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  چکیده
بیوتیـک ویرجینیامایسـین برعملکـرد،     ه منظور بررسی تـاثیر اسـتفاده از پـودر و عصـاره هیـدروالکلی مرزنجـوش در مقایسـه بـا آنتـی         این مطالعه ب

هاي گوشـتی  در قالـب طـرح     هاي داخلی، فلور میکربی روده، مورفولوژي پرزهاي روده  و کیفیت گوشت در جوجه هاي خونی، وزن نسبی ارگان فراسنجه
بیوتیـک   ، آنتـی )فاقـد هرگونـه افزودنـی   (تیمارهاي آزمایشی شامل جیره شاهد . جوجه در هر تکرار به اجرا درآمد 12تکرار و  3تیمار،  8ا کامال تصادفی ب

. بودند) گرم در کیلو گرم میلی 350و 250، 150(و عصاره مرزنجوش ) درصد 3و  2، 1(، پودر برگ مرزنجوش )گرم در کیلوگرم میلی 100(ویرجینیامایسین 
. ها داشتند بیوتیک ویرجینیامایسین مصرف خوراك بیشتري نسبت سایر گروه روزگی پرندگان تغذیه شده با آنتی 10بر اساس نتایج بدست آمده، در یک تا 

ر کیلـوگرم  گـرم د  میلـی  350 درصـد پـودر مرزنجـوش و     3و 2بیوتیک ویرجینیامایسین بیشتر از گروه  روزگی نیز مصرف خوراك گروه آنتی 24تا  11در 
در کل دوره پرورش، . درصد پودر مرزنجوش مشاهده شد 3هاي زمانی در تیمار غذایی حاوي  کمترین مصرف خوراك در تمام بازه. عصاره مرزنجوش بود

کمتري نشان داد و  ها افزایش وزن درصد پودر مرزنجوش نسبت به سایر گروه 3هاي آزمایشی قرار نگرفت اما استفاده از  خوراك مصرفی تحت تاثیر تیمار
درصـد   3هـاي شـاهد و    همچنین در کل دوره، گروه. گرم در کیلوگرم عصاره مشاهده گردید میلی 350بیوتیک و  بیشترین اضافه وزن در تیمار حاوي آنتی
هـاي خـونی و وزن نسـبی     فراسـنجه  ها تاثیر معنی داري بـر  تیمار. ها ضریب تبدیل غذایی باالتري را نشان دادند پودر مرزنجوش در مقایسه با سایر گروه

فرم را نسبت به شاهد کـاهش   هاي کلی گرم در کیلوگرم عصاره مرزنجوش جمعیت باکتري میلی 350درصد پودر و  2و   1هاي  تیمار. اجزاي الشه نداشت
بیوتیک ویرجینیامایسین افـزایش   اهد و آنتیگرم عصاره مرزنجوش طول پرز را به طور معنی داري نسبت به تیمار ش گرم در کیلو میلی 150افزودن . دادند

در مجموع به نظر می رسـد  . داري کاهش داد را به طور معنی TBAدرصد پودر مرزنجوش و سطوح مختلف عصاره مرزنجوش میزان  2و  1افزودن . داد
هـاي محـرك رشـد بـه      بیوتیک ینی براي آنتیبه عنوان جایگز) گرم در کیلوگرم عصاره میلی  350به خصوص سطح (می توان از گیاه دارویی مرزنجوش 
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   2 1مقدمه
هایی که امروزه در صنعت پـرورش طیـور جهـت افـزایش      یکی از روش

به عنوان  ها بیوتیک شود مصرف آنتی بازده غذایی و توان تولیدي استفاده می
هاي محرك رشد در تغذیه طیـور بـه    کاربرد آنتی بیوتیک. محرك رشد است

گردد و استفاده از آن باعث بهبود رشـد، مصـرف خـوراك،     بر می 1950سال 
هـاي   بیوتیـک  اسـتفاده از آنتـی  . ضریب تبدیل وکاهش مرگ و میر می شود

زایش در اتحادیـه اروپـا، ممنـوع شـد و افـ      2006محرك رشد طیور از سـال  
هاي عمومی در رابطه با بقایاي آنتـی بیـوتیکی، محـدودیت فزاینـده      نگرانی
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در ). 25(استفاده از این ترکیبات در سراسر جهان را بـه دنبـال داشـته اسـت     
هـاي   بیوتیـک  هاي آنتـی  هاي اخیر تحقیقات زیادي در رابطه با جایگزین سال

دارویی به علـت  گیاهان  هاي اخیر، در دهه.  محرك رشد صورت گرفته است
بیوتیک در تغذیه  قابلیتی که به عنوان جایگزینی براي مواد محرك رشد آنتی
بســیاري از . انــد دام و طیــور دارنــد، توجــه زیــادي را بــه خــود جلــب کــرده

هاي سودمند گیاهـان دارویـی از مـواد مـوثره موجـود در آنهـا منشـا         ویژگی
بیشـتر فعالیتهــاي   و) 5، میرسـن 4، تیمـول 3کــارواکرول: ماننـد ( گیرنـد  مـی 

باکتریـایی مـی    اکسیدانی و آنتی بیولوژیکی اثبات شده این مواد، فعالیت آنتی
مرزنجوش در کتاب طب سنتی با نام مرزنگوش و سرمق نامبرده ). 45( باشد

و به  Marjolaine des jardinsو  Marjolaineمی شود به فرانسوي 
                                                             
3   -Carvacrol 
4 -Thymol 
5 -Myrsene 
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بـه هنـدي    و  Knotted marjoramو  Sweet marjoramانگلیسـی  
 Origanumجنس مرزنجوش با نام علمی . نامیده می شود  Murwaمروا 

می باشد، که از تنـوع مورفولـوژیکی و   ) نعناع( Labiataeمتعلق به خانواده 
به دلیل تنوع مورفولوژیکی باال، . )47(شیمیایی باالیی در دنیا برخوردار است 

مطالعـات  ). 9( گونه تقسیم بنـدي شـده اسـت    42بخش و  10این جنس به 
هاي مختلـف   اکسیدانی گونه باکتریایی و آنتی زیادي فعالیت ضد قارچی، ضد
ترکیبـات اصـلی تشـکیل دهنـده      ).36، 2(اند  جنس مرزنجوش را نشان داده

، 2نـن  ترپـی  ، گامـا  1سـیمن  گیاه مرزنجوش شامل کارواکرول، تیمـول،  پـی  
درصـد تـانن و    4همچنین مرزنجوش حاوي ). 29(و میرسن است  3پینن آلفا

نتـایج متفـاوتی در مـورد تـاثیر پـودر و یـا        ).47(می باشد نیز یک ماده تلخ 
در یک آزمایش پـودر  : عصاره مرزنجوش بر عملکرد طیورگزارش شده است

گرم در کیلوگرم سبب بهبـود عملکـرد جوجـه هـاي      5مرزنجوش به میزان 
نجـوش تـاثیري   ها استفاده از اسانس مرز در برخی آزمایش). 19(گوشتی شد 

اما در . نداشته است) 23، 14(و جوجه هاي گوشتی ) 37(بر عملکرد بوقلمون 
هاي دیگري استفاده از اسانس مرزنجوش بر عملکـرد جوجـه هـاي     آزمایش

  ).20، 18(گوشتی تاثیر مطلوبی داشته است 
لذا این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پودر و عصاره هیـدروالکلی   

بیوتیک محرك رشد ویرجنیامایسـین بـر    ه با آنتیمرزنجوش در مقایس
هاي خونی، اجزاء الشه، میکروفلور روده، مورفولوژي  عملکرد، فراسنجه

 .پرزهاي روده و کیفیت گوشت جوجه هاي گوشتی صورت گرفت
 

  ها مواد و روش
قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه سویه  288در این آزمایش از 

