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و ( Origanum vulgarea)مرزنجوش  هایعصاره ایيکوکسیدی اثر ضد یمقایسه
 های گوشتيبا سالینومایسین در جوجه (Artemisia sieberi) دِرمَنه

 3، صادق رهبری2فرد، محمدحسن بزرگمهری*2، سیدمحمدمهدی کیائی1نسبسیدصدرالدین موسوی
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8/4/1399پذیرش:  21/1/1399 دریافت:

چکیده

جود و و شیمیایی ضدکوکسیدی ترکیباتدر برابر  این انگلمقاومت  لیبه دل . است وریطای روده یانگل یماریب نیترمهمکوکسیدیوز     
 هایجایگزین گیاهی، هایعصاره . ، یافتن ترکیبات ضدکوکسیدیایی جدید ضروری استدر گوشت و تخم مرغ ی داروییهاماندهیباق
 یتأثیرات دو عصاره یاین مطالعه به مقایسه  .شوندنمی مرغتخم و گوشت مانده درباقی و دارویی مقاومت باعث زیرا هستند یخطربی

 طیور گوشتی یعملکردهای شاخصروی  بر سالینومایسین دیوزداروی ضدکوکسیبا ها آن ترکیبو تنهایی  به دِرمَنه ونجوش مَرزَ گیاهی
تصادفی به شش گروه  به صورت کامالً 308س أروزه ر گوشتی یکی جوجه قطعه 216تعداد  پرداخته است.  یوزیدیچالش کوکسطی در 

ها گروه تمام  .ندیش قرار گرفتمورد آزما های کنترل مثبت و منفیبه همراه گروه سالینومایسینگیاهی و  یعصاره دو نوع تقسیم شدند. 
بدن،  افزایش وزن از راه خوراکی آلوده شدند.  ایمریااسپوروله شده  هایاُاُسیستاز  مخلوطیبا روزگی  21در سن  ،به جز کنترل منفی

تا سه هفته  ،ایات رودهعیضا بندیدرجهو  هااُاُسیستدفع میزان  . ندشد گیریاندازهطور هفتگی  به تلفاتمصرف خوراک، ضریب تبدیل و 
کاهش  ،غیرآلودهمقایسه با پرندگان  در ایمریابا آلوده شده  دگانپرن های تولیدشاخص  بررسی شد.سازی به صورت هفتگی آلودهپس از 

 بیضر و خوراک مصرف بدن، وزن نظر ازکه  بودسالینومایسین  و گروه دو عصارهترکیب درمان شده با  بهترین نتایج برای گروه  .یافت
های درمان شده از مدفوع در گروه در هر گرم هااُاُسیستدفع  . ندبود مثبت کنترل از بهتر یداریمعن طور به و داشتند یبهتر جینتا لیتبد

تر مطلوبنتایج رسد برای دستیابی به به نظر می گیاهی به طور بارزی در مقایسه با گروه کنترل مثبت کاهش یافته بود.  هایبا عصاره
های ترکیب عصاره های گوشتی، استفاده ازای در جوجهضایعات روده بهبودو  باالتردر کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز، عملکرد تولیدی 

 این ترکیب با بیشتری عاتمطال در نهایت،  ها به تنهایی است.هر یک از آنمصرف از  سودمندتر آرتیمیزیا سیبری و وولگارِاوریگانوم 
.شودمی توصیه زهای متفاوتبا دُ گیاهی هایعصاره
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 قدمهم
و  یاروده مهم اریبس یماریب کی پرندگان وزیدیکوکس    

