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 چکیده

های اخیر توجه بسیاری به سمت ، در سال6002های محرک رشد توسط اتحادیه اروپا در سال بیوتیکپس از منع مصرف آنتی

های اسانس، عصاره و پودر گیاهان در این زمینه استفاده از فرم های خوراکی با منشاء گیاهی معطوف شده است.افزودنی

اد های مورد ارزیابی، جهت ایجبا توجه به تنوع مطالعات و شاخصاند. های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتهژهدارویی در پرو

قدرت انتخاب و تصمیم گیری از روش مدیریت تصمیم گیری چند شاخصه جهت انتخاب محصوالت گیاهی قابل جایگزین 

  شود.میارائه در ادامه د که نتایج آن شاستفاده 

گرم در کیلوگرم قابلیت میلی 000آویشن باغی در سطح  گرم در کیلوگرم و اسانسمیلی 600رازک در سطح  نساسا اسانس:

های مارچوبه، مرزنجوش، گزنه، بابونه، زنیان و آویشن شیرازی در دو جایگزینی با آنتی بیوتیک را دارند. در ضمن اسانس

 0000ی آنتی بیوتیک را دارند.  اسانس پونه کپسوله شده در سطح گرم در کیلوگرم قابلیت جایگزینمیلی 000و  600سطح 

-میلی 000در سطح  کارواکرول رند.و پروبیوتیک را دا محرک رشد آنتی بیوتیک با گرم در کیلوگرم قابلیت جایگزینیمیلی

 شاهد شد.گروه گرم در کیلوگرم جیره سبب بهبود عملکرد نسبت به میلی 600گرم در کیلوگرم و منتول در سطح 

های گوشتی سبب بهبود عملکرد نسبت به گرم در کیلوگرم( در جیره غذایی جوجهمیلی 600عصاره آویشن و بابونه ) عصاره:

د ولی نتوانست جایگزین پروبیوتیک باشد. استفاده از عصاره الکلی بابونه )دو میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی(، شگروه شاهد 

گرم در کیلوگرم جیره( و  00و  60، 00میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی(، عصاره بادرنجبویه )سطحعصاره شیرین بیان )سه 

 دند.شاهد و آنتی بیوتیک شگروه گرم در کیلوگرم جیره( سبب بهبود عملکرد در مقایسه با  0و  6عصاره نعناع فلفلی )سطح 

 آنتی بیوتیک و پروبیوتیک را داشت.  گرم در کیلوگرم( قابلیت جایگزینی بامیلی 600عصاره گلپر )

گرم در کیلوگرم، پودر ریشه  00گرم در کیلو گرم، پودر سیر در سطح  00پودر: افزودن پودر گل میمون سازویی در سطح 

گرم در کیلوگرم، پودر شوید  00ت مساوی در سطح ب، ترکیب پودر رازیانه و شنبلیله به نسدر کیلوگرم گرم 2رازیانه در سطح 

گرم  00گرم در کیلوگرم، پودر آویشن در سطح  60و  00گرم در کیلوگرم، پودر نعناع فلفلی در سطح  00و  00سطوح در 

 00و  00گرم در کیلوگرم، پودر ریحان در سطح  00در کیلوگرم و پودر ترکیبی سه گیاه سیر، آویشن و سرخارگل در سطح 

ر سطح د یلوگرم جیره توانست جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیکگرم در ک 60گرم در کیلو گرم  و پودر گشنیز در سطح 

های گوشتی باشد. استفاده از پودر گیاهان دارویی مریم گلی، به لیمو، کنگر فرنگی و نعناع فلفلی در در جیره جوجه درمانی

فاده از د. استش های گوشتیگرم در کیلوگرم جیره سبب کاهش عوارض استرس سرمایی بر عملکرد جوجه 60و  00سطوح 

گرم در کیلوگرم سبب  60گرم در کیلوگرم و آویشن در سطح  00و  0گرم در کیلوگرم، شنبلیله به میزان  0پودر سیر تا سطح 

 گذار نسبت به شاهد شد.بهبود عملکرد مرغان تخم

-وجهعصاره و پودر بر عملکرد جشامل اسانس،  هاآن هاینتایج فوق نشانگر اثرات مثبت استفاده از گیاهان دارویی و فرآورده

توانند در مقادیر پیشنهاد شده به خوبی جایگزین های گیاهی میگذار بوده و برخی از این فرآوردههای گوشتی و مرغان تخم



ی در زمینه گیاهان شود تحقیقات آتپیشنهاد می بیوتیک های محرک رشد در جیره شوند. لذاترکیباتی چون پروبیوتیک و آنتی

 یی در محورهای زیر صورت گیرد:دارو

 آوری در جهت تولید محصوالت محرک رشد و با هدف آزاد سازی مواده فنهای نوین مانند نانو آوریاستفاده از فن

 مورد نظر pHموثره در 

  تولید محصوالت گیاهی مؤثر بر کاهش آسیت بر پایه تحقیقات گذشته 

 ات اکسیداتیو گوشت طیوراکسیدانی قوی جهت حفظ ثبتولید محصوالت آنتی 

 های گوشتیتولید محصوالت بهبود دهنده ایمنی در جوجه 

 تولید محصوالت گیاهی مناسب جهت بهبود عملکرد سیستم کبدی و کلیوی و سایر محصوالت هدفمند 
 