هر (دفی با هشت تیمار و سه تکرار در قالب طرح کامال تصا 308راس 
جوجـه  . با میانگین وزنی مشابه استفاده شـد ) کدام شامل دوازده پرنده

متـر نگهـداري    2/1در  1هـایی بـه ابعـاد     ها بر روي بستر و در قفس
سـاعت روشـنایی    23برنامه نوري شامل یک ساعت تـاریکی و  . شدند

 308هـاي راس   سایر شرایط پرورش از جمله دما مطـابق توصـیه  . بود
بـدون هیچگونـه   (هاي آزمایشی شامل گروه شاهد  جیره. اعمال گردید

گرم در  میلی 100(درصد   10، آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین )افزودنی
و سـه   )درصـد  3و  2، 1  (، سه سطح پودر برگ مرزنجوش) کیلوگرم

) گـرم در کیلـوگرم   میلـی   350و  250، 150(سطح عصاره مرزنجوش 
از شهر اصفهان ) برداشت شده درتابستان(مرزنجوش خشک برگ . بود

خریداري شد و براي تهیه عصاره ابتدا توسط آسیاب به صـورت پـودر   
ابتـدا  : درآورده شد و از روش خیساندن براي تهیه عصاره استفاده شـد 

درصـد متـانول و    90(روي پودر مزبور متانول و آب مقطر ریخته شـد  
ر را کامال بپوشاند و سپس بـه مـدت   تا سطح پود) درصد آب مقطر 10
پـس از  . دقیقه محلول و پودر هم زده شد تا کامال مخلوط گردنـد  15

                                                             
1 -P-cymene 
2 -Terpinene 
3 -Pinene 

سـاعت   48ساعت محلول از کاغذ صافی عبور داده شد و به مدت  24
گراد قرار داده شـد تـا متـانول کـامال      درجه سانتی 40در آون با دماي 

. اره حاصل گردیـد گرم عص 11گرم پودر حدود  100از هر . تبخیر شود
ترکیـب  . شـد  ها اضـافه مـی   عصاره به صورت روزانه به خوراك جوجه

) 3(هاي آزمایشی بر اساس راهنماي تغذیه جوجـه گوشـتی راس    جیره
 11، 10هاي زمانی یک تا  در بازه. در جدول یک نشان داده شده است

روزگی اضافه وزن و مصرف خوراك اندازه گیري شد  42تا  25، 24تا 
در پایان آزمـایش یـک جوجـه    . فات نیز به طور روزانه ثبت گردیدو تل

گوشتی از هر تکرار که از نظر وزنی نزدیـک بـه وزن میـانگین واحـد     
وزن قطعـات  . گیـري ذبـح گردیـد    آزمایشی بود انتخاب و پس از خون

از جمله پـانکراس،  (هاي داخلی  و همچنین اندام) ها و سینه ران(الشه 
) دان، پـیش معـده و چربـی محوطـه بطنـی     کبد، طحال، قلـب، سـنگ  

گلـوکز،   (هـاي خـونی    جهت تعیین فراسـنجه . جداسازي و توزین شد
از  )، آلبومین و آلکالین فسـفاتاز HDL ،LDLگلیسرید،  کلسترول، تري

ورید بالی، خون گیري به عمل آمد و خون حاصله براي تهیه سـرم بـا   
دور در  3000با سـرعت  استفاده از لوله آزمایش فاقد ماده ضد انعقاد و 

ــه مــدت  ــد و از کیــت تجــاري   15دقیقــه ب دقیقــه ســانتریفیوژ گردی
همچنـین  .  هـا اسـتفاده گردیـد    شیمی جهت تعیـین فراسـنجه   زیست

: پارامترهاي کیفیت گوشـت بـراي عضـله ران سـمت راسـت شـامل      
، ظرفیت )6( 5، افت در نتیجه پخت و پزpH، )41( 4تیوباربیوتیک اسید

روز انجمـاد   30پـس از  ) 11( 7افـت خونابـه  و  6ظرفیت نگهداري آب
براي تعیین میکروفلور روده،  یک گرم مواد دفعـی از  . گیري شد اندازه

برابر رقیق سـازي   9ها برداشته شد و تا  انتهاي ایلئوم روده کوچک آن
هاي اسید الکتیک از محـیط کشـت    براي تعیین جمعیت باکتري. شد

MRS ـ   آگار و براي شمارش باکتري فـرم از محـیط کشـت     یهـاي کل
Mac Conkey براي مطالعه ساختار پرزهاي بافـت   . آگار استفاده شد

سـانتی   3سانت از فاصله  2(هایی از انتهاي ژژونوم  روده باریک، نمونه
. درصد نگهـداري شـد   10تهیه و در فرمالین ) متري باالي زایده مکل

افین براي تهیه اسالیدهاي بافتی با ضخامت کم از روش واکـس پـار  
گیري از قالب پـارافینی از دسـتگاه میکروتـوم     براي برش. استفاده شد
 15اسالیدها پس از پارافین زدایـی و آبگیـري بـه مـدت     . استفاده شد

شیف نگهداري -گرم در لیتر پریودیک اسید 5دقیقه در محلول حاوي 
دقیقه در محلول شیف قـرار   30شدند و پس از شستشو با آب به مدت 

. آمیـزي سیتوپالسـم اسـتفاده شـد     و از ائوزین براي رنگ )33(گرفتند 
 40گیري ارتفاع و عرض پرز از میکروسکوپ با بزرگنمـایی   براي اندازه

  .برابر استفاده شد 100نمایی  درشتبرابر و براي عمق کریپت از 
  

                                                             
4 -TBA 
5 -Cookin loss 
6 -WHC 
7 -Dripping loss 
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  هاي گوشتی هاي مورد استفاده در جوجه اجزاء و ترکیب شیمیایی جیره - 1جدول 
Table 1- Ingredient and composition of the diets for broiler chicks  

  42تا  25روز 
days 25-42  

  24تا  11روز 
days 11-24 

  10تا  1روز 
days 1-10 

  (%)اجزاء 
Ingredients (%)  

  ذرت 52  58.2 54.14
Corn 

  گندم  -  - 10
Wheat 

  )44(کنجاله سویا  34.74 30.75 25
Soybean meal (44) 

  غن گیاهیرو 4 3 3
Vegetable oil  

  دي کلسیم فسفات 1.55 1.33 1.2
Dicalcium phosphate 

  کربنات کلسیم 1.22 0.97 0.97
Calcium carbonate 

  پودر ماهی  2 1.5 1.5
Fish meal 

  دي ال متیونین 0.37 0.26 0.23
DL- Methionine  

  ال لیزین هایدروکلراید 0.3 0.16 0.15
L- lysine HCl 

  نمک 0.32 0.33  0.31
Salt 

  1پوسته برنج 3 3 3
Rice shell 

  معدنیمکمل ویتامینی و مواد  0.5 0.5 0.5
Vitamin- Mineral premix2 

  ترکیب شیمیایی       
Chemical composition  

  )گرمکالري در کیلوکیلو(انرژي قابل سوخت و ساز   2925 2942 3001
AMEn (kcal/kg) 

  )درصد(خام  پروتئین 21.30 19.60 17.85
Crude protein (%) 

  )درصد(لیزین  1.38 1.17 1.02
Lysine (%) 

  )درصد(متیونین  0.70 0.57 0.52
Methionine (%) 

  )درصد(سیستین + متیونین  1.03 0.89 0.81
Methionine+ Cysteine (%)  

  )درصد(کلسیم  1.02 0.84 0.80
Calcium (%) 

  )درصد(فسفر فراهم  0.48 0.42 0.39
Available Phosphorus (%) 

  )درصد(سدیم  0.15 0.15 0.15
Sodium (%) 

  )درصد(لینولئیک اسید  3.28 2.91 2.85
Linoleic acid (%)  