 Pop) باشدیم یگوشت ماکیان دیتول صنعت در مهم یدیتهد

et al, 2019 .) جنس اختهیتک یهاانگل توسط یماریب نیا 

 Jeffers, & Williams ,Chapman ) شودیم جادیا ایمریا

2011 ,Gilbert et al ;2010.) با ییایدیکوکس یهاانگل 

 یدیشد یبافت بیآس باعث پرنده یهاروده در ریتکث

 روند در اختالل باعثاست  ممکن بیآس نیا . دنشویم

و  شده یمغذ مواد جذب و یگوارش یندهایفرآ ،یاهیتغذ

 یهایزیخونر بدن، آب کمبود هایی مانندنشانه به منجر

 به تیحساس شیافزا و یپوست یهارنگدانه کاهش ،یاروده

 شامل وزیدیکوکس ینیبال هاینشانه . شود هایماریب ریسا

 ف،یضع رشد ،همراه با خون یمخاط و نرم مدفوع ای اسهال

 ریم و مرگ شیافزا و ییغذا لیتبد بیضر در اختالل

 (.Hafez, 2008) باشندمی

مقاومت زیادی را در  ایمریاهای اسپورزای اُاُسیست    

 & Mirzaei) دهندمحیط خارج از خود نشان می

Dahmardeh, 2016 ) های بالینی در گونه هاینشانهتابلوی

 اعماق به حمله با یگاه مختلف کوکسیدیوز متفاوت است،

 کالبدگشایی عاتیضا و گسترده بیآس باعث ،هاروده مخاط

 در یشگرف ریتأث اما ،ندستین مخرب چندان یگاه و شده

 ,Morris & Gasser) دندار پرنده یدیتول عملکردافت 

 یداروها نیا از منظم استفاده لیدل به ،متاسفانه (. 2006

 یاییدیضدکوکس مواد به ایمریا یهاهیسو ،یوزیدیضدکوکس

 بر عالوه (. Peek & Landman, 2003) اندشده مقاوم

 ممکن دهدیم نشانوجود دارد که  یقو یشواهد ،هانیا

 مرغتخم و گوشت در وزهایدیضدکوکس یبرخ یایبقا است

 نقاط جمله از نیاکه  کند مصرف را آن انسان و بماند یباق

 ,Olejnik, Szprengier-Juszkiewicz) داروهاست ضعف

& Żmudzk, 2009.)  یهاواکسناز  نظر صرف 

 یراهکارها هیارا هستند، گران که یوزیدیکوکسضد

 نظر به  .است ازین مورد وزیدیکوکس کنترل یبرا نیگزیجا

 تیظرف وزیدیکوکس کنترل در یاهیگ باتیترک رسدیم

  (.Abbas, Colwell, & Gilleard, 2012) ارندد ییباال

های گیاهی برای زیادی در مورد کاربرد متابولیتمطالعات 

های گوشتی در حال انجام سالمتی جوجهبهبود عملکرد و 

 از ییدارو اهانیگ  .(Ghorbani et al, 2014) است

 . اندشدهیم استفاده هایماریدرمان ب یبرادور  یهاگذشته

 باتیترک یاثربخش کاهش لیدل به ییدارو اهانیگ راًیاخ

 محصوالت کنندگانمصرف ینگران و ییایدیضدکوکس

در محصوالت  ییدارو یهاماندهیباق به نسبت یوریط

 Kim et) اندمورد توجه قرار گرفته شتریب ،انسان یخوراک

al, 2013 .) ییغذا محصوالت یبرا تقاضا شیافزا لیدل به 

 درمان یبرا یاهیگ یهاعصاره از یاریبس ،یعیطب یاهیگ

 یهاراه تا اندگرفته قرار مطالعه مورد وریط وزیدیکوکس

 دایپ یوزیدیکوکسضد یداروها ینیگزیجا یبرا یدیجد

 .(Masood et al, 2013) شود

 نعناعیان، تیره از گیاهی مرزنجوش یا وولگارِاوریگانوم     

 و ماندهیباق نیکمتر با یخوراک یاماده ،معطر پایا، خشبی،

 است ییایمیش مواد ریسا با سهیمقا در یسم ریثأت

(2018 ,Alagawany et al) . متعدد،های اساس گزارش بر 

، یکروبیمضد خواص یدارا وولگارِ  گانومیاور عصاره

 ستمیس توان شیافزا ی بادانیاکسیآنت ضد التهابی، ،یضدانگل

 ,Chuang et al, 2018; Coccimiglio) است یمنیا

Alipour, Jiang, Gottardo, & Suntres 2016; Garcia-

Diez et al, 2017; Veenstra & Jeremy, 2019; Vujicic 

et al, 2015). 

 وولگارِ  گانومیاور مصرف ،2015 سال در یپژوهش طبق    

 عاتیکاهش ضا جمله از وزیدیکوکس میکاهش عال باعث

 بهبود باعث نیهمچن و مدفوع در اُاُسیست دفعو  یاروده

 گردید ییاروپا ییشاخص کارا و ییغذا لیتبد بیضر

(Mohiti-Asli & Ghanaatparast-Rashti, 2015).  

 وولگارِ  گانومیاوراز  استفادهداد که  نشان گرید یپژوهش

 یهایماریب برابرسالمت دستگاه گوارش در  و بهبود سبب

 سال در (. Veenstra & Jeremy, 2019) شودیم یاروده

به عنوان  مولیت و کارواکرولکه  داد نشان یاالعهطم ،2003
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 برابر در انگلیضد اثرات وولگارِ گانومیاور ثرؤم یهاماده

 ,Giannenas et al) دارند نایآسروول ایمریاو  تنال ایمریا

 ریتأث 2019در سال  گرید یامطالعه در نیهمچن  (.2003

 کاهش و وزیدیکوکس یرو بر وولگارِ گانومیاورکارآمد 

 . (Pop et al, 2019)است  هشد گزارش یسکوم عاتیضا

 ییایماالرضد اثر توانندیم زین آن مشتقات و نینیزیمیآرت    

 1351 سال در بار نیاول یبرا نینیزیمیآرت . باشند داشته

 اهیگ یهابرگ از نیچ در (یالدیم 1972) یدیخورش

که  دهدیم نشان هاپژوهش . شد هیته آنووا ایزیمیآرت

 ییایدیکوکسضد اثرات یدارا یبریس ایزیمیآرت یعصاره

 .(Arab et al, 2012) است

 اهیگ دو هرکه  دهندینشان م هاپژوهش که جا آن از    

 و (مولیت و کارواکرولثر ؤم واجد مواد) وولگارِ گانومیاور

 یدارا( نینیزیمیآرت یثرهؤم یماده حاوی) یبریس ایزیمیآرت

که  با توجه به اینو  ،هستند ییایدیضدکوکس تیفعال

هر کدام از این گیاهان به تنهایی قادر به  یمصرف عصاره

های شایع در مزارع پرورشی کشور ایمریا یکنترل همه

وی ر ثر و برؤها مایمریاوی برخی ر نبوده و هر کدام بر

 نیا بیترک که رسدیم نظر به لذا ،اندثر نبودهؤبرخی دیگر م

تری از طیف وسیع یرو بر یشتریب ریتأث بتواند عصاره دو

 یهاعفونت برابر در و باشد داشته ایمریا هایانواع گونه

 همانند یگوشت یهاجوجه در مختلف ییایدیکوکس

مطالعه  نیا هدف . کند عمل ونوفورهی یهاوزیدیضدکوکس

 مگانویاور کنندهکنترل و کنندهیریشگیپ اثرات سهیمقا
 با یکدیگر هاآن بیترک نیهمچن و یبریس ایزیمیآرت ،ولگارو

