره گپودر  رینظ یعیطب

قس ی  گ روه ت 5ها ب ه . مرغدیهفته استفاده گرد 64ین با سن ال -هایقطعه مرغ لگهورن سفید سویه  125در این آزمایش ها: مواد و روش

ب ه  ای  ییر ب ه تنه اگ ذاتخ در جیره مرغان  یگل  یو مر ریاین مطالعه اثرا  پودر س ای بود. درپنج قطعه که هر گروه شامل پنج قفس ندشد

کیب ا  ب ر ای ن تر تأثیر چنینه  .شد یارزیاب نیسیاماینیرجیو کیوتیبیبا آنت سهیدر مقا یکروبیبر خواص ضد م تأکیدمخلوط آنها، با  صور 

یم ار ب ا ت 5 تأثیرطرح کامالً تصادفی تحت آزمایش در قالب  .دیوده بررسی گردر یستومورفولوژیخون و ه ییایمیوشیب یهافراسنجهاز  یبرخ

 هر تکرار انجام گرفت.مشاهده در  5تکرار و  5

و نس بت  یل یارتف اع و ن،یس یاماینیرجیمخلوط آنها و ،یگل  یمر ر،یمختلف شامل پودر س یشیآزما یهامارینشان داد که ت جیتانها: یافته

ر عم ق ب  نیس یاماینیرجیو و یگل   یپودر م ر تأثیر حالی کهدادند در  شیافزا (p< 05/0) یداریمعن به طوررا  پتیکر به عمق یلیارتفاع و

طور ا ک ه ب هه لیباسالکتو به جزداد و  رییتغ یداریطور معنروده را به یکروفلورایمختلف م یشیآزما یهامارینبود. افزودن ت داریمعن پتیکر

 (.p< 05/0)دار بود یمعنتام  یسالمونال و باکتر ،یکالیا یهاکروبیکاهش شمار م افتند،یکاهش  یداریمعن ریغ

 یه ااس انس ایفعال  با یترک ییاز توانا یناش مطالعه نیا با یترک یکروبیاز خواص ضدم یادیرسد که بخش زیمنظر به   :گیریبحث و نتیجه

 ه این ب اکترب رد نیباعث از ب هایباکتر یغشا یکپارچگیو اختالل در  یتوکندریم یغشاز جمله ا غشاها یداریکه قادرند با ناپا باشد اهانیگ نیا

ا ک اهش در روده ر دی جد یه اسلول ریتکث برای یسلول یازهایروده، ن یهاتیتروسیاربه  بیضمن کاهش آس اهان،یگ نیه امؤثر با یگردند. ترک

ه ا را پ تیرکو ک اهش عم ق  یلیارتفاع و شیافزا یشیآزما یمارهایاستفاده از ت به طوری که .دیروده گرد یدر مورفولوژ رییکه منجر به تغند ادد

 یو آنت   ی الباکتر یآنت  یب ا ای از ترکقاب ل مالحظ ه   یرمق اد یح او یگل ی و مر یرگرفت که  پودر  س یجهنت یتوانم بنابراین  د.یسبب گرد

 استفاده کرد. یداناکس  یو آنت  یالباکتر یآنت یبا ترک یعیان منابع طبازآنها به عنو یتواناس ت و احتماالً م یداناکس 

 .پتیعمق کر ،یلی، ارتفاع وگذارتخ مرغان  ،یکروبیخواص ضدم ن،یسیاماینیرجیو ،یگل  یمر ر،یس: های کلیدیواژه  
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 مقدمه