.سطوح مختلف مرزنجوش جایگزین  پوسته برنج شد1  
1Different levels of  Origanum vulgare were substituted with rice shell. 
2 Each kg  of vitamin premix provided the following: vitamin A 4400000 IU, vitamin D 72000 IU, vitamin E 14400 mg, vitamin K 
2000 mg, cobalamine 640 mg, thiamin 612 mg, riboflavin 3000 mg, pantothenic acid 4896 mg, niacin 12160 mg, pyridoxine 612 mg, 
biotin 2000 mg and choline chloride 260 gr.  Each kg of mineral premix provided the following: Mn 64.5 gr, Zn 33.8 gr, Fe 100 gr, 
Cu 8 gr, I 640 mg, Co 190 mg and Se 8 gr. 
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و بـا اسـتفاده از      Leicaنمونه توسط میکروسکوپ نوري مـدل  

بررسی شد و میانگین طـول و   queen 550 Leicaافزاري  برنامه نرم
   .پرز در هرنمونه محاسبه شد 6عرض پرزها با قرائت 

) SAS )40هاي آزمایشی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاري       داده
ها از آزمون چند دامنه  ینتجزیه واریانس گردید و براي مقایسه میانگ

  .درصد استفاده شد 5اي دانکن در سطح احتمال 
  

  نتایج و بحث
  عملکرد پرندگان

هاي آزمایشی بر میانگین خوراك مصـرفی، اضـافه وزن    اثر تیمار
هاي مختلـف   هاي گوشتی در دوره بدن و ضریب تبدیل غذایی جوجه

روزگـی   10در یک تا . گزارش شده است 2پرورش در جدول شماره 
بیوتیک ویرجینیامایسین مصـرف خـوراك    پرندگان تغذیه شده با آنتی
روزگی  24تا  11در ). P> 01/0(ها داشتند  بیشتري نسبت سایر گروه

نیز مصرف خوراك گروه آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بیشتر از گروه 
گـرم در کیلـوگرم عصـاره     میلی 350 درصد پودر مرزنجوش و  3و 2

روزگی، مصـرف   42تا  25در بازه زمانی ). P> 05/0(مرزنجوش بود 
هـا بـود    درصد پودر مرزنجوش کمتـر از سـایر گـروه    3خوراك گروه 

)05/0 <P  ( م عصـاره  گرم در کیلوگر میلی 350درصد پودر و 2اما با

 .  ي نشان نداددار مرزنجوش اختالف معنی
هاي زمانی در تیمار غـذایی   کمترین مصرف خوراك در تمام بازه

در کـل دوره پـرورش   . درصد پودر مرزنجوش مشاهده شـد  3حاوي 
ار هـاي آزمایشـی قـرار نگرفـت     خوراك مصـرفی تحـت تـاثیر تیمـ    

)05/0>P     .(  
 بیوتیک روزگی گروه تغذیه شده با آنتی 10در بازه زمانی یک تا 

  بـه  نسبت  باالتري وزن افزایش  داري معنی طور به ویرجینیامایسین
هـاي   روزگـی گـروه   24تا  11در ). P>01/0(ن داد سایر تیمارها نشا

بیوتیک ویرجینیامایسین اضافه وزن بیشتري نسبت  تغذیه شده با آنتی
ــد  3هــاي شــاهد و  بــه گــروه ــودر مرزنجــوش نشــان دادن درصــد پ

)05/0<P .( 350 روزگـی گـروه تغذیـه شـده بـا      42تا  25در سنین 
یش وزن را گرم در کیلوگرم عصـاره مرزنجـوش بیشـترین افـزا     میلی

گـرم در   میلی 150درصد پودر مرزنجوش و  3هاي داشت که با  گروه
در ). P> 05/0(داري داشـت   کیلوگرم عصاره مرزنجوش تفاوت معنی

درصـد پـودر مرزنجـوش نسـبت بـه       3کل دوره پرورش،  استفاده از 
ها افزایش وزن کمتري نشان داد و بیشـترین اضـافه وزن    سایر گروه

گـرم در کیلـوگرم عصـاره     میلـی  350بیوتیـک و   یدر تیمار حاوي آنت
  ). P> 01/0(مشاهده گردید 

  
   1هاي گوشتی سطوح مختلف پودر و عصاره مرزنجوش و ویرجینیامایسین بر عملکرد جوجه تاثیر - 2جدول 

Table 2- Effect of different levels of Origanum vulgare powder and extract and virginiamycin on growth performance of broiler 
chicks1 

  بازه زمانی
Age 

control 1% 
powder 

2% 
powder 

3% 
powder 

150 mg/kg 
extract 

250 
mg/kg 
extract  

350 mg/kg 
extract viginiamycin SEM P- value 

 )روز/پرنده/گرم(مصرف خوراك 
Feed intake (gr/bird/day) 

1-10  20.7b 20.6bc 20.4cd 20.1d 20.6bc 20.5cd 20.4cd 21.0a 0.28 0.001 
11-24  60.4ab 59.6abc 57.8bc 57.0c 59.1abc 58.7abc 58.0bc 61.5a 1.87 0.034 
25-42  141.7a 143.4a 135.9ab 123.1b 139.4a 137.6a 135.8ab 137.0a 8.61 0.032 
1-42  85.7 83.8 83.3 80.1 83.5 83.5 83.1 85.8 3.79 0.182 

 )روز/پرنده/گرم( افزایش وزن
Weight gain (gr/bird/day) 

1-10  15.6cd 16.3abc 15.6cd 14.9d 15.8bcd 15.8bcd 16.6ab 17.0a 0.7 0.005 
11-24  41.2bc 45.8ab 45.3ab 39.4c 43.6abc 43.6abc 46.8ab 47.2a 3.53 0.048 
25-42  67.9abc 72.7ab 71.5ab 61.8c 70.9bc 72.0ab 74.6a 72.7ab 5.19 0.012 
1-42  46.2b 49.7a 49.2a 42.8a 47.2b 48.9ab 51.1a 50.5a 2.95 0.001 

 ضریب تبدیل غذایی
Feed conversion ratio 

1-10  1.32ab 1.26ab 1.3ab 1.34a 1.31ab 1.29ab 1.23b 1.23b 0.05 0.038 
11-24  1.47 1.30 1.28 1.45 1.35 1.34 1.23 1.30 0.11 0.139 
25-42  2.08 1.97 1.90 1.99 1.96 1.91 1.86 1.88 0.13 0.221 
1-42  1.85a 1.68b 1.70b 1.89a 1.73b 1.70b 1.63b 1.69b 0.09 0.001 

  .)P>05/0(مشابه داراي اختالف معنی دار هستند  هاي هر ردیف با حروف غیر میانگین1
1Means within the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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روزگـی در تیمـار حـاوي     10ضریب تبدیل غذایی در دوره یک تا 

گـرم در کیلـوگرم عصـاره     میلـی  350بیوتیک ویرجینیامایسـین و   آنتی
درصد پـودر مرزنجـوش بـه طـور معنـی       3مرزنجوش نسبت به گروه 

 42تـا   25و  24تا  11هاي زمانی  در بازه). P > 05/0(داري کمتر بود 
هـا   ختالف معنی داري در ضـریب تبـدیل غـذایی بـین گـروه     روزگی ا

درصد پودر مرزنجوش  3هاي شاهد و  در کل دوره، گروه. مشاهده نشد
ها ضریب تبدیل غذایی باالتري را نشان دادند  در مقایسه با سایر گروه

)01/0 < P (هاي زمانی مصرف آنتی بیوتیـک و سـطح    و در تمام بازه
غذایی بهتري ضریب تبدیل عصاره همواره گرم در کیلوگرم  میلی 350

  . را به دنبال داشتند
ــاس و همکــاران   ــانس  ) 18(جیانین ــزودن اس ــد اف ــزارش کردن گ