 ونوفورهی یوزیدیضدکوکس یدارو با سهیمقا در

 وریط در وزیدیکوکس کنترل یبرا میسد نیسینومایسال

 .است یگوشت
 

 کار روش و مواد

 یدانشکده در وریط قاتیتحق مرکز در مطالعه نیا    

اخالق  یبا مجوز کمیته و مدرس تیترب دانشگاه یکشاورز

 قطعه 216 تعدادپژوهش  نیا در . شد انجامدانشگاه 

و  سالن در 308 راس یسویه روزه کی یگوشت یجوجه

 سالن کل یسراسر ییروشنا با و چوب هتراش بستربر روی 

 شیسرما و شیگرما یهاستمیس از . شدند داده پرورش

 . شد استفاده سالن ازین مورد یدما حفظ یبرا یمرکز

 23 صورت هب یشیآزما یدوره طول در ییروشنا یبرنامه

 حداقل به یبرا . بود یخاموش ساعت 1و  ییروشنا ساعت

 بر هیتهو زانیم ،کربندیاکسیدو  اکیآمون یگازها رساندن

 پرندگان تحقیق نیا در  .شد میتنظ پرندگان سن و دما اساس

 که شدند میتقس کدامگروه برای هر زیربا سه  گروه شش به

  .یافت اختصاص جوجه قطعه 12 تعدادبه هر زیرگروه 

شانزده روزگی تا پنج روز پیش از کشتار سن ها از جوجه

  مورد درمان قرار گرفتند.

 

 طرح آزمایش

چالش  کنترل  :اول گروه : شامل مطالعه مورد یهاگروه    

 گروه ؛(یمنف کنترل) درمان گونه چیه بدون و نشده داده

 درمان گونه چیه بدون و شده دادهچالش  کنترل : دوم

تولید ) میسد نیسینومایسال: سوم گروه ؛(مثبت کنترل)

 عصارهتجویز  : چهارم گروه خوراک؛ تن/گرم 500( داخل

 آب در تریل در تریلیلیم 5/2 وولگارِ گانومیاور یالکل

 20/63 زانیبه م کارواکرول ثرؤم یماده یدارا) یدنیآشام

 43/21 زانیبه م مولیت ثرؤم یماده و تریلیلیم در گرمیلیم

 یالکل یعصارهتجویز   :پنجم گروه ؛(تریلیلیم در گرمیلیم

 یدنیآشام آب تریل هر در تریلیلیم 5 ،یبریس ایزیمیآرت

 گرمیلیم 1/1 زانیبه م نینیزیمیآرت یثرهؤم یماده یدارا)

 یالکل عصارهتجویز مخلوط  : ششم گروه ؛(تریلیلیم در

 تریل در تریلیلیم 5/7 ولگار مگانویاورو  یبریس ایزیمیآرت

 ولگارِ و اورگانو عصاره تریل در تریلیلیم 5/2) یدنیآشام آب

گیاه  (.یبریس ایزیمیآرت عصاره تریل در تریلیلیم 5 و

از مناطق مختلف استان فارس همچنین  وولگارِاوریگانوم 

-عصارهاز منطقه ندوشن یزد تهیه و آرتیمیزیا سیبری گیاه 

 همکاران و آلمیدا پژوهش در شده انیب روش با هاآن یها

خالصه برای  طور به . ( et al,Almeida 2014) شدند هیته

های گیاه ، ابتدا برگاوریگانوم وولگارگیری از گیاه عصاره

 یوسیله گراد خشک و سپس بهسانتی یدرجه 37در دمای 
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آسیاب به صورت پودر تبدیل گردیده و از روش خیساندن 

برای این منظور ابتدا به  عصاره استفاده شد.  یبرای تهیه

بر روی پودر خشک گیاه، متانول و آب   10به  90نسبت 

 طور کامل بپوشاند. ه مقطر ریخته شد تا سطح پودر را ب

هم زده شد تا  دقیقه محلول و پودر به 15سپس به مدت 

 24دست آمده پس از ه محلول ب کامالً مخلوط گردند. 

 یعصاره یبرای تهیه ساعت از کاغذ صافی عبور داده شد. 

 گیاه، شسته خشک برگاز  گرم 100 ، ابتداآرتیمیزیا سیبری

پودر تبدیل  به و خشک گردید هوا یتهویه تحت شده و

درصد  70 اتانول لیتر 1 شده با پودر برگ خشک شد. 

این  مایر ریخته شد. اِرلِن لیتری 1 فالسک و در مخلوط

توسط  تخریب و اکسیداسیون از جلوگیری فالسک برای

یک  در هااین ترکیب  شد. پیچیده فویل آلومینیوم نور در

 حرکات با شده، نگهداری وبا دمای کنترل اتاق تاریک

دست آوردن ه برای ب شد.  تبخیر و فیلتر همگن، ایدایره

 یها تبخیر شده و عصارهحاللهای هیدروالکلی، استخراج

 .ها آماده استفاده گردیداز گیاه اتانولی هر یک

 یامرحله سه هیتغذ یبرنامه کی مطالعه نیا یبرا    

-29 و 28-11 ، 10-1 از بیترت به) یانیپا و رشد ،نیآغاز

 یگوشت مرغ دیتول یراهنما دفترچه اساس بر( یگروز 42

-همه . شد گرفته نظر در 1395/2016سال  308 راس سویه

دریافت  ایسو - ذرت یهیپا بر ییغذا یجیره هاگروه ی

 یمغذ مواد غلظت و یخوراکمواد  بیترک Table 1 . کردند

 . دهدیم نشان را شیآزما مورد ییغذا یهاجیره تمام در

 در نامحدود صورت به خوراک و آببه ذکر است که  الزم

 .گرفت قرار پرندگان اریاخت

 
 