که منجر بهه  استاز مشکالت مهم  یکی یکروبیمقاومت م

. (1) شهودیمه ایهدر سرتاسهر دن ریهموو مهر  ههاماریب وعیش

، یدامه ،یانسان هایبخش در  یکروبیمضد باتیاستفاده از ترک

 د،یهدر زمان تول یطیمح یآلودگ قیاز طر ای هاندهیشو و غالت

ت حهتکه کمتر  شودیم هاکروبیاز م ییهاهیباعث انتخاب سو

نسهبت بهه آنهها  ایه رنهدیگیقرار م یکروبیمضد باتیترک تأثیر

 یکروبهیپهاتونن، مقاومهت م یهای. در باکتر(2)مقاوم هستند 

کهه درمهان آنهها بها مشهک   شودیم ییهامنجر به بروز عفونت

 یههم بهرا ییسهالمت غه انظر یه اینکه . (3) شودیمواجهه م

و  اسهت یمسئله مهمه ییغ ا عیصنا یکنندگان هم برامصرف

 یههایکنندگان را در مورد افزودننظرات مصرف کنندگاندیتول

 یمعرفه ،کننهدیدنبال مه یعیطب یهادارندهنگه به ویژه ییغ ا

درمهان  ایه یریشگیپ یافعال آنها بر باتیو ترک ییدارو اهانیگ

دسهتاورد  ،ییاز مهواد غه ا یناشه یههایبیمارها شام  عفونت

 سهتا هاکیوتیبیاز آنت یکی ن،یسیاماینیرجی. و(4)بود  یبزرگ

 نیسهیاماینیرجیاسهت. وشده  تأیید وریکه استفاده از آن در ط

کهه  اسهت نیمرکب متعلق بهه خهانواده اسهترپتوگرام یدیپپت

 کیهدر خها  بلژ یاصل به طورکه  ریرپ ییتغ هیسو کیتوسط 

 بیههاز دو ترک یمخلههوطو  شههودیمهه دیههتول ،شههودیمهه افههتی

نسهبت  کیهدو فهاکتور در  نیهکهه ا است (S و M ی)فاکتورها

 نیسهیاماینیرجیو ییایضدباکتر تیفعال شیبا افزا 1به  4 نهیبه

عمومههاب بههر  نیسههیاماینیرجی. و(5) شههوندیمهه بیههبهها هههم ترک

 عم  یهواز ریو غ یگرم مثبت در هر دو نوع هواز یهایباکتر

نسههبت بههه  یگههرم منفهه یهههایکتراکثههر بهها یولهه کنههدیمهه

 خهود سهلول وارهیهد یریبه سهبب نفونناپه  هاگرامیناسترپتو

ها عالوه بهر گیاهان دارویی و ادویه که ییمقاوم هستند. از آنجا

 تهأمین، بهه فیزیولونیکبر اعمال  تأثیرتحریک اشتها و هضم با 

بهه را  آنههارد نمایند و عملکهسالمت و رفاه حیوانات کمک می

 ریهاخ یههاد، در سهالنهدهقرار مهی تأثیرتحت  بتیمث صورت

دام و  هیهدر تغ  یرشهدبهصهورت روبه باتیترک نیاستفاده از ا

اسهت  یاههانی. سیر یکی از گ(6) کرده است دایپ شیافزا وریط

و آنتی  یکروبیخواص ضد م ل خون وکه اثرات کاهنده کلسترو

. مطالعهات (9-7) اکسیدانی قوی آن بهه اثبهات رسهیده اسهت

پهروپن تیوسهولفینات( -2دهنهد کهه آلیسهین )آلیه  می نشان

پهودر . هنگهام تهیهه (10)اسهت ترکیب فعال احتمالی در سیر 

گیری، آنزیم آلیناز موجود کردن به منظور عصارهآسیابسیر یا 

آلی  سیسهتئین سولفوکسهاید(  Sو آلین ) دوشمیدر آن فعال 

. برخههی (11) کنههدیموجههود در آن را بههه آلیسههین تبههدی  مهه

آلی  سیستئین سنتز کلسترول را با  S مطالعات اشاره دارند که

و از طریههق ردوکتههاز  HMG-CoA غیههر فعههال کههردن آنههزیم

یها تغییهر بیهان نن و تغییهر  بی فسفر کهردن و دارکردنفسفر

. (12،13) دهههدیو مقههدار آنههزیم کههاهش مهه  mRNA سههط 

درصهد  3گزارش نمودند که مصرف  (14)کانجوفکا و همکاران 

ردوکتههاز و  HMG-CoA پهودر سهیر تجههارتی، فعالیهت آنههزیم

در  دههدمیدرصد کاهش  40هیدروکسیالز را تا  -7کلسترول 

نماید. در ایجاد نمی هامرغخم تفاوتی در رنگ و مزه ت حالی که

و  6، 4، 2، 1مطالعات دیگر هنگام افزودن پودر سیر در سطوح 

ردوکتههاز،  HMG-CoA درصههد بههه جیههره، فعالیههت آنههزیم 8

های هیدروکسیالز و اسید چرب سنتتاز در سلول -7کلسترول 

, 15) افهتیمیهزان کلسهترول زرده کهاهش  چنینهمکبدی و 

-مهرغ رهیبه ج ریبا افزودن پودر س (17) . خان و همکاران(16

بر  یاثرات منف درصد، 8و  6، 4، 2، 0در سطوح  گ ارتخم یها

گزارش نکردند،  مرغو توده تخم   یتبد بی، ضرمصرف خورا 

کهاهش کلسهترول  ریبا پودر س رهیکردن جمکم  حالی کهدر 

 یآمده از برخ به دست جیداشت. نتا به دنبالزرده تخم مرغ را 

 موجب رهیبه ج ریکه افزودن پودر س دهندینشان م شاتیآزما

, 17) گهرددیمه هامرغاالتر تخم ب تیفیعملکرد بهتر پرنده و ک
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کهه توسهط اولوبهاکوت و  یقهاتیحقت نیتهرتازهاز  یکی. در (18