هـاي   گرم در کیلوگرم خوراك در جوجه میلی 300مرزنجوش به میزان 
داري باعث افـزایش وزن بـدن و بهبـود ضـریب      گوشتی به طور معنی

در تحقیقـی دیگـر،   . گـردد  د میتبدیل خوراك در مقایسه با تیمار شاه
نشان دادند تغذیـه سـطوح مختلـف از عصـاره     ) 8(کابوك و همکاران 

گیاهان دارویی شامل مرزنجوش و چندین گیاه دارویی دیگر در جیـره  
جوجه گوشتی مصرف خوراك را کـاهش و ضـریب تبـدیل غـذایی را     

هاي گوشتی بـا   نشان داد که تغذیه جوجه) 20(هال . بهبود می بخشد
-میخـک یـا مرزنجـوش   -مرزنجـوش (مخلوطی از دو اسانس گیاهی 

تبـدیل غـذایی را بهبـود      مصرف خوراك را کاهش و ضـریب ) دارچین
گزارش کردند افزودن مرزنجـوش  ) 19(جیانیناس و همکاران . بخشید

گرم در کیلوگرم به جیره جوجه گوشتی باعث افزایش وزن  5به میزان 
  . بت به گروه شاهد می شودبدن و بهبود ضریب تبدیل غذایی نس

فعالیت ضـد میکروبـی و بـاال بـردن سیسـتم ایمنـی احتمـاال از         
هاي اصلی ترکیبات ثانویه گیاهان دارویی می باشند کـه بـر    مکانیسم

جیانینـاس و  ). 13(عملکرد رشد و سالمتی حیوان تـاثیر مثبـت دارنـد    
گزارش کردند مـواد فعـالی کـه در مرزنجـوش یافـت      ) 18(همکاران 

توانند باعث رشد بهتر پرنـده گردنـد،    می) تیمول و کارواکرول(شود  یم
هـا در   میکروبی بر علیه بـاکتري  زیرا این مواد فعال داراي فعالیت آنتی

همچنـین  . توانند میکروفلورهاي روده را تنظیم کنند روده هستند و می
ترکیبات فعال گیاهی از طریق بهبود قابلیت هضم، تعادل اکوسیسـتم  

هـاي هضـمی اندوژنوسـی، عملکـرد      وبی و تحریک ترشح آنزیممیکر
گیاهان دارویی به دلیل وجود ترکیبـات  ). 14(طیور را بهبود می دهند 

هاي گوارشـی و در نهایـت    خاص ثانویه، بر تولید و بهبود فعالیت آنزیم
ــی  ــاثیر م ــده و قابلیــت هضــم خــوراك ت ــر رشــد پرن ــد  ب ). 29(گذارن

و مـواد فعـال موجـود در مرزنجـوش     هاي محـرك رشـد    بیوتیک آنتی
تواننـد   میکروبی می ، به دلیل داشتن خاصیت ضد)تیمول و کارواکرول(

تعـدیل جمعیـت میکروبـی    (با تاثیري که بر جمعیت میکروفلـور روده  
، )ها هاي عفونت زا و مهار باکتري روده کوچک، کاهش میکروارگانیسم

رنـد، باعـث   گذا قابلیت هضم و سیستم آنزیمـی دسـتگاه گـوارش مـی    

  .کوچک و در نتیجه بهبود رشد شوند روده جذبی افزایش ظرفیت
، برخـی مـواد فعـال    )45(بر طبق گـزارش وینـدیش و همکـاران    

موجود در گیاهان دارویی  بسیار بدبو هستند ویا ممکن است طعم تنـد  
هـا در جیـره ممکـن     اي داشته باشند، بنابراین سطوح باالي آن و زننده

حیوان از خوردن و کـاهش مصـرف خـوراك شـود      است باعث امتناع
دهـی دام و طیـور    هـاي خـوراك   بنابراین استفاده از این مواد در برنامه

درصد  3 دهد گروهی که همانطور که نتایج نشان می. محدود می باشد
هـا کمتـرین    پودر مرزنجوش را دریافت کردند در مقایسه با سایر تیمار

خـوراك احتمـاال بـه دلیـل      کاهش مصرف. مصرف خوراك را داشتند
داشتن مواد تلخ وکاهش خوشخوراکی است، در نتیجه خوراك مصرفی 

درصـد پـودر    3و به دنبـال آن میـزان اضـافه وزن در پرنـدگانی کـه      
  . مرزنجوش دریافت کرده بودند، کاهش یافته است

هـاي   در مورد علت بهبود عملکرد در اثـر مصـرف آنتـی بیوتیـک    
بـه طـور کلـی    . ختلفی بیان شـده اسـت  هاي م محرك رشد مکانیسم

حوزه فلور روده، جذب و متابولیسم موثر واقع مـی   3ها در  بیوتیک آنتی
تلیـال   جذب بهتر مواد مغذي در اثر کاهش ضخامت بافـت اپـی  . شوند

. هـا اسـت کـه شـناخته شـده اسـت       ها سـال  بیوتیک روده توسط آنتی
نع از دست رفتن انرژي ها با تاثیر بر میکروفلور روده ها ما بیوتیک آنتی

هاي باکتریایی شده و انرژي کمتري نیز صرف نگهـداري   توسط کلنی
 جمعیـت  بـردن  بـین  از با ها، بیوتیک آنتی).  31(شود  ها می بافت روده
 و هـا  ویتـامین  معـدنی،  مـواد  که شوند می باعث ضروري، غیر میکروبی
 حیوانـات  تولیـد  و بـدن  وزن افزایش رشد، براي که اي آمینه اسیدهاي
 آنهـا  رفـتن  بین از مانع و شده جذب بهتري شرایط در هستند ضروري

 ).10( کنند می جلوگیري ها میکروب توسط آنها شدن مصرف از و شده
اي از طریق اصالح جمعیـت   هاي روده ها با کنترل بیماري بیوتیک آنتی

میکروبی روده و کاهش تخمیر باکتریایی منجـر بـه افـزایش قابلیـت     
واد مغذي براي حیوان و در نتیجه افـزایش عملکـرد رشـد    دسترسی م

  ).24(شوند  می
  

  هاي خونی فراسنجه
مشخص شده اسـت اسـتفاده از سـطوح     3همانطور که در جدول 

داري در سـطح   مختلف پودر و عصاره مرزنجوش سبب تفـاوت معنـی  
، آلبـومین، پـروتئین و   HDL ،LDLگلیسـرید،   گلوکز، کلسترول، تري

لذا به نظر می رسد استفاده . تاز نسبت به گروه شاهد نشدآلکالین فسفا
ــر      ــی ب ــاثیر منف ــوش ت ــاره مرزنج ــودر و عص ــف پ ــطوح مختل از س

) 17(قربـانی رنجبـري و همکـاران    . هاي خونی نداشته است فراسنجه
و  200،  100( گزارش کردند افزودن سـه سـطح عصـاره مرزنجـوش    

هـاي   اسـنجه بـه خـوراك مـوش بـر فر    ) گـرم در کیلـوکرم   میلی 400
گلیسرید،  کلسترول، آلبومین و کل پروتئین تاثیر نداشت اما میزان تري
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LDL  وHDL در آزمـایش دیگـري   . داري افزایش یافت به طور معنی
گرم بـر   میلی 300نشان دادند که استفاده از ) 27(کرکپینار و همکاران 

داري بر  کیلوگرم اسانس مرزنجوش در جیره جوجه گوشتی تاثیر معنی
 . گلیسرید نسبت به تیمار شاهد نداشت غلظت کلسترول و تري

  
  اجزاي الشه

هاي گوشـتی   هاي آزمایشی بر خصوصیات الشه جوجه تاثیر تیمار
داري بـر   ها تاثیر معنـی  تیمار. نشان داده شده است 4در جدول شماره 