Table 1: Nutrient content of diets of broilers (as-fed basis): starter 

(day 1-14), grower (day 15-28), and finisher (day 29-42) 

Item Starter Grower Finisher 

Ingredients (%) 

Corn 58.62 62.84 65.74 

Soybean meal (44%) 35.5 32 29 

Soybean oil 1.2 1.5 1.8 

Dicalcium phosphate 1 1.2 1.1 1.1 

CaCO3 (38%) 1.3 1.2 1.1 

Sodium chloride 0.3 0.3 0.3 

L-Lysine HCl 0.2 0.14 0.15 

DL-methionine 0.27 0.2 0.19 

L-Treonine 0.11 - - 

Choline chloride 0.7 0.17 0.083 

Phytase 0.05 0.05 0.05 

Vitamin premix 2 0.25 0.25 0.25 

Mineral premix 3 0.25 0.25 0.25 

Contents by calculation 

ME (kcal/kg) 2940 3025 3080 

CP (%) 21.45 20.15 19.08 

Lys (%) 1.39 1.15 1.11 

Met (%) 0.98 0.89 0.83 

Met + Cys (%) 1.03 0.91 0.85 

Available phosphorus (%) 0.49 0.46 0.44 

Calcium (%) 0.98 0.89 0.88 
1 Contained 20% P and 23% Ca, 
2 Vitamin premix provided the following (per kg of diet): 12,000 IU of retinyl 

acetate, 5,000 IU of cholecalciferol, 80 IU of dl-α-tocopheryl acetate, 3.2 mg of 

menadione sodium bisulfite, 3.2 mg of thiamine, 8.6 mg of riboflavin, 60 mg of 

nicotinic acid, 17 mg of calcium d-pantothenate, 5.4 mg of pyridoxine, 2.2 mg of 

folic acid, 0.02 mg of cyanocobalamine 
3 Trace mineral premix provides the following (per kg of diet): 250 mg of choline 

chloride, 0.17 mg of biotin, 120 mg of MnSO4.H2O, 20 mg of FeSO4.7H2O, 110 

mg of ZnO, 16 mg of CuSO4.5H2O, 1.25 mg of iodized NaCl, 0.3 mg of Na2SeO3 
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 ایمریاشامل از سه مخلوط گونه ایمریا در این تحقیق     

 ازکه  استفاده شد تنال ایمریاو  ماکسیما ایمریا ،سروولیناآ

 جدا تهران استان در یگوشت جوجه یدیتول یهامزرعه

 تروماکیب محلول در ها راآن ییاسپورزا یالقا یبرا . ندشد

 یدما در چالش زمان تا و نگهداری درصد 5/2 میپتاس

 . شدند ینگهدار( گرادیسانت یدرجه 2-5) خچالی

 دوباره چالش از شیپ درست ییایدیکوکس یهااُاُسیست

 2 یهاگروهی هاسازی جوجهبرای عفونی  .ندشد شمارش

 تریلیلیم 5/0 توسط پرنده هر ،یگروز 21 سن در 6 تا

اسپوروله  اُاُسیست 4×410حاوی  ونیسوسپانس محلول

ماکسیما  ایمریااسپوروله  اُاُسیست 3×410اسروولینا،  ایمریا

 تلقیح دهانی از راه ،تنال ایمریااسپوروله  اُاُسیست 5×410و 

 گروه پرندگان . شد آلوده دان()گاواژ چینه دانبه داخل چینه

 دهانی حیتلق نیسال نرمال تریلیلیم 5/0 با زین یمنف کنترل

 .ندشد

 بدن، وزن شیافزا اساس بر مختلف یمارهایت اثرات    

 ،ییغذا لیتبد بیضر ر،یمومرگ خوراک، مصرف زانیم

 گرم هر در اُاُسیست دفع زانیم ،ییاروپا ییکارا شاخص

 یبررس یاروده اتعیضا یبنددرجه و (OPG) مدفوع

 هر در هاجوجه خوراک مصرف زانیم و بدن وزن . ندشد

 به) شیآزما انیپا تا یهفتگ صورت به گروه هر و تکرار

 کل در ریم و مرگ زانیم . شد یریگاندازه( هفته ششمدت 

 افزایش همچنین  .شد ثبت( 1-42 یروزها) مطالعه دوره

 چالش از پس و شیپ خوراک مصرف میزان و بدن وزن

 پژوهش دوره انیپا در ییاروپا ییکارا بیضر  .شد برآورد

 :گرفت قرار یبررس مورد ریز فرمول با

                         

=  شاخص کارایی اروپایی
(درصد) × زنده مانی (کیلوگرم) وزن بدن

(روز) × سن ضریب تبدیل غذایی (کیلوگرم خوراک/کیلوگرم وزن)
× 100 

 