بهه  ریدرصد پهودر سه 5و  3انجام شد، افزودن  (19) همکاران

تخهم مهرغ را  نزوو  دهیسهف تیهفیک یداریمعن به طور رهیج

ه علهت به ریدرصد پودر سه 5افزون  حالی کهدر  دیبهبود بخش

 یداریمعنه بهه طهوررا  دیهتول زانیهکاهش مصرف خهورا  م

درصهد  5 رهیهآمهده بها ج به دست یهامرغکاهش داد و تخم 

را به  قاتیکه تحق بودنددر تخم مرغ  ریمزه س دارای ریس پودر

در  ریکهه از سهطوح کمتهر پهودر سه کندیم تیهدا ریمس نیا

 نیهنتها  ا رگید یگ ار استفاده شود. از سوتخم یهامرغ رهیج

-تخهممرغهان  رهیهبه ج ریمطالعه نشان داد که افزودن پودر س

 بهه صهورترا  یدسهتگاه گوارشه یههایگ ار، شهمارش بهاکتر

ایهن  نظر بهه گریکاهش داد. از طرف د یمصرف مقداروابسته به 

 یکروبهیاثهرات ضهد م یدارا ریس مؤثر باتیاز ترک یاریبس که

 ریعصاره س ایتصور وجود دارد که افزودن پودر  نیا (20) است

و  شیاتخهم مهرغ را افهز دیهگ ار، عمهر مفتخممرغان  رهیبه ج

 .را کاهش دهد ییغ ا تیموماحتمال مس

از خانواده نعنا نیز دارای اثرات آنتی  ،یمیمر ای یگل میمر

به  یگلمیمر یهااز گونه یاری. بساست یاکسیدانی قاب  قبول

و  یشیلوازم آرا هیته ،ییطعم دهنده غ ا ،یعلف یعنوان چا

 یها. انواع مختلف عصاره(21) ندشویساخت عطر استفاده م

 ،یدانیاکسیخواص آنت یدارا یلگ میدست آمده از مر به

 یاقاب  مالحظه یچرب و کاهنده قند و یالتهابضد ،یکربیمضد

 یآنت یبرا نیگزیو جا یرا به عنوان افزودن اهیگ نیکه ا ندهست

. کندیم یمعرف یمصنوع یهادانیاکس یو آنت هاکیوتیب

 یو آنت یکروبیکه اثرات ضد م دهندینشان م قاتیتخق

موجود  کیفنول باتیترک قیاز طر عمدتاب  ،یگلمیمر یدانیساک

ر مها قیاثرات عمدتاب از طر نیکه ا (22) ندهستدر آن 

 یهاژنیکردن فلزات و سرکوب اکس التی، کآزاد یهاکالیراد

فعال شناخته شده  باتیترک نیتر. مهم(21) استمنفرد 

 د،یاسکیکارنوز د،یاس کیشام  رزمار یو رزمار یگلمیمر

. (23) ندهست  یو رزماد رزمانولیکارنوزات، اپ  یکارنازول، مت

، با دیاس کیزکارنواز جمله کارنوزول و  باتیترک نیاز ا یاریبس

کردن  التیو ک  یدروکسیه یهاکالیراد  یممانعت از تشک

و   یپروکس یهاگروه فیدر تنظ یمناسب تیفعال یفلزات دارا

 یککارنوزتنها  رسدیبه نظر م چندهر هستند،   یدروکسیه

. از (24) است H2O2آزاد  یهاکالیدرا فیقادر به تنظ دیاس

در جیره  یگل میو مر ریدر این مطالعه اثرات پودر س نرو،یا

 تأکیدمخلوط آنها، با  به صورت ای ییگ ار، به تنهاتخممرغان 

 کیوتیبیبا آنت سهیدر مقا ،یکروبیبر خواص ضد م

این ترکیبات بر  تأثیر چنینهم شد یارزیاب سنیاماینیرجیو

روده بررسی  یستومورفولونیخون و ه یهافراسنجه یبرخ

 .دیگرد

 هامواد و روش

  یشیو طرح آزما ییغذا هایرهیج

 -هایقطعه مرغ لگهورن سفید سویه  125در این آزمایش 

سهیم گهروه تق 5بهه  مرغ ها. شدهفته استفاده  64الین با سن 

. در طهول بودای پنج قطعه که هر گروه شام  پنج قفس ندشد

 -سهاعت روشهنایی  17 هفته( از برنامه نوری12دوره پرورش )

بر اسها   یشیآزما یاه. جیرهدیساعت تاریکی استفاده گرد 7

 هیسهو گه ارتخمپرورش مرغان  یمندر  در راهنما اجاتیاحت

بهر  ههارهیهج هیکل به طوری کهشد.  میتنظ W36 نیال - یها

بودنهد.  نیویا و به صورت هم انهرنی و ههم پهروتئس-پایه نرت

 ند از:بود تیمارهای آزمایشی عبارت

 یههار اسها  توصهیهبه)شاهد( تنظیم شهده  جیره پایه-1

  W36 نیال - یها ةیکاتالو  سو یمندر  در راهنما

 کیهوتیبیگرم آنتوگرم در کیلمیلی 50پایه حاوی  جیرة-2

  نیسیاماینیرجیو
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 درصد5/1به میزان  ریایه حاوی پودر سجیرة پ-3

 درصد5/1به میزان  یگلمیپایه حاوی پودر مر جیرة-4

درصد و پهودر 75/0به میزان  ریایه حاوی پودر سجیرة پ-5

 درصد  75/0به میزان  یگلمیمر

 5 تهأثیرآزمایش در قالب طرح کهامالب تصهادفی تحهت  نیا

س از مشاهده در هر تکرار انجام گرفت. په 5تکرار و  5مار با تی

 ها با اسهتفاده از رویههها، تحلی  نهایی دادهثبت و ویرایش داده

MIXED توسط نرم افزار ،SAS هها میانگین .(25) انجام گرفت

درصهد  5 یداریمعنهدر سهط   PDIFF نههیبا اسهتفاده از گز

هها اسهتفاده تحلیه  داده برایآماری که  الگویند. شدمقایسه 

 .بودبه صورت زیر  دیدگر

Yijk = μ + τi + tj + εijk 

 Yijkمقدار هر مشاهده=  

 μمیانگین جامعه=   

 τi=  ماریاثر ت 

 tjاثر دوره=  

 = εijk اثر خطای آزمایشی

عملکرد، صفات  شیآزما انیو در پا شیآزما یاجراطول  در

و  یکروبهیخهون، شهمارش م یههاتیهکیفی تخم مهرغ، متابول

 .دیدگر یابیروده ارز یستومورفولونیه تیوضع

 های بیوشیمیایی خونفراسنجه

 10، از ههر تیمهار های ششم و دوازدههمهفته در روز پایان

به صورت تصهادفی انتخهاب و  پرنده ( 2)از هر قفس قطعه مرغ

لیتری، از ورید بال میلی 2های خون با استفاده از سرنگ نمونه

 3000دقیقهه و بها سهرعت  5ها به مهدت . نمونهندتهیه گردید

تا سرم خون جدا شود. سهپس  نددور در دقیقه سانتریفیون شد

( نخیهره -C20در سردخانه ) تحلی سرم تا زمان  هاینمونه

میههزان گلههوکز، هههای سهرم، گشههایی نمونههخشهدند. پههس از یه

بهاال  یبا چگال یهانیپروتئپویها، لگلیسیریدکلسترول ک ، تری

(HDL )پایین یبا چگال یهانیپروتئپویو ل LDL)) ها بها نمونهه

 Pars) آزمونههای اسهتاندارد شهرکت پهار اسهتفاده از کیت

Azmoon, Tehran, Iran) زریآنهههالتوسهههط دسهههتگاه اتهههو 

 یههااز داده فاده. سپس با اسهتندگیری شداندازه ،ییایمیشویب

بههه  HDLو نسههبت  LDL بههه HDLآمده، نسههبت دسههتبه

 کلسترول محاسبه گردید. 