شامل وزن نسبی الشه، سـینه، ران، قلـب، کبـد، چربـی     (اجزاي الشه 
نداشتند، لذا بـه نظـر مـی رسـد اسـتفاده از سـطوح        )بطنی و سنگدان

  .مختلف پودر و عصاره مرزنجوش تاثیر منفی بر آنها نداشته است
نیز نشان داده شد که استفاده ) 23(در گزارش هرناندز و همکاران 

از مخلوطی از عصاره گیاهان دارویی مرزنجوش، دارچـین و فلفـل بـه    
هـاي گوشـتی تـاثیر     ره جوجهگرم در کیلوگرم در جی میلی 200میزان 
داري بر وزن نسبی پیش معده، سـنگدان، کبـد، پـانکراس، روده     معنی

گزارش کردند کـه  ) 4(بامپیدز و همکاران . کوچک و روده بزرگ ندارد
روزگی به بعد  43تغذیه سطوح مختلف مرزنجوش در جیره بوقلمون از 

داري  عنـی وزن نسبی سنگدان و روده کوچک را کاهش داده اما تاثیر م
. بر وزن الشه، بـازده الشـه و وزن نسـبی قلـب وکبـد نداشـته اسـت       

نیــز گــزارش کردنــد اســتفاده از اســانس ) 27(کرکپینــار و همکــاران 
گـرم برکیلـوگرم خـوراك در جیـره      میلـی  300مرزنجوش بـه میـزان   

هاي گوشتی بـر وزن نسـبی پـیش معـده، سـنگدان، دئودنـوم،        جوجه
ن، کبد، پانکراس، طحال، قلب و بورس تـا  ژوژنوم، ایلئوم، سکوم، کولو

  .روزگی تاثیر معنی داري ندارد 42سن 
  

  میکروفلور روده
فرم ایلئـوم   تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر جمعیت الکتوباسیل و کلی

فـرم هـا در    کمترین شمارش کلنی کلـی . آورده شده است 5در جدول 
گرم  میلی 350درصد پودر مرزنجوش و  2و 1هاي تغذیه شده با  جوجه

در کیلوگرم عصاره مرزنجوش مشاهده شد که تفـاوت معنـی داري بـا    
شـمار  ). P>05/0(درصد پودر مرزنجوش داشـت   3تیمارهاي شاهد و 

هاي تغذیـه شـده بـا تیمـار      هاي اسید الکتیک در جوجه کلنی باکتري
 2و 1درصد پودر مرزنجوش نسبت به تیمارهاي آزمایشـی   3آزمایشی 

گرم در کیلوگرم عصاره مرزنجوش و  میلی 150، درصد پودر مرزنجوش
داري بیشتر بود و کمتـرین   آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین به طور معنی
بیوتیک تغذیه کرده بودنـد   جمعیت الکتوباسیل در پرندگانی که از آنتی

  ).P>01/0(مشاهده شد 

  
  روزگی 42هاي گوشتی در سن  جوجه هاي خونی فراسنجه بر سطوح مختلف پودر و عصاره مرزنجوش و ویرجینیامایسین تاثیر - 3جدول 

Table 3- Effect of different levels of Origanum vulgare powder and extract and virginiamycin on blood metabolites at 42 days of age 

  تیمارها
Treatments 

Glucose 
(mg/dl) 

Tri 
glyceride 
(mg/dl) 

Cholesterol 
(mg/dl) 

HDL1 
(mg/dl)  

LDL2 
(mg/dl) 

Alkaline 
phosphatase 

(U/l) 
Albumin 

(gr/dl) 
Protein 
(gr/dl) 

  شاهد
control 

214 99 117 67  33 6985 1.53 2.40 

  درصد پودر 1
1% powder 

223 98 119 64 35 4470 1.56 2.56 

  درصد پودر  2
2% powder 

230 107 118 68 28 4263 1.80 2.83 

  درصد پودر 3
3% powder 

209 82 102 56 29 5185 1.76 2.90 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی150
150 mg/kg extract 

195 85 99 59 30 3407 1.96 3.20 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی 250
250 mg/kg extract 

222 102 102 63 21 6046 1.43 2.40 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی 350
350 mg/kg extract 

236 97 139 67 33 4563 1.83 2.90 

  ویرجینیامایسین
virginiamycin 

211 81 116 69 31 5084 1.60 2.63 

SEM 18.88 26.95 19.46 6.36 11.96 245.62 0.23 0.41 
p-value 0.151 0.943 0.214 0.154 0.059 0.756 0.052 0.220 

  لیپوپروتئین با چگالی باال1
 لیپوپروتئین با چگالی پایین 2

1High density lipoprotein 
2
 Low density lipoprotein 
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هـاي مختلـف    مطالعات زیادي فعالیت ضد باکتریایی اسانس گونه

یـک ارتبـاط قـوي بـین     ). 43، 2(انـد   جنس مرزنجوش را نشـان داده 
بـا  ) تیمول و کـارواکرول (ترکیبات فنولی موجود در اسانس مرزنجوش 

ه بسـته بـه غلظـت مـورد     ک) 12(میکروبی آن وجود دارد  فعالیت آنتی
استفاده و یـا نـوع میکروارگانیسـم، توانـایی از بـین بـردن سـلولهاي        

اثـرات ضـد   ). 42(میکروبی و یـا محـدود کـردن رشـد آنهـا را دارنـد       
میکروبی براي اسانس مرزنجوش، از طریق آسیب به غشـاي پالسـما   
که منجر به از دست دادن محتویات سـلول و در نهایـت لیـز سـلولی     

 ).38(د، گزارش گردیده است گرد می

  
   )درصد وزن زنده(روزگی  42در سن گوشتی هاي جوجه اجزاي الشه نسبی برخی اندامها و وزن سطوح مختلف پودر و عصاره مرزنجوش و ویرجینیامایسین بر تاثیر - 4جدول 

Table 4- Effect of different levels of Origanum vulgare powder and extract and virginiamycin on the relative weight of different 
organs and carcass traits at 42 days of age (% of live weight) 

  تیمارها
Treatments 

  الشه
Carcass 

  سینه
Breast 

 ران ها
Thighs 

  قلب
Heart 

  کبد
Liver 

  چربی بطنی
Abdominal fat 

  سنگدان
Gizzard 

  شاهد
control 

65.0 23.8 15.8 0.45 2.41 1.92 1.62 

  درصد پودر 1
1% powder 

64.5 24.2 17.1 0.47 2.47 1.75 1.60 

  درصد پودر  2
2% powder 

64.1 19.4 18.1 0.54 2.39 1.63 1.56 

  درصد پودر 3
3% powder 

62.0 20.1 17.2 0.55 2.57 1.50 1.52 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی150
150 mg/kg extract 

64.6 21.5 16.9 0.53 2.22 1.35 1.45 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی 250
250 mg/kg extract 

62.5 20.0 17.2 0.44 2.35 1.55 1.64 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی 350
350 mg/kg extract 

62.2 22.7 15.8 0.44 2.43 1.77 1.57 

  ویرجینیامایسین
virginiamycin 

64.1 23.8 17.3 0.46 2.42 0.95 1.50 

SEM 2.23 2.73 1.07 0.07 0.28 0.61 0.14 
P-value 0.606 0.115 0.096 0.326 0.947 0.717 0.851 

 
گـزارش  ) 19(در تایید نتایج این آزمایش، جیانینانس و همکـاران  

کردند که افزودن عصاره مرزنجوش به جیـره تعـداد کـل باکتریهـاي     
 را در روده جوجـه گوشـتی   2و کلستریدیوم پرفـرنجنس  1اشریشیاکلی

تحقیقـات نشـان داده کـه تیمـول و کـارواکرول و      . کاهش می دهـد 
سینامالدئید موجود در اسانس آویشن و مرزنجـوش داراي اثـرات ضـد    