 جادیا از پس کمی و ستیب و چهاردهم هفتم، یروزها در    

 یهانمونه ،پِن هر کف دیسف یمقوا دادن قرار با چالش،

 از گرم هر در شده دفع یهااُُاسیست و یآورجمع مدفوع

 از پس مدفوعهای نمونه . شدند محاسبه( OPG) مدفوع

برای ارزیابی  . شدند قیرق شکر محلول در ،یسازهمگن

 توسط مدفوع یهانمونه از گرم هر در اُاُسیست دفع مقدار

 استاندارد با ZEISS کارل) کروسکوپیم و مسترمک الم

 یریگاندازه برابر 10 ییبزرگنما با( آلمان ،اوبرکوچن 20

 یبنددرجهپس از چالش  21و  14، 5 یوزهادر ر . شد

 یابیارز رید و جانسون روش از استفاده با یاروده اتضایع

 به پرنده دو روزها نیا در (. Johnson & Reid 1970) شد

 و پس از شده انتخاب یتصادف کامال طور به پِن هر یازا

 ییکالبدگشا و حبذ گردن یشکستگ روش به ،یکشوزن

 ینواح در ییایدیکوکس عاتیضا یبرا روده یهیناح . شدند

 یبررس مورد متخصص دو توسط سکوم و یانیم ،یفوقان

 4 ای 3 ، 2 ، 1 ، 0 بیترت به هاعهیضا نمرات . گرفت قرار

 .شدند ثبت هعیضا نیدتریشد تا هعیضابدون  از

 بودننرمال  یابیارز یبرا یآمار لیتحل و هیتجز در    

 یبرا و( Shapiro-Wilk) لکیو – رویشاپ آزمون از هاداده

 . شد استفاده( Bartlett) بارتلتاز آزمون  هاانسیوار یتساو

 انسیوار زیآنال از پژوهش یهاگروه نیب سهیمقا یبرا

(ANOVA )ها از گروه نیچندگانه ب یهاهسیمقا یبرا و

داده زیآنال . دیگرد استفاده( Bonferroni) یفرونبون آزمون

 سطح شد.  انجام 25 نسخه SPSSافزار با استفاده از نرم ها

 گرفته نظر در 05/0 از کمتر هاآزمون هیکل در یداریمعن

 .شد
 

 نتایج
 های گوشتی موردجوجه عملکردی هایشاخص نتایج    

 روز 21 طی در . است شده گزارش Table 2 در مطالعه

 بدن وزن افزایش ،چالش(شروع  از پیش) آزمایش ابتدایی
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(631/0  =P)، خوراک مصرف میزان (629/0  =P) و 

 تفاوت هاگروه بین (P=  503/0) ضریب تبدیل غذایی

 تا 29) چالش از پس زمانی یدوره در . نداشت دارییمعن

 مصرف کاهش، وزن کاهش هاگروه یهمه ،(روزگی 42

که  را نشان دادند ضریب تبدیل غذایی افزایش وخوراک 

 ندداشتداری یگروه کنترل منفی اختالف معندر مقایسه با 

(001/0P<). 

 
Table 2: The effects of Origanum vulgare, Artemisia sieberi and their mixture extracts in comparison with 

salinomycin sodium on the performance of coccidian challenged broilers 

Item Days 

Treatment 
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BWG 
(g) 

1-21 a839.4 a827.1 a835.9 a840.2 a836.6 a840.4 0.631 2.343 
22-42 a1625.7 e1145.5 b1510.4 d1247 d1258 c1379.8 <0.001 40.353 
1-42 a2465.2 e1972.6 b2346.4 d2087.3 d2094.6 c2220.3 <0.001 40.947 

FI (g) 
1-21 a1070.2 a1048.9 a1069 a1074.8 a1071 a1073.9 0.629 4.454 
22-42 a3033.4 c2649.7 ab2937.3 c2717.8 c2680.9 bc2795.3 <0.001 35.446 
1-42 a4103.6 d3698.6 ab4006.3 cd3792.6 cd3752 bc3869.3 <0.001 36.427 

FCR 
1-21 a1.274 a1.268 a1.278 a1.279 a1.280 a1.277 0.503 0.001 
22-42 a1.865 f2.313 b1.944 d2.179 d2.131 c2.026 <0.001 0.036 
1-42 a1.664 e1.874 b1.707 d1.817 d1.791 c1.742 <0.001 0.089 

EEF 1-42 a342.7 d229.6 ab318 cd258.2 cd262.9 bc294.9 <0.001 9.637 
a, b, c, d,e.f Means within a row with no common superscripts differ significantly (* P<0.05).  SEM: Standard error of the means, 

BWG: Body weight gain, FI: Feed intake, FCR: Feed conversion ratio, EEF: European efficiency factor. 