 هض  مواد مغذی تیقابل

هضههم مههواد مغهه ی از روش  تیههقابل رییههگانههدازه بههرای

منظهور در روز  نیهآوری ک  مدفوع استفاده شهد. بهرای اجمع

ب از هر تکرار انتخا یه به طور تصادفدو جوج ،پرورش دوره15

 هضهههم شههام  هتیقابل شیو در قفهس قهرار داده شهد. آزمها

روز  هو سه عهادت په یری دوره ش،یاز آزمههها شیسههه روز په

بهه  عادت پ یری دورهآوری اسهت. بعهد از سهه روز جمع دوره

 سهتربداده شههد و  یهها گرسهنگسهاعت بهه جوجهه12مهدت 

 آوری به مهدت سهه روز آغهازجمع دورهو بعد  دیگرد زیتم آنها

آوری و در در روز جمهع یهک بهارمهدت فضهوالت،  نیشد. در ا

ای از سالن پهن شد تا خشههک گههردد. بعههد از اتمههام گوشه

به پرندگان داده  یساعت گرسنگ12آوری، جمهع دورهسهه روز 

  . کهدیهآوری گردجمهع زیهزمهان ن هنیشد و مدفوع آنها در ا

کهردن زیبعهد از تم یشهیمده از ههر واحهد آزماآدستمدفوع به

 ههوای شههدن درخشهکپوست و پرههای پرنهدگان و پهس از 

هههای خههورا  بهههه و بههه همههراه نمونههه دیههگرد نیآزاد، تههوز

خهام و  یمقهدار خاکسهتر خهام، چربه نیهیتع برای شهگاهیآزما

در  زیهن یخهورا  مصهرف زانیخام انتقهال داده شد. م نیپروتئ

بهرای )خشک  ماده نییعت .هدیسهه روز محاسهبه گرد نیطول ا

ن خههام در یخهههام و پههروتئ ی، خاکسههتر خههام، چربههه(خههورا 

ارد ههای خهورا  و فضهوالت بها اسهتفاده از روش استاندنمونه

  .صورت گرفت AOAC (26)نکر شده در  
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 شمارش باکتریایی محتویا  روده

 یریهگنمونهه یههافنجانبه  ئوملیا از محتویات ییهانمونه

ی الکتوباسهی ، ههاتیهجمعشمارش  یاختصاص داده شده برا

ظهر های مورد ننمونه جدا گردید. سالمونال یهاگونه و کالیای

 بهارهو و همکهارانشهده توسهط  فیتوصه یهاروشا توجه به ب

بهه  یهات ایلئهوممحتو ،به طور خالصهتعیین گردیدند که  (27)

 قیهرق درصهد،85/0  اسهتری نمکهی محلولدر  یالیصورت سر

بهها اسههتفاده از  ی وهههواز یبههه صههورت بهه  ی. الکتوباسههگردیههد

 37 یدر دمها کهه دیهدرگ شیآزما آگار ام. آر. ا   یالکتوباس

بها ای کهالی ساعت انکوبه شهد.  48به مدت  گرادسانتیدرجه 

جمعیههت  و شههمارش شههد 2آگههار سههریع ایکههالی  اسههتفاده از

 به منظوریگال آگار ثبت شد. ش-از سالمونال ستفادهسالمونال با ا

ه سهدر  الیباکتر شاتیتمام آزماتر، آوردن نتایج دقیق به دست

  بار انجام شد.

 ولوژی رودهمورف

ههایی از بهرای مطالعهة تغییهرات بهافتی روده، نمونهه

روده از  های میهانی دوازدههه و تههیبخش  (بافت هدف

ههای . بهرای جلهوگیری از آسهیبشدتهیه  (روده کوچک

مکانیکی وارده بهه بافهت، سهعی شهد کمتهرین فشهار در 

و از جها بهه جهایی  شود برداری به بافت واردزمان نمونه

 .ددیبرداری خودداری گری بافت بعد از نمونهغیر ضرور

تثبیت در داخه  فرمهالین نمکهی  برایهای بافتی نمونه

سهاعت قهرار داده شهدند. بعهد از  75درصد به مدت  10

سهازی، نفهون شهفافآبگیهری، )طی مراح  پاسان بهافتی 

های پارافینی آماده شهده قالب ،(دادن پارافین، قالبگیری

ی از آنههها توسههط دسههتگاه میکرومتههر 7هههای و بههرش

بها  ههاالم . سهپسگردیهد تهیه Microm  میکروتوم مدل

-رنهگ( پریودیهک اسهید شهیفت)  PASاستفاده از کیت

های طهول و عهر  و پارامتر شدندگ اری م ال آمیزی و

 الیههنی و العضه الیهه ، ضهخامتههاکریپهتپرزها، عمق 

هههای سههروزی توسههط عدسههی مههدر  و تعههداد سههلول

. (28) شهدگیهری متر مربع اندازهر هر میلیشک  دجامی

کردن طهول تقسیمنسبت طول به عمق کریپت از  سپس

 . آمد پرز به عمق کریپت به دست

 هایافته

 سرم خون ییایمیوشیب یهافراسنجه

گلهوکز،  نیانگیهمختلف بهر م یشیآزما یهاماریت تأثیر

 گه ارتخمسرم خون مرغان  یهادیسریگلیکلسترول و تر

آمده نشهان دسهتبه جی. نتهاگرددیمشاهده م 1 لدر جدو

 کی چیافزودن ه ر،یپودر س یحاو ماریجز ته که ب دهدیم

گلهوکز سهرم  بهر یچنهدان تهأثیر ،ییغه ا یههایاز افزودن

کلسترول سرم  زانیم یکه از لحاظ عدد چند نداشتند. هر

 مهاریامها تنهها ت افتیمختلف کاهش  یهاماریبا افزودن ت

شهاهد  رهیهبها ج سههیدر مقا رید پودر سهدرص 5/1 یحاو

 (p< 05/0) یداریطور معنهکلسترول سرم را به نیانگیم

که استفاده از  دهدیمطالعه نشان م نیا جیکاهش داد. نتا

 گ ارتخمسرم مرغان  یهادیسریگلیتر لف،مخت یهاماریت

 یکهاهش داد. مرغهان (p< 05/0) یداریطور معنبه زیرا ن

و مخلوط پودرها استفاده  ریپودر س یاوح یهارهیکه از ج

را داشتند کهه  هادیسریگل یتر زانیم نیکرده بودند کمتر

  د.( بوp< 05/0) داریمعن زیها نگروه ریبا سا آنهااختالف 
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 گذارتخ های بیوشیمیایی سرم خون مرغان های آزمایشی بر مؤلفهاستفاده از تیمار تأثیر . 1جدول 