باشـند   مـی  3موریـوم  باکتریایی در برابر اشریشیاکلی و سـالمونال تیفـی  
گـزارش کردنـد افـزودن ترکیـب     ) 35(مونتزوریس و همکـاران  ). 22(

ده از مرزنجـوش و انیسـون بـه میـزان     تجاري اسانس گیاهی تهیه ش
ي فاقــد داروي   گــرم در کیلــوگرم  بــه جیــره     میلــی 250و  125

کوکسیدیواستات باعـث تغییـر در ترکیـب جمعیـت میکروبـی روده از      
فعالیـت  . هـا شـد   ها و بیفیدوباکتر طریق افزایش سطوح الکتوباسیلوس

هـا بـه طـور انتخـابی تمایـل بیشـتري علیـه         ضد میکروبـی اسـانس  

                                                             
1 - Escherichia coli 
2 -Clostridium  perfringens 
3-Salmonella typhimurium 

) 28(به عنوان مثال  المبـرت و همکـاران   . کتریهاي گرم مثبت داردبا
نشان دادند که باکتریهاي گرم مثبت حساسیت بیشـتري بـه اسـانس    
. مرزنجوش و ترکیبات فنلی، نسبت به باکتري هاي گرم منفـی دارنـد  

درصـد   2و  1(همانطور که نتایج نشان می دهـد افـزودن مرزنجـوش    
به دلیـل داشـتن خاصـیت    ) لوگرم عصارهمیلی گرم در کی 350پودر و 

تواند یکی  فرم ها شدند که می ضد میکروبی باعث کاهش جمعیت کلی
در تحقیق حاضر، افزودن . از عوامل بهبود عملکرد در این تیمارها باشد

ها، نسبت به گروه  مرزنجوش تاثیر قابل توجهی بر جمعیت الکتوباسیل
دار جمعیـت   هش معنـی بیوتیـک سـبب کـا    شاهد نشان نداد امـا آنتـی  

بیوتیـک هـا کـل فلـور میکربـی روده را       الکتوباسیل گردید زیر آنتـی 
درصد پودر مرزنجوش علـی رغـم بهبـود     3در تیمار . دهند کاهش می

ها، بهبودي در عملکرد مشاهده نگردیـد زیـرا بـه     جمعیت الکتوباسیل
نظر می رسد استفاده از سطح باالي این گیاه به علت کاهش مصـرف  

 .             ك عملکرد را تحت تاثیر قرار داده استخورا
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   1روزگی 42هاي گوشتی در سن ایلئوم جوجه میکروبی جمعیت بیوتیک بر سطوح مختلف پودر و عصاره مرزنجوش وآنتی تاثیر  - 5جدول 

Table 5- Effect of different levels of Origanum vulgare powder and extract and virginiamycin on the ileal microflora at 42 days of 
age (log10 CFU/g)1  

  تیمارها
Treatments 

 ها الکتوباسیل
Lactobacilli 

  ها فرم کلی
Coliforms 

  شاهد
control 

7.07ab 7.17a 

  درصد پودر 1
1% powder 

6.15cd 4.71b 

  درصد پودر  2
2% powder 

6.96b 5.35b 

  درصد پودر 3
3% powder 

7.80a 6.99a 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی150
150 mg/kg extract 

6.86bc 6.22ab 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی 250
250 mg/kg extract 

7.01ab 5.86ab 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی 350
350 mg/kg extract 

7.17ab 5.24b 

  ویرجینیامایسین
virginiamycin 

5.84d 5.69ab 

SEM 0.68 1.06 
P-value 0.001 0.023 

  ).P>05/0(مشابه داراي اختالف معنی دار هستند  هاي هر ستون با حروف غیر میانگین1
1Means within the same column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

  مرفولوژي پرزهاي ژژونوم
هاي  هتاثیر تیمارهاي آزمایشی بر مورفولوژي پرزهاي ژژونوم جوج

. گـزارش شـده اسـت    6روزگی در جـدول شـماره    42گوشتی در سن 
همانطور که در جدول مشخص شده عرض پرزهاي روده تحت تـاثیر  

پرنـدگان تغذیـه شـده بـا     ). P<05/0(هاي آزمایشی قرار نگرفت  جیره
گرم در کیلوگرم عصاره مرزنجـوش بیشـترین طـول پـرز را      میلی 150

بیوتیک ویرجینیامایسین  هاي شاهد، آنتی داشتند  که در مقایسه با گروه
ــی    ــاوت معن ــوش  تف ــودر مرزنج ــف پ ــطوح مختل ــت  و س داري داش

)01/0<P .(هــاي شــاهد،  کمتــرین عمــق کریپــت مربــوط بــه گــروه
گـرم در کیلـوگرم عصـاره     میلـی  350بیوتیک ویرجینیامایسـین و   آنتی

گـرم در کیلـوگرم    میلـی  150مرزنجوش بود که در مقایسـه بـا گـروه    
). P>01/0(داري را نشـان دادنـد    ره مرزنجـوش اخـتالف معنـی   عصـا 

بیوتیــک  هــاي آنتــی نســبت طــول پــرز بــه عمــق کریپــت در تیمــار
گرم در کیلـوگرم عصـاره مرزنجـوش در     میلی 350ویرجینیامایسین و 

داري  درصد پودر مرزنجوش به طـور معنـی   2و  1رهاي  مقایسه با تیما
  ). P>01/0(بیشتر بود 

هاي مختلفی مبنـی بـر افـزایش،     ن دارویی، گزارشدر مورد گیاها
اي پرزهـاي   عدم تغییر و همچنین کاهش در طول و عمق حفره غـده 

هاي گوشتی در زمان استفاده از گیاهان دارویی، وجود دارد  روده جوجه
گزارش کردند که افـزودن  ) 39(پرلیک و همکاران ). 39، 26، 21، 16(

روزگـی بـه طـور     42گوشـتی تـا سـن     ره جوجهگیاهان دارویی به جی

دهـد کـه بـا     داري نسبت طول پرز به عمق کریپت را کاهش می معنی
نتایج ایـن تحقیـق مطابقـت نـدارد زیـرا در مطالعـه حاضـر افـزودن         
مرزنجوش تاثیر قابل توجهی بر این عامـل، نسـبت بـه گـروه شـاهد،      

ایـن آزمـایش،    مشابه با نتایج) 21(هاشمی پور و همکاران . نشان نداد
) ماده موثره مرزنجـوش (گزارش کردند استفاده از تیمول و کارواکرول 

هاي گوشتی  گرم بر کیلوگرم در جیره جوجه میلی 100و 200به میزان 
داري افـزایش داد ولـی    طول پرزها را در ایلئوم و ژژونوم به طور معنی

بـر طبـق گـزارش جیـاچی و     . داري بر عرض پرز  نداشـت  تاثیر معنی
اسـتفاده از مرزنجـوش، بادیـان رومـی و مرکبـات بـه       ) 26(همکاران 

گوشتی تـاثیر مشخصـی    صورت مکمل گیاهان دارویی در جیره جوجه
  . بر طول پرز و عمق کریپت نداشت

بیوتیـک بـر مرفولـوژي روده باریـک، مـایلز و       در مورد تاثیر آنتی
مـل  هاي گوشتی تغذیه شده با مک گزارش کردند جوجه) 31(همکاران 

بیوتیک ویرجینیامایسین،  طول پرز و عمق کریپت کمتري نسبت  آنتی
 کـه  دادنـد  نشان) 32( همکاران و  مارکاویک .ها داشتند به سایر تیمار

 در گوشـتی،  هـاي  جوجـه  جیره به رشد محرك بیوتیک آنتی افزودن با
 پرزهـا  عـرض  و ارتفاع رشد، عملکرد در بهبود همراه به آزمایش پایان