 
که به  ،6 و 3 یهاگروه شده، چالش یهاگروه نیب در    

 عصاره دو بیو ترک میسد نیسینومایسال یلهیوس هب بیترت

 و خوراک مصرف زانیم بدن، وزن نظر از بودند، شده ماریت

 طور به جهینت نیا  .ندداشت یبهتر جینتا ییغذا لیتبد بیضر

  (.>001/0P) بود مثبت کنترل گروه از بهتر یداریمعن

 یدنیآشام آب دررا  یبریس ایزیمیآرتعصاره  که هیگرو

دارای  مثبت کنترلبه گروه  نسبت بودند، کرده افتیدر

و ضریب تبدیل  (P=004/0)دار در وزن بدن یتفاوت معن

 در را وولگارِ ماورگانو که گروهی (. >001/0P)غذایی بود 

 شاهد گروه با سهیمقا در بودند کرده افتیدر یدنیآشام آب

 دار در شاخص وزن بدنیدارای تفاوت معن مثبت

(006/0=P) یتفاوت معننیز مصرف خوراک  میزان و در-

 یهاعصاره بیترک که یگروه . (>001/0P) داشتندداری 

طور همزمان ه برا  یبریس ایزیمیآرتو  وولگارِ  اورگانو

 آرتیمیزیا سیبری گروه با سهیمقا درمصرف کرده بودند 

 وزن بدن هایشاخص دار دریدارای تفاوت معن

(003/0=P) و ضریب تبدیل غذایی (001/0P<)  و نسبت

 دار درعنیدارای تفاوت م وولگارِاوریگانوم ه وبه گر

( و ضریب تبدیل غذایی P=002/0)وزن بدن  هایشاخص

 با یاهیگ ماریت یهاگروه سهیمقا در  (.>001/0P)بودند 

 یمارهایت از چکدامیه ،سدیم سالینومایسین ماریت گروه

 نیسینومایسال گروه با را یمشابه یجهینت نتوانستند یاهیگ

گروه سالینومایسین سدیم  عملکرد و آورند دست هب میسد

در مقایسه با هر سه گروه تیمار گیاهی دارای تفاوت 

اوریگانوم گروه  نسبت بهداری در شاخص وزن بدن معنی
( همچنین با گروه >001/0P) آرتیمیزیا سیبریو  وولگارِ

 عملکردعالوه ه (. بP=003/0)ترکیب هر دو عصاره بود 

گروه سالینومایسین سدیم در مقایسه با هر سه گروه تیمار 

داری در شاخص ضریب تبدیل یگیاهی دارای تفاوت معن

 آرتیمیزیا سیبریو  وولگارِاوریگانوم  هایغذایی با گروه
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(001/0P<همچنین ) با گروه ترکیب هر دو  داریتفاوت معن

 چالش ریتأثبه ذکر است که  الزم  (.P=001/0)عصاره بود 

 .بود مشهود هاپرنده خوراک مصرف زانیم در ییایمریا

 شیماآز دوره کل در هاگروه یتمام در ریم و مرگ زانیم    

 ییکارا شاخص برآورد در . نداشت یداریمعن تفاوت

 را یبهتر داریمعن جینتا میسد نیسینومایسال گروه ،ییاروپا

 و( P=002/0) هوولگارِ اورگانو تیمار یهاگروه نسبت
در مقایسه شاخص   .داشت( P=003/0) یبریس ایزیمیآرت

های چالش شده با گروه کنترل مثبت کارایی اروپایی گروه

رکیب ( و گروه ت>001/0P)سالینومایسین سدیم  فقط گروه

  داری داشتند.ی( تفاوت معنP=001/0)هر دو عصاره 

    Figure 1 مدفوع گرم هر در ُااُسیست دفع زانیم (OPG )

 از پس 21و  14، 7 یروزها در را مطالعهمورد  یهاگروه

ها دارای تفاوت که کلیه گروه دهدیم نشان ییایمریا چالش

 14و  7 . (>001/0P)دار با گروه شاهد مثبت بودند معنی

 از هااُاُسیست دفع مقدار ،زاییعفونی روز پس از چالش

 گروه از کمتر یداریمعن طور به میسد نیسینومایسال گروه

و گروه  (>001/0P) وولگارِاوریگانوم گروه  و مثبت کنترل

روز پس از چالش  7  ( بود.P=001/0)آرتیمیزیا سیبری 

 اُاُسیستزایی گروه سالنومایسین سدیم کاهش دفع عفونی

داری را در مقایسه با گروه هر دو عصاره نشان داده یمعن

(004/0=P ولی در روزهای )این  پس از چالش 21و  14

 ،زاییروز پس از چالش عفونی 21  دار نبود.یتفاوت معن

در گروه سالینومایسین سدیم فقط در  هااُاُسیست دفع مقدار

-یو شاهد مثبت معن وولگارِاوریگانوم  هایمقایسه با گروه

 (.>001/0P) دار بود

 عفونت از یناش عاتیضا ،ییگالبدگشا از پس    

 روده مختلف یهابخش در( Lesion Score) یاییدیکوکس

 طور همان . شد یبنددرجه و یبررس مختلف یهاگروه در

 عاتیضا زانیم نیباالتر ،درج گردیده است Table 3 در که

 .شد مشاهدهگروه کنترل مثبت  در یروزگ 26 در

 

 
Figure 1: The effects of Origanum vulgare, Artemisia sieberi and their mixture extracts in comparison with 

salinomycin sodium on the OPG of coccidian-challenged broilers 

 

 فقط که ییهاگروهبا  سهیمقا دردو عصاره  بیترک گروه    

 یاروده عاتیضا بودند، کرده افتیدر را یهاعصاره از یکی

 . (<05/0P) دار نبودها معنیولی تفاوت آنه داشت یکمتر

 نتایج بهتری را در کاهش میسد نیسینومایگروه سال

نسبت به سایر تیمارهای گیاهی نشان داد  یاروده عاتیضا

 .(<05/0P) دار نبودمعنینیز ها که تفاوت آن
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Table 3: The effects of Origanum vulgare, Artemisia sieberi and their mixture extracts in comparison with 

salinomycin sodium on the Lesion scores of coccidian challenged broilers 

Days 
Intestine 

segment 

Treatment 

P-value SEM 

N
eg

at
iv

e 
co

n
tr

o
l 

P
o

si
ti

v
e 

co
n

tr
o

l 

S
al

in
o

m
y

ci
n
 

 

O
ri

g
a

n
u

m
 v

u
lg

a
re

 

A
rt

em
is

ia
 s

ie
b

er
i 

O
.v

u
lg

a
re

 +
 

A
.s

ie
b

er
i 

26th 

Upper 0a 3.33c 2.16b 2.83bc 2.83bc 2.5bc <0.001 0.268 

Middle 0a 3b 2.33b 2.5b 2.83b 2.16b <0.001 0.261 

Cecum 0a 4c 2b 2.66b 2.33b 2b <0.001 0.294 

35th 

Upper 0a 2.5c 1.16b 2bc 1.83bc 1.83bc <0.001 0.207 

Middle 0a 2b 1.5b 1.66b 2b 1.66b =001 0.187 

Cecum 0a 2.66c 1.16b 2bc 1.83bc 1.5bb <0.001 0.217 

42th 

Upper 0a 2c 0.83ab 1.16bc 1b 1b <0.001 0.156 

Middle 0a 1.83d 0.5ab 1bcd 1.33d 0.83bc <0.001 0.150 

Cecum 0a 2.16c 0.66ab 1b 0.83ab 0.66ab <0.001 0.169 
a, b, c, d Means within a row with no common superscripts differ significantly (P<0.05).  SEM: Standard error of the means. 