  لیتردر دسی گرممیلی  تبنس

 تیمار گلوکز کلسترول تری گلیسرید HDL  LDL/ HDL  LDL HDL / کلسترول

0/359 b 0/979 b  53/1 b 52/0 b 1392 b 145 b 241 b شاهد 

0/422 a 1/089 a  51/9 ab 56/5 ab 1341 ab 134 ab 288 ab  5/1گلی پودر مریم%   

0/427 a 1/160 a  49/3 a 57/2 a 1285 a 128 a 219 a  5/1پودر سیر% 

0/428 a 1/145 a  7,49 ab 56/9 a 1315 a 133 ab 226 ab  5/1مخلوط% 

0/400 a 1/095 a  50/4 ab 55//2 ab 1361 b 138 b 240 b ویرجینیامایسین 
 (SEM)انحراف معیار 5//8 94/3 1/13 40/1 1//12  979/0 019/0

  زمان

40/0  09/1   49/96 a 6/54  1347 137 282  هفته ششم 

42/0  08/1   52/2 b 4/56  هفته دوازدهم 234 134 1332 

009/0  012/0   66/0  78/0  97/7  97/1  74/3  (SEM)انحراف معیار 

 احتماالت

043/0 0001/0  21/0 039/0 < 0001/0  تیمار 0500/0 047/0 

 زمان 267/0 277/0 149/0 069/0 01/0  36/0 074/0

 زمان×تیمار  867/0 636/0 388/0 777/0 14/0  14/0 569/0

a-b-cندهست دارمعنی اختالف دارای آماری لحاظ ستون، از هر در متفاوت حروف دارای هایمیانگین (0./05 >p) 

 (>p .01/0)درصد  1دار در سط  معنی      ** (p<05/0)درصد 5دار در سط  معنی*
 

 گذارتخ ولوژی روده  مرغان های آزمایشی بر مورفاستفاده از تیمار تأثیر. 2جدول 

 قطر 

 های لنفاویفولیکول

 متر()میکرو

 تعداد

 های لنفاویفولیکول 

 )در میلی متر مربع(

  سط 

 ویلی 

 متر مربع()میکرو

 عر 

 ویلی  

 متر()میکرو

 گابلت  هایسلول

 )تعداد 

 در میلی متر مربع(

 ارتفاع ویلی

 به عمق کریپت 

 )نسبت(

 عمق

 کریپت

 متر()میکرو

 ارتفاع

 ویلی  

 متر()میکرو

 

 تیمار

42/13 b 
1/31 a 246116 103/1 b 49/6 b 6/59 b 115/8 a 759 b شاهد 

44/17  a 1/91 b 242829 98/0 a 51/8 a 7/36 a 108 ab 789 a  5/1گلی پودر مریم%  

4244 a 79,1 c 242783 97/1 a 50/4 ab 7/58 a 105/5 b 795 a  5/1پودر سیر%   

44/46 a 2/32 d 243113 96/6 a 50/2 ab 7/73 a 104/1 b 801 a  5/1مخلوط% 

43/87 a 2/00 e 248817 99/1 ab 50/1 ab 7/41 a 108/5 ab 798 a ویرجینیامایسین 

50/0  03/0  5433 95/1  32/1  23/0  22/3  15/8  (SEM)انحراف معیار 

  احتماالت

0126/0 <. 0001/0  تیمار 0087/0 1310/0 0176/0 8146/0 1631/0 9115/0 

a-b-cندهست دارمعنی اختالف دارای آماری لحاظ ستون، از هر در متفاوت حروف دارای هایمیانگین (0./05 >p) 

 (>p .01/0)درصد  1دار در سط  معنی      ** (p<05/0)درصد 5دار در سط  معنی*
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 تخ  گذاربلیت هض  ایلئومی و جمعیت میکروبی ایلئوم در مرغان های آزمایشی بر  قااستفاده از تیمار تأثیر. 3جدول 

   )درصد( قابلیت هضم ایلئومی  ( cfu 10log )در گرم ماده هضمی  جمعیت میکروبی ایلئوم

 تیمار  ماده خشک پروتئین خام  چربی خام خاکستر  کالیای سالمونال الکتوباسی   باکتری ک   
 6/87 b 61/3  6/14 b 5/13 b  60/60 b 61/17 e  62/33 e 65/16 c  شاهد 

 6/50 ab 70/3  4/65 a 4/92 ab  63/92 a 63/17 d 64/33 d 67/16 b   5/1گلی  پودر مریم% 

 6/54 ab 65/3  4/64 a 4/80 ab  61/35 b 66/06 b 67/26 b 70/13 a   5/1پودر سیر% 

 6/14 a 73/3  4/28 a 4/59 a  61/35 b 64/94 c 66/18 c 69/09 a  .5/1 مخلوط% 

 6/18 a 71/3  4/61 a 4/62 a  60/59 b 66/23 a 67/42 a 32/70  ویرجینیامایسین  

 09/0  06/0  16/0  07/0   81/0  23/0  20/0  18/0  (SEM)انحراف معیار  

  احتماالت

 <. 0001/0  5585/0  <. 0001/0  <. 0001/0   <. 0001/0  <. 0001/0  <. 0001/0  <. 0001/0  تیمار  

a-b-cندهست دارمعنی اختالف دارای آماری لحاظ ستون، از هر در متفاوت حروف دارای هایانگینمی (0./05 >p) 