در مطالعه حاضر . یافت کاهش کریپت عمق و افزایش اهدش به نسبت
نیز استفاده از آنتی بیوتیک سـبب کـاهش عمـق کریپـت و افـزایش      
نسبت طول پرز به عمق کریپت شدکه می تواند در توجیه علت بهبود 

 .عملکرد در تیمار آنتی بیوتیک موثر باشد
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  1)میکرومتر(روزگی  42گوشتی در سن  هاي جوجه مورفولوژي پرزهاي ژژونوم در ینیامایسین برسطوح مختلف پودر و عصاره مرزنجوش و ویرج تاثیر - 6جدول 

 Table 6- Effect of different levels of Origanum vulgare powder and extract and virginiamycin on the jejunal morphology at 42 
days of age (micrometer)1  

  تیمارها
Treatments 

  ول پرزط
Villus height 

  عرض پرز
Villus width 

  عمق کریپت
Crypt depth 

  عمق کریپت: طول پرز
Villus height: crypt depth 

  شاهد
control 

1357d 181 138b 9.77bcd 

  درصد پودر 1
1% powder 

1348d 179 143ab 9.41d 

  درصد پودر  2
2% powder 

1371cd 191 143ab 9.57cd 

  درصد پودر 3
3% powder 

1388bc 194 140ab 9.92abc 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی150
150 mg/kg extract 

1415a 183 145a 9.73bcd 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی 250
250 mg/kg extract 

1399ab 187 143ab 9.76bcd 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی 350
350 mg/kg extract 

1394abc 183 138b 10.08ab 

  نویرجینیامایسی
virginiamycin 

1356d 178 131c 10.37a 

SEM 25.18 7.92 4.92 0.35 
P-value <0.001 0.104 <0.001 0.008 

  ).P>05/0(مشابه داراي اختالف معنی دار هستند  هاي هر ستون با حروف غیر میانگین1
1Means within the same column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

  
  کیفیت گوشت

اثرات استفاده از سطوح مختلـف پـودر و عصـاره مرزنجـوش بـر      
اسـتفاده از پـودر و   . نشان داده شده اسـت  7کیفیت گوشت در جدول 

افـت در نتیجـه پخـت و     ،pHداري بـر   عصاره مرزنجوش تاثیر معنـی 
در تیمارهـاي   TBA سطح  ).P<05/0(ظرفیت نگهداري آب نداشت 

ودر مرزنجوش و سطوح مختلف عصاره مرزنجـوش بـه   درصد پ 2و  1
داري کمتـر از تیمـار شــاهد بـود و در ارتبـاط بـا عصــاره       طـور معنـی  

مرزنجوش، نتایج نشان داد که با افزایش سطح اسـتفاده از عصـاره در   
همچنـین  . داري کـاهش مـی یابـد    به طـور معنـی    TBAجیره مقدار 

عصاره مرزنجوش  وگرمگرم در کیل میلی 350 که جیره حاويپرندگانی 
کردند پایین ترین درصـد   بیوتیک ویرجینیامایسین را دریافت می و آنتی

در مقایسـه بـا    کـه هاي آزمایشـی داشـتند    را در بین تیمارافت خونابه 
داري  درصد پـودر مرزنجـوش اخـتالف معنـی     3و  2 ،تیمارهاي شاهد

  ).  P>01/0(نشان دادند 
کردند کـه افـزودن مخلـوط    گزارش ) 5(باسماکیوگلو و همکاران 

مرزنجوش و اکلیل کوهی به جیره جوجه گوشتی در مقایسه با افزودن 
در تحقیقـی  . اکسیدانی بیشتري دارنـد  سایر ترکیبات فنولی اثرات آنتی

بیان کردند پایداري اکسـیداتیو در بافـت   ) 46(دیگر یونگ و همکاران 
ترس هاي گوشتی تغذیه شده با مرزنجـوش کـه در معـرض اسـ     جوجه

این نتـایج   .می یابدانتقال قرار داشتند در مقایسه با تیمار شاهد، بهبود 
نشان می دهد که ویژگی محافظتی ترکیبـات فنلـی گیـاهی در برابـر     

ها بیشتر به خاطر اثرات متقابـل خـاص آنهـا بـر      پراکسیداسیون چربی
گزارش ) 7(بوتسوگلو و همکاران . باشد ها می روي سوخت و ساز چربی

گرم بر کیلوگرم  میلی 100استفاده از اسانس مرزنجوش به میزان کردند
ها در جوجـه گوشـتی    جیره تاثیر زیادي در کاهش اکسیداسیون چربی

 200افـزودن   گـزارش کردنـد کـه    )37(پاپاجورجیو و همکـاران  . دارد
داري  گرم مرزنجوش بر کیلوگرم جیره بوقلمـون بـه طـور معنـی     میلی

ـ  دي مالون(  MDAسطح  اکسیداسـیون  ودهـد   را کـاهش مـی  ) دآلدئی
کردنـد   نیـز گـزارش  ) 28(لونا و همکاران . چربی را به تاخیر می اندازد

ــه  ــره جوج ــوش در جی ــانس مرزنج ــر   اس ــت در براب ــتی از گوش گوش
کند و مدت ماندگاري گوشـت را بـا    ها حفاظت می اکسیداسیون چربی

  .دهد غیر فعال کردن رادیکال هاي آزاد افزایش می
هاي اصـلی اسـت کـه بـر      یکی از مکانیسم ها چربین اکسید شد

کیفیت گوشت تاثیر گذاشته و باعث بدتر شـدن رنـگ، بافـت و ارزش    
هاي تیـره   در گیاهان دارویی، به طور خاص براي گونه. شود غذایی می

اکسـیدانی   چتریان و نعناعیان، مشخص شده اسـت کـه ویژگـی آنتـی    
سـانس مرزنجـوش بـه صـورت     اثر آنتی اکسیدانی ا). 15(باالیی دارند 

قابل توجهی به ترکیبات اصلی تشـکیل دهنـده مرزنجـوش تیمـول و     
  ).  29(کارواکرول وابسته می باشد 



   1روزگی 42گوشتی درسن  هاي کیفیت گوشت ران جوجه بیوتیک بر سطوح مختلف پودر و عصاره مرزنجوش وآنتی تاثیر -7جدول  
Table 7- Effect of different levels of Origanum vulgare powder and extract and virginiamycin on thigh meat quality at 42 days 

of age1  
  تیمارها
Treatments 

  اندیس تیوباربیتوریک اسید
TBAV2 

 
pH 

  (%)افت خونابه 
Dipping loss 

  (%)افت پختن 
Cooking loss 

  (%)ظرفیت نگهداري آب 
WHC3 

  شاهد
control 

1.14a 6.13 14.01a 39.85 67.77 

  درصد پودر 1
1% powder 

0.42cd 5.98 10.54abc 36.41 68.34 

  درصد پودر  2
2% powder 

0.81b 6.01 11.67ab 37.54 68.69 

  درصد پودر 3
3% powder 

1.07a 6.01 12.22a 38.52 68.81 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی150
150 mg/kg extract 

0.88b 6.13 11.77ab 39.59 68.25 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی 250
250 mg/kg extract 

0.58c 5.96 10.18bcd 37.26 70.89 

  کیلوگرم عصاره/گرم میلی 350
350 mg/kg extract 

0.39d 6.15 8.85cd 36.84 67.65 

  ویرجینیامایسین
virginiamycin 

1.04a 6.17 9.21cd 38.10 69.02 

SEM 0.38 0.44 1.65 3.04 1.56 
P-value <0.001 0.161 0.001 0.192 0.260 

  ).P>05/0(مشابه داراي اختالف معنی دار هستند  هاي هر ستون با حروف غیر میانگین1
1Means within the same column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
2Thiobarbituric acid value (mg malondialdehyde/ kg) 