 

 بحث
پیشگیری و  برای گیاهی هایعصاره مطالعه این در    

 گردیدهارزیابی  گوشتی هایجوجه در کوکسیدیوز درمان

آرتیمیزیا سیبری  و وولگارِاوریگانوم  هایعصاره اثر . است
ها شامل کارواکرول، ثر آنؤم یماده اثربخشی به همراه

 هایجوجه در کوکسیدیوز کنترل در تیمول و آرتیمیزینین

 چالش اثرات . است شده گزارش نیز پیش از این گوشتی

روز  21پس از  هاخوراک جوجه مصرف در ییایمریا

 به منجر ایمریا هایاُُاسیست با چالشایجاد  . بود مشهود

مطالعه مورد  یهاگروه یهمهدر  خوراک مصرف کاهش

 بالینی کوکسیدیوز بارز ینشانه خوراک مصرف کاهش . شد

 ترکیبهمچنین به کارگیری  (. Hafez, 2008) است

 باعثآرتیمیزیا سیبری  و وولگارِاوریگانوم  هایعصاره

داروی  مشابه تأثیر رشد یعملکرد هایشاخص بهبود

 . شد ضدکوکسیدیوز یونوفوره سالینومایسین سدیم

 مشابه نتایج دست آمده در این تجربهه بنتایج     

Batungbacal یبه گفته  .بود 2007 همکاران در سال و 

برای درمان چالش  وولگارِاوریگانوم  یها مصرف عصارهآن

و ای کاهش ضایعات رودهکوکسیدیوزی منجر به 

 ,Batungbacal, Hilomen) شودمیهای دفع شده اُاُسیست

Luis, Centeno, & Carandang, 2008). طبق بررسی 

Alagawany  ستفاده از ا ،2018 سالو همکاران در

 در کیلوگرم در گرممیلی 600 به میزان وولگارِاوریگانوم 

 استفادهو شده  بدن وزن افزایش غذایی طیور سبب یجیره

 هایجوجه یجیره در وولگارِاوریگانوم  اسانس درصد 1ز ا

بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش مصرف  باعث گوشتی

 .(Alagawany et al, 2018) شودمی خوراک

 Mohiti-Asli  وGhanaatparast-Rashti در پژوهشی  زین

 500 به مقدار وولگارِاوریگانوم استفاده از با  2015 در سال

شده با  چالش گوشتی هایجوجه یجیره ام درپیپی

اروپایی، کاهش دفع  کارایی شاخص افزایش کوکسیدیوز

 کنترل مثبت گروه به نسبت و بهبود وضعیت بستر اُاُسیست

-Mohiti-Asli & Ghanaatparast ) را گزارش نمودند

Rashti,  2015.) 

    Giannenas  2003مطالعه در سال  یک درو همکاران 

 عملکرد بر وولگارِاوریگانوم  غذایی رژیم مکمل تأثیر

را  چالش داده شده با کوکسیدیوز گوشتی هایجوجه

 هثرؤممواد  به این نتیجه رسیدند کهها آن بررسی کردند.

 تیمول و کارواکرول عمده طور به که وولگارِاوریگانوم 

 آسروولینا ایمریاو  تنال ایمریا در کاهش ضایعات هستند،

 Pop همچنین  .(Giannenas et al, 2003) اندبودهکارآمد 
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بر  را وولگارِاوریگانوم  تأثیرات 2019در سال همکاران  و