 (>p .01/0)درصد  1دار در سط  معنی      ** (p<05/0) درصد 5دار در سط  معنی*

 

 روده یمورفولوژ

 روده مرغان ینمورفولومختلف بر  یشیآزما یهاماریت تأثیر

آمده دستبه جی. نتاگرددیمشاهده م 2 لدر جدو گ ارتخم

 ر،یمختلف شام  پودر س یشیآزما یهاماریت دهدینشان م

بت و نس یلیارتفاع و نیسیاماینیرجیو ومخلوط آنها  ،یگل میمر

 (p< 05/0) یداریمعن به طوررا  پتیبه عمق کر یلیارتفاع و

و  یگل میپودر مر تأثیر حالی کهدادند در  شیافزا

 چنینهمدار نبود. یمعن پتیبر عمق کر نیسیاماینیرجیو

در  یلیبر سط  و یداریمعن تأثیرمختلف  یمارهایافزودن ت

 2 آمده در جدول به دست جینداشت. از نتا گ ارتخممرغان 

 ،یگل میمر ر،یس ودرپ یحاو یهارهیکه ج شودیمشاهده م

 یاهکولیفولتعداد و قطر  ن،یسیاماینیرجیو و از آنها یمخلوط

اد . ممکن است که موندداد شیافزا یداریطور معنرا به ینفاول

گابلت را  یهاسلول ریدر سطوح باال، تکث ییدارو اهانیفعال گ

 قیطر نیو به هم کنند کیموکو  تحر دیبه منظور تول

افظت پاتونن مح یهایروده را در برابر باکتر اپی تلیومبتوانند 

 .ندینما

 

 روده یهاکروبیهض  و شمارش م تیقابل

بهر مختلهف  یشهیآزما یههامهاریت تهأثیر یبه منظور بررس

 میمر ر،یافزودن پودر س تأثیر ،یکروبیم تیجمعقابلیت هضم و 

 یابیهارز نیسهیاماینیرجیو کیهوتیبیمخلوط پودرها و آنت ،یگل

 تیهقابل شهودیمشهاهده مه 3 که در جدول همان گونه .دیدگر

خام و خاکستر  یربخام، چ نیماده خشک، پروتئ یلئومیهضم ا

 (p< 05/0) یداریطهور معنهبهه شیآزما یهاماریت تأثیرتحت 

بهه  یگله میمهر ریو مخلهوط سه ری. افزودن پودر سافتی رییتغ

هضم مهاده خشهک و  تیدر قابل یداریمعن شیباعث افزا رهیج

و  ریپههودر سهه یحههاو یهههارهیههج. دیههخههام گرد نیئپههروت

خام را به دنبهال  یهضم چرب تیقابل نیشتریب نیسیاماینیرجیو

کهه  دهنهدیشهده نشهان مه رائها جینتااز طرف دیگر، داشتند. 

تعهداد  رییهدر تغ یشهیآزما یههاماریت نیب یداریاختالف معن

 یشهیآزما یههامهاریافهزودن ت .روده وجود داشهت یهایباکتر

بهه داد و  رییتغ یداریطور معنروده را به یکروفلورایمختلف م

 افتنهد،یکهاهش  یداریمعنه ریه طور غها که ب یباسالکتو  جز

تهام  یسهالمونال و بهاکتر ،یکهالیا یهاکروبیکاهش شمار م
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از  یطدرصد مخلهو 5/1 یحاو رهیجبود. ( p< 05/0)دار یمعن

بهه  نیسهیاماینیرجیو یحاو رهیو ج یگل میو مر ریس یپودرها

سهالمونال  ،یکال یا یشمار باکتر( p< 05/0) یداریمعن طور

 یهارهیج، ماریدو ت نیتام را کاهش دادند و در کنار ا یو باکتر

شهاهد  رهیهبها ج سههیدر مقا زین ریس ای یگل میپودر مر یحاو

سالمونال  یشمار باکتر در (p< 05/0) یداریمعنباعث کاهش 

 . شدند

 گیریبحث و نتیجه

 یخهون یههافراسهنجهمختلف بر  یشیآزما یهاماریت تأثیر

سرم خهون  یهادیسریگلیرول و ترگلوکز، کلست نیانگیم رینظ

خههاطر کههاهش غلظههت  ممکههن اسههت بههه گهه ارتخههممرغههان 

 نیغلظههت انسههول شی( و افههزاکیهه)کاتابول هاکوسههترونیکورت

و  هاکوسهترونیکورت پهایین( در سهرم باشهد. سهط  کی)آنابول

 ریههنظ کیههباعههث کههاهش محصههوالت کاتابول نیسههولان ابیههغ

شهان ن نیشیمطالعات پ جی. نتاگرددیدر سرم م هادیریگلسیتر

 آلفها د،یاس کیآسکورب ن،یغلظت انسول ور،یداده است که در ط

درجهه حهرارت  شیسرم در پاسخ بهه افهزا نولیتوکوفرول و رت

 ابنهدییم شیافهزا هاکوسهترونیکاهش و غلظهت کورت ط،یمح

(29) 