3 Water holding capacity 
  

اسانس مرزنجـوش حـاوي مقـدار زیـادي تیمـول و کـارواکرول       
هاي هیدروژن  از فعالیـت   باشد این ترکیبات شیمیایی با دادن اتم می

کننـد و بـدین وسـیله اکسیداسـیون      هاي آزاد جلوگیري مـی  رادیکال
 دیگـر ترکیبـات تشـکیل    ،عالوهب). 34(اندازند  ها را به تاخیر می چربی

دو هیـدروکربن   ،سـیمن -ترپینن و پـی -دهنده مرزنجوش مانند گاما
درصـد کـل مرزنجـوش را تشـکیل      7تا  5مونوترپن هستند و حدود 

  .)1(اکسیدانی مرزنجوش نقش دارند  در فعالیت آنتیو دهند  می
هاي  تواند از سطح بریده شده ماهیچه ها یا قطعه میافت خونابه 

 افـت خونابـه  درصـد  . شـح شـود  گوشت بدون هیچ فشار مکانیکی تر
یر قـرار  ثهاي پیش و پس از کشتار تحت تـا  راسنجهتوسط بعضی از ف

ضرایب همبستگی بـین درصـد ظرفیـت نگهـداري آب بـا      . گیرد می
 )44(گزارش شده است افت در نتیجه پخت و پز و  افت خونابهدرصد 

و  افت خونابهدرصد  ،گوشت با ظرفیت نگهداري آب باالتر چنانکه در
  .خواهد داشتکمتري ت در نتیجه پخت و پزاف

هـاي گوشـتی بـه     به طور کلی، به نظر می رسد در جیره جوجـه 
میلـی گـرم در    350خوبی می توان از مرزنجوش، به خصوص سطح 

هاي محرك رشـد اسـتفاده    بیوتیک کیلوگرم عصاره آن، به جاي آنتی
فـزایش  البته استفاده از این گیاه دارویی فوایـد دیگـري نظیـر ا   . کرد

ماندگاري گوشت، بـه واسـطه کـاهش اکسیداسـیون گوشـت را نیـز       
الزم به ذکر اسـت کـه اسـتفاده از پـودر     . تواند در پی داشته باشد می

درصد توصیه نمی شود زیرا به علـت کـاهش    3مرزنجوش در سطح 
 .مصرف خوراك، عملکرد پرنده را کاهش می دهد
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Introduction Antibiotic feed additives have long been used as growth promoters in poultry nutrition. 

However, concern has been expressed about the potential development of antibiotic resistant bacteria (25). 
Consequently, the animal feed industry, exposed to increasing consumer pressure to reduce the use of antibiotic 
growth promoters in poultry diets, has to find alternative feed additives. Marjoram (Origonum vulgar) is a very 
popular and a common medicinal plant. The main chemical components of marjoram oil are carvacrol, thymol, 
myrsene, p-cymene, terpinene and pinene (29). The plant is reported to possess antibacterial and antioxidant 
activities (2, 36). 

The present study was carried out to investigate the effect of adding different levels of marjoram leaves 
(powder and hydroalcoholic extract) into broiler diets on growth performance, blood metabolites, relative weight 
of internal organs, ileal microflora, jejunal histomorphology and meat quality of broiler chicks. 

Materials and methods Two hundred and eighty eight one-day old Ross 308 broiler chicks (male) were 
obtained from a commercial local source and used in this study. The experiment was conducted in a completely 
randomized design with 8 treatments, 3 replicates and 12 birds in each replicate. Experimental treatments 
consisted of control diet (without any additives), antibiotic virginiamycin (100 mg/kg), Origanum vulgare leaves 
powder (1, 2 and 3%) and Origanum vulgare extract (150, 250 and 350 mg/kg). The experimental period lasted 
up to the 42 d of age. The rearing and management conditions were equal for all groups. Experimental diets were 
formulated to meet the nutrients requirements of the Ross broiler chicks (3). Chicks had full access to feed and 
water during the experimental period. Live body weight and feed intake were recorded at 10, 24 and 42 d of age 
for each replicate. At the end of the experiment, the blood samples (from one chick per replicate) were collected 
to determine hematological parameters, then the chicks were slaughtered and ileum contents were removed for 
bacterial counts and also jejunum were immediately removed for histological studies.  

Results and Discussion Based on the results, in 1-10 d period, supplementing the broiler diet with 
virginiamycin increased significantly feed intake (P<0.01). Also in 11-24 d period, supplementing the broiler 
diet with virginiamycin increased significantly feed intake compared to the birds fed 2 and 3 percent origanum 
vulgar powder and 350 mg/kg extract (P<0.05). The lowest feed intake and weight gain were observed in birds 
fed diet supplemented with 3 percent origanum vulgar powder. In 1- 42 d period, weight gain of the chicks fed 1 
and 2 percent powder and 350 mg/kg extract was improved significantly compared to control (P<0.01) and also 
feed conversion ratio of the chicks fed control and 3 percent powder were increased significantly compared to 
the other treatments (P<0.01). Essential oils have long been recognized because of their anti-microbial activity 
and their ability to improve digestion (13, 18, 29). The effect of essential oils on feed: gain ratio could relate to 
increased efficiency of feed utilization and/or altered carcass composition (29). Also, supplementing broiler diets 
with origanum vulgar powder at 3 percent or higher levels are not recommended because of its adverse effect on 
feed intake and weight gain..  

Blood metabolites (glucose, triglyceride, cholesterol, HDL, LDL, alkaline phosphatase, albumin)   and the 
relative weight of carcass components (heart, liver, breast, thighs, gizzard) were not significantly affected by the 
treatments. Our findings are in agreement with Hernandes et al. (23) and Kirkpinar et al. (27). It seems that 
supplementing broiler diets with different levels of origanum vulgar have no detrimental effect on blood 
metabolites and carcass components.  

Using 1 and 2 percent powder and 350 mg/kg extract reduced coliform bacteria population in the small 
intestine in comparison with the control, because essential oils in origanum vulgar have anti-microbial activity 
(22, 28, 35). Supplementing diet with 150 mg/kg extract significantly increased villus height and crypt depth in 
comparison with the control and virginiamycin. Villus height: crypt depth ratio in chicks fed virginiamycin and 
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350 mg/kg extract were significantly higher than chicks received 1 and 2 percent powder (P<0.01). There are 
conflicting reports regarding the effect of phytogenic plants on villus height and crypt depth (16, 21, 26, 39). 
According to Perlic et al. (39), adding medicinal plants to broiler diets can significantly decrease villus height: 
crypt depth ratio. Hashemipour et al. (21) in agreement to our finding, reported thymol and carvacrol can 
increase villus height and have no effect on villus width. But according to Jia- chi et al. (26) few medicinal 
plants had no effect on villus height and depth. 

The effect of different dietary treatments on drip loss and malondialdehyde value (TBA) of meat were 
significant (P<0.01). Supplementing diets with 1 or 2 percent powder and different levels of the extract 
significantly reduced TBA. Our findings are in agreement with few reports (7, 28, 37, 46). Origanum vulgare 
essential oil contains mainly carvacrol, thymol and their precursors and it possesses antioxidant properties. It was 
suggested that the high antioxidant activity of thymol is due to the presence of phenolic OH groups which act as 
hydrogen donors to the proxy radicals produced during lipid oxidation, thus retarding the hydroxyl peroxide 
formation (29). 

Conclusion In conclusion, Origanum vulgare extract (at 350 mg/kg) can be used as a good replacement for 
antibiotics. Also, supplementing broiler diets with 3 percent Origanum vulgare leaves powder significantly 
decreased feed intake and subsequently weight gain. So, adding the powder to broiler diets is not recommended 
more than 2 percent.  

 
Key words: Broiler, Meat quality, Origanum vulgare, Performance, Virginiamycin.  
 

 