های گوشتی چالش شده با کوکسیدیوز در جوجه روی

کاهش  در این بررسی  .قسمت سکومی بررسی کردند

را  وولگارِ اوریگانوم ضایعات سکومی در اثر مصرف 

با  مشابه با نتایج فوق نیز ما یمطالعهدر  . نمودندمشاهده 

 یضایعات در ناحیه وولگارِاوریگانوم مصرف عصاره 

 .(Pop et al, 2019) سکوم کاهش یافت

    Jiao که مصرف دادند نشان 2018 همکاران در سال و 

 عثباممکن است  آرتیمیزیا آنووا هایبرگ و آرتیمیزینین

های جوجه سکومی-ایرودهبهبود ضایعات و  اسهال کاهش

(. Jiao et al, 2018)شود ایمریاگوشتی چالش داده شده با 

 و Arabهای دستاوردهای پژوهشمشابه  مطالعهاین 

طبق   است. بوده 2012 و 2006 هایدر سال همکاران

-صارهع و آرتیمیزیا سیبری یعصاره مصرفها های آنیافته

 در اُُاسیست دفع میزان کاهشموجب  شده آن گرانوله ی

 ییایکوکسید عفونت شدت به همراه کاهش مدفوع گرم هر

 در گرممیلی 5/2 و 1 روزانه هایزدُهمچنین  . شودمی

 وزییدکوکس ممکن است آرتیمیزیا سیبری یعصاره کیلوگرم

  .کند درمان را

شروع روز پس از  پنج ضایعات بندیسی درجهربا بر    

که اکثرا  روده میانی هایقسمت در ییایمریاچالش 

با  مقایسه و در بوده ماکسیما ایمریاآلودگی با  یدهندهنشان

 که رسدچنین به نظر می هاو سایر گروه مثبت کنترل گروه

 گروه با مشابه تقریبا آرتیمیزیا سیبری گروهضایعات در 

 آرتیمیزیا سیبری که ستامعن بدان این . است مثبت کنترل

 در ابتدای چالش ماکسیما ایمریاوی ر تقریبا تاثیر خاصی بر

در  همکاران و Arab مشابه نتایجاین دستاورد ما   .ندارد

آرتیمیزیا  یعصاره اندگزارش نموده که است 2006 سال

 . ندارد محافظتی اثر ماکسیما ایمریا عفونت برابر در سیبری

 ضایعات کاهش در آرتیمیزیا سیبری یعصاره حال، این با

 مفیدی اثرات روده سکوم و )دئودنوم( ابتدایی هایقسمت

 مفیدی اثرات دارای آرتیمیزیا سیبری که امعن این به ،دارد

 ,Arab) است تنال ایمریاو  آسروولینا ایمریا روی بر

Rahbari, Rassouli, Moslemi, & Khosravirad, 2006 .)

 2017 در سال مطالعه ای دیگر نتایج مشابه ما نتایجهمچنین 

را با  اُُاسیستای و کاهش دفع که ضایعات روده است

 & Wiedosari) اندگزارش داده آرتیمیزینینمصرف 

2017, Wardhana)   همچنینKheirabadi در  همکاران و

 کاهشو  یعملکرد هایشاخصبهبود شاهد  2014 سال

شده  چالش گوشتی هایجوجه در هااُُاسیست دفعدار یمعن

آرتیمیزیا  شده گرانوله یعصاره با کهبودند  با کوکسیدیوز

 (.2014et al,  Kheirabadi) شده بودنددرمان  سیبری

 پنجشد که  مشاهده Table 3نتایج مندرج در  بر اساس    

 ضایعات یدرجه ،ییایمریاچالش ایجاد  ازپس روز 

 روییدا گروه به نسبت گیاهی تیمار هایگروه در ایروده

 ایروزه در اما ،بود باالتر نسبتاً سدیمسالینومایسین

میزان ضایعات  چالش، از پس یکم و بیست و چهاردهم

 گیاهی هایعصاره یکنندههای دریافتتیمار در ایروده

 هایعصاره رسدنظر میه بکه بود  یونوفوره گروه به نزدیک

ی یایکوکسیدضد داروهاینسبت به تأثیر خود را  گیاهی

 گرم هر در اُاُسیست دفع بررسی در . دهندنشان میدیرتر 

 هایعصاره بیترک  .شدپدیده مشاهده  همین نیز مدفوع

ای نیز نتایج مشابه آرتیمیزیا سیبری و وولگارِ مگانویاور

آن  کمتر از میزانای ضایعات رودهمیزان که در آن داشت 

به  هر یک از گیاهان یعصاره یکنندهمصرفهای در گروه

  .بودتنهایی 

تر مطلوب دستیابی به پیامدهایبرای رسد که به نظر می    

در کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز، داشتن عملکرد 

ای در تولیدی بیشتر و پیشگیری از ضایعات روده

اوریگانوم های عصاره، استفاده از ترکیب های گوشتیجوجه

کارآمدتر از استفاده از هر یک از  آرتیمیزیا سیبری و وولگارِ

مدت شود که توصیه می همچنین ها به تنهایی است. آن

در   .زمان تجویز و استفاده از این ترکیب افزایش یابد

 این ترکیب مورد در بیشتری مطالعاتانجام  نهایت،

 .شودمی توصیه زهای متفاوتبا دُ گیاهی هایعصاره
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Abstract 

    Coccidiosis is the most important intestinal parasitic disease of poultry. The safe alternative 

of anticoccidial drugs are herbal extracts, because they don’t results drug resistance and residues 

in meat and eggs. The present study compared the effects of two herbal extracts, Origanum 

vulgare and Artemisia sieberi, as well as their combination with the salinomycin sodium 

anticoccidial drug on the broilers’ performance parameters during the coccidiosis challenge. A 

total of two hundred and sixteen, one-day-old Ross 308 broilers were randomly divided into six 

groups. Two types of herbal extracts and an ionophore anticoccidial drug were investigated 

with positive and negative control groups. The birds in of groups, except negative control group, 

were inoculated with a mixture of Eimeria sporulated oocysts at 21 days of age. Body weight 

gain, feed intake, feed conversion ratio, and mortality rates were assessed weekly. The rate of 

oocyst per gram and the lesion scoring were assessed weekly up to three weeks after challenge. 

Growth parameters of the birds that were challenged with Eimeria were reduced when 

compared to the uninfected birds. The best results were obtained in the groups that were treated 

with salinomycin sodium and a mixture of two herbal extracts, which had better results in terms 

of body weight, food intake and feed conversion ratio, which was significantly better than the 

positive control group. The OPG in groups treated with herbal extracts had significantly reduced 

compared to the positive control group. It seems that using a combination of Origanum vulgare 

and Artemisia sieberi extracts is more efficient than using any of them alone for achieving better 

results in controlling and preventing coccidiosis, having more productive function and 

preventing intestinal lesions in broiler chickens. Finally, further studies are recommended with 

the combination of these herbal extracts with different dosages.  
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