 تیبا کاهش فعال زین یاهیگ هیثانو یهاتیولیاز متا یاریبس

ردوکتهاز و  آمیکهوآنز  یهگلوتار  یمت -3 یدروکسیه -3 میآنز

سههرم را  LDL، غلظهت کلسهترول و LDLیهارنهدهیگ شیاافهز

و  ی. لههدهنههدیم شیسههرم را افههزا HDLکههاهش و غلظههت 

 شهنیفعهال آو بیگزارش کردند کارواکرول، ترک (30)همکاران

قههرار داد و  تههأثیررا تحههت  هادیههپیسههوخت و سههاز ل زیههن

 7 و 12تا  بیترتسما را بهپال یهادیپیو فسفول هادیسریگلیتر

 نیهها یچنههد کههه سههاز و کههار اصههل درصههد کههاهش داد. هههر

 سهت،یمشهخ  ن یخوببهه یاهیهتوسط عصاره گ HDLشیافزا

 یههافاکتور شیبها افهزا ،یاهیهگ یهاکه عصاره رسدینظر مبه

 نیهدر ا HDLها بهه کلسترول موجود در سلول  یمؤثر در تبد

بها  یاهیفعال گ باتیاز ترک ی. برخ(31)مشارکت دارند  ندیفرآ

 LDL را بهه آنها یهارندهیگ  ی، تماLDL ونیداسیکاهش اکس

. دهنهدی( کهاهش مآنها یدوستیحتماالب به خاطر خواص چرب)ا

LDL رنهدهیگ هاتصال ب برای یکمتر  یشده تما دیاکس LDL 

  یماکروفانها تما یهارندهیبه گ یامالحظه طور قاب دارند و به

که سبب  شودیم یکوچک یهاحباب  یدارند که منجر به تشک

کهه  رسههدینظهر م به .شودیم هوانیدر ح یاهدهیمشکالت عد

 هندیهفرآ نیهاز ا یهاهیهفعال گ باتیترک یدانیاکسیآنت تیفعال

از  یکهی LDL یهارنهدهیگ یالقها نهروی. از ادینمایم یریگجلو

 . استکاهش کلسترول پالسما  یاصل یهافاکتور

 یمختلف بهر مورفولهون یشیآزما یهاماریاثرات ت یبررس با

و نسهبت  پتیعمق کر ،یلیع وارتفا رینظ گ ارتخمروده مرغان 

است کهه  تینکته حائز اهم نیا پتیبه به عمق کر یلیارتفاع و

 ید کهه بهه بررسهنهوجهود دار یمحدود یشناسبافت مطالعات

مرغهان  ردنهها آو مشهتقات  یهیدارو اههانیاثرات استفاده از گ

کهه در  رسهدیبه نظر مه نیا وجود پرداخته باشند، با گ ارتخم

جه ب بهاالتر  زانیهتر مروده ناز  تلیوماپیبا  گ ارتخممرغان 

هها بافت نیدستگاه گوارش در ا یکیمتابول ازین نیچن. هماست

سهط   ،یلهیارتفهاع و شیافهزا گر،ی. از طرف د(32) استکمتر 

 یبهرا یهها بهه عنهوان محلهپتیکرو  هددمی شیج ب را افزا

تههر کوچههک یلههیو و شههودیدر نظههر گرفتههه مهه یلههیو دیههتول

کمتهر  یکیمتهابول ازیهبازچرخ کمتر بافت روده و ندهنده نشان

شاخ   پتیبه عمق کر یلینسبت ارتفاع و نرو،ی. از ااستروده 

هضهم و جه ب در روده کوچهک  نهدیفرا یابیارز برای یمناسب

 ق،یهتحق نیهآمده در ا به دست جی. در موافقت با نتا(33) است

از جملهه  اههانیاز گ ینشان داد که افهزودن برخه یقبل همطالع

 چنهینههمشهده اسهت.  یلهیارتفهاع و شیباعث افزا ریپودر س

را بهه  پهتیکاهش عمهق کر شنیو آو یگل میگنجاندن نعنا، مر
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مشاهده  2 آمده در جدول به دست جی. از نتا(34) نبال داشتد

 یمخلهوط ای یگل میمر ر،یپودر س یحاو یهارهیجکه  شودیم

 یههاکهولیفولتعداد و قطهر  ن،یسیاماینیرجیو چنینهماز آنها 

بهه  جیاز نتا تیداد. در حما شیافزا یردایطور معنرا به یلنفاو

 اههانیفعهال گ باتیگزارش کردند که ترک نیآمده، محققدست

محه   نهها، بهه عنهوایلهیو کرویبهتر م یباعث نگهدار ییدارو

اثهرات را از  نیهکه ا رسدی. به نظر مندهست یج ب مواد مغ 

  ترشه کیو تحر یدرون سلول یهادانیاکسیآنت تیتقو قیطر

 نیگابلت مسهئول ترشه  موسه یهاام دهند. سلولانج نیموس

. شهودیروده استفاده مه یبافت مخاط  یتشک یکه برا ندهست

 ریسطوح باال، تکث در ییدارو اهانیممکن است که مواد فعال گ

بهه  ،نموده کیموکو  تحر دیگابلت را به منظور تول یهاسلول

 یههایروده را در برابهر بهاکتر تلیهوماپهیبتوانند  قیطر نیهم

نشهان  ریهمطالعهات اخ جینتها .(35) نهدیپاتونن محافظهت نما

هضهم و  تیهو مشهتقات آن، قابل ریکهه اسهتفاده از سه دهدیم

 تأییهد. در بخشدیبهبود م مرغرا در خو  و  یمواد مغ  یابقا

کهه  نهدگزارش نمود (36) و همکاران انی، مدهآ به دست جینتا

هضهم  تیهقابل افتهه،یرشد  یهاخو در  رهیبه ج ریافزودن س

 و دونهو یاولوکسه .داد شیخهام را افهزا نیماده خشک و پروتئ

 تیه، قابلریسهبها  رهیهند که مکم  کردن جدگزارش نمو (37)

. در مقابهه  دیرا بهبههود بخشهه ضههمقابهه  ه ینانههرهضههم ازت و 

هضم ماده خشک و  تیقابل در یرییتغ (38) کرو  و همکاران

 ند. دازت مشاهده نکر

 بیبهبهود در ضهر یقابه  تهوجه نزایکه م رسدینظر م به

 تیمرغان به علت بهبود در قابل کارآیی شیو افزا ییغ ا  یتبد

ارتفهاع  شیباشد که معمهوالب بها افهزادر روده  یهضم مواد مغ 

. اسهتقرار شهودیمه انیهگابلهت نما یههاو تعهداد سهلول یلیو

به عنوان مرحلهه مههم و الزم  یموکوس یهابافتدر  هایباکتر

بهه  اتصال بایدها یاستقرار مناسب باکتر برای. استدر عفونت 

 1نهوع  دارشههیر یوسهتگیپ قیروده، از طر الیتلیاپ یهاسلول

ان اههیه گمهؤثرممکن اسهت کهه مهواد  طیشرا نی. تحت اباشد

 یههایاتصهال بهاکتر یبهرا ییههامح به عنوان  ورد استفادهم

هها بهه یبهاکتراز اتصهال  لهیوسه نیکه بد ندینما  پاتونن عم

باعهث  جههیبه عم  آورند کهه در نت یریروده جلوگ یهاسلول

بهه  جیشهود. در موافقهت بها نتهایمهاز عفونهت روده  یریجلوگ

کهاهش  ،یشهیآزما یمارههایآمده که نشان داد افهزودن تدست

و سهالمونال را بهه دنبهال  یکهالیپهاتونن ا یهاباکتر داریمعن

ه مهؤثرکهه مهواد ( نشان دادنهد 37) فردو  و همکاران اشت،د

 یهایاز باکتر یبرخ هیعل یکروبیضدم تیفعال ،ییدارو اهانیگ

و  روو یها لوکوکو یاسهتاف ،یکالیا رینظ یگرم مثبت و منف

اسهت کهه  نیهبهر ا دهیهها داشهت. عقاز استرپتوکوکو  یبرخ

 نیها یکروبیضهدم تیهفعال یمسهئول اصهل ک،یهفنول باتیترک

 . هستند اهانیگ

 یکروبیضد م تیدر فعال  یدخ یلاص سمیکه مکان چند هر

رسد که یممشخ  نشده است، به نظر  یبه خوب باتیترک نیا

از  یناشه بهاتیترک نیها یکروبیاز خهواص ضهدم یادیبخش ز

که  (39) باشد اهانیگ نیا یهااسانس ایفعال  باتیترک ییتوانا

و اختالل  یتوکندریم یغشااز جمله  غشاها یداریقادرند با ناپا

 ههایبهردن بهاکتر نیباعث از ب هایباکتر یغشا یکپارچگیدر 

گهزارش شهده اسهت کهه اسهتفاده از  نیاز ا شی. پ(40) گردند

از  یباعههث کههاهش تعههداد برخهه رهیههپههودر ز ریههنظ اهههان،یگ

 ن،ی. بنهابرادیهگرد یکهالیا یبهاکتر ریپاتونن، نظ یهایباکتر

واسهطه بهه یهیدارو اهانیگ دیاز اثرات مف یاریممکن است بس

د کهه ندر روده باش هایباکتر گونه نیا یروبکیم تیکاهش فعال

ههم  دهنهد،یروده را کهاهش مه یهاتیتروسهیبه ار بیهم آس

در روده را کاهش  دیجد یهاسلول ریتکث یبرا یسلول یازهاین

و عمهق کمتهر  یلیو شتریارتفاع ب جهیکه در نت (41) دهندیم

 نیها ی. با توجهه بهه نقهش احتمهالدنشویب مها را سبپتیکر
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-مهرغسهرم و تخهم  یدانیاکس یآنت تیدر بهبود ظرف باتیترک

ضمن  یآت قاتیشود که در تحقیم شنهادیشده، پ رهینخ یها

 نیهاسهتفاده از ا تهأثیرسهرم،  یدانیاکسه یآنت تیوضع یابیارز

ه بهه مهؤثر بهاتیآنها بر رونهد انتقهال ترک یهاعصاره ایپودرها 

-بهاقیبهر  بهاتیترک نیاستفاده از ا تأثیر و تخم مرغ ای وشتگ

 گردد. یبررس زیدر گوشت ن هاکیوتیب یآنت یهامانده

 تشکر و قدردانی

مصهوب در دانشهگاه آزاد  یاز طرح پژوهشه مستخر  مقاله نیا
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Abstract 

Background: Microbial resistance is one of the major problems leading to the spread of illness and 

death in the worldwide. Virginiamycin is one of those antibiotics that have been approved for use in 

the poultry, but in recent years, attention has been paid to replacing these compounds with natural 

additives such as powder and extracts of medicinal herbs, in livestock nutrition and poultry. 

Materials and Methods: In this experiment, 125 hens of white Leghorn chicken (Hay-line) were 

used at age 64 weeks. Hens were divided into five groups with five replicate cages containing five 

hens each for each group. In this study, the effects of garlic and sage powder in the diet of laying 

hens, alone or in combination, with an emphasis on antimicrobial properties, were evaluated in 

comparison with antibiotic Virginiamycin, and the effect of these compounds on some biochemical 

parameters, blood and histomorphology of the intestine were investigated. The experiment was 

conducted in a completely randomized design with 5 treatments and 5 replications with 5 

observations in each replication 

Results: The results showed that different experimental treatments, including garlic powder, sage 

or their mixture, also Virginiamycin resulted in a significant increase in villi height (P<0.05) and 

villi height to crypt depth ratio (P<0.05), while the effect of sage powder and Virginiamycin on 

crypt depth was not significant. Furthermore, the addition of different experimental treatments 

significantly altered the intestinal microflora, and except for Lactobacillus that decreased 

significantly, the reduction in the number of germs including E. coli, Salmonella and total bacteria 

was significant. 

Conclusion: It seems that a large part of the antimicrobial properties of these compounds in this 

study can be due to the ability of herbs active compounds or essential oils that are capable of 

eliminating bacteria due to the instability of membranes, including mitochondria membrane and 

imbalance in the membrane integrity of bacteria, and possibly reduce the damage to intestinal 

erythrocytes, also reduced the cellular requirements for the proliferation of new cells in the 

intestine. So that, the use of experimental treatments led to  higher villi height and less crypt depth. 

Keywords: Garlic, sage, Virginiamycin, antimicrobial properties, laying hens, Villi height, Crypt depth. 
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