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تأثیر اسانس رازک بر عملکرد تولیدی ،پایداری اکسیداتیوگوشت و جمعیت
میکروبی ایلئوم در جوجههای گوشتی
5

میثم تمیزی جونقانی ،1شکوفه غضنفری ،*2علیرضا آقاشاهی ،3سید داود شریفی 4و سید عبداهلل حسینی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت  -ایران
 .2استادیار ،گروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت  -ایران

 .3دانشیار بخش پژوهشهای تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور ،موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج  -ایران
 .4دانشیار ،گروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت – ایران
 .5استادیار بخش تغذیه و فیزیولوژی ،مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج  -ایران
تاریخ پذیرش مقاله1395/04/09 :

تاریخ وصول مقاله1394/08/19 :

چكيده
به منظور تعیین ت ثیر سطوح مختلو اسان

رازک به عنوان جادگزدن آنتیبیوتیک و آنتیاکسیدان بر عملکرد تولیدی ،پادژداری لیپیژدها

در گوشت و جمعیت میکروبی ادلئوم در جوجههای گوشتی ،آزمادشی با استفاده از  625قطعه جوجه دک روزه سوده آردژن در قالژب
طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار ( 200و  ۴00میلیگرم در کیلوگرم اسان

رازک ۱00 ،میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک آودالمادسژین

و  ۱50میلیگرم در کیلوگرم پروبیوتیک پروتکسین و شاهد) و پنج تکرار و هر تکرار  25قطعه جوجه از سژن  ۱تژا ۴2روزگژی انجژام
شد .در کل دوره ،پرندگانی که از جیره حاوی ۴00میلیگرم در کیلوگرم اسان
پرندگان دردافتکننده  200میلیگرم در کیلوگرم اسان

رازک ،مصرا خوراک بیشژتری داشژتند ( .)P<0/05بهتژردن شژاخ

مربوط به مر های تغذده شده با  200میلیگرم در کیلوگرم اسان
گرم در کیلوگرم اسان
کاه

رازک و دا آنتیبیوتیک مصرا کردنژد ،در مقادسژه بژا

رازک بودند ( .)P<0/05افزودن اسان

تولیژد

رازک و پروبیوتیک در مقادسه با مر های تغذده شده با  ۴00میلژی-

رازک به جیره در سژطوح  200و  ۴00میلژیگژرم در کیلژوگرم باعژث

معنیدار غلظت مالوندیآلدیید در گوشت ران در مقادسه با تیمارهای شاهد ،آنتیبیوتیک و پروبیوتیک شد ( .)P<0/0۱مر های
رازک ( ۴00میلیگرم در کیلوگرم) جمعیت یکتوباسیل بیشتری در مقادسه بژا سژادر تیمارهژا داشژتند

تغذده شده با جیره حاوی اسان
( .)P<0/05بنابرادن ،افزودن اسان
گرم در کیلوگرم جیره اسان

رازک باعث بهبود جمعیت میکروبی ادلئوم و کیفیت گوشت جوجههای گوشتی میشود.

كلیدواژهها :آنتیبیوتیک ،اسان

* نودسنده مسئول

رازک به میزان  200میلیگرم در کیلوگرم جیره موجب بهبود شاخ

تولیدی و سطح  ۴00میلژی-

رازک ،پادداری لیپیدهای گوشت ،مر گوشتی ،ادلئوم

Email: shghazanfari@ut.ac.ir
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مقدمه

است .رازک در نواحی شمال ادران و در استانهای گژیالن،

وجود بقادای دارودی در محصویت گوشتی ،خطرات ناشی

مازندران و گلستان رود

از رهاسازی پسژماند آنتژیبیژوتیکی بژه محژیط و افژزاد

اسیدهای تله آلفا و بتاو  -2متیل  -۳بژوتن  -ال مژیباشژد

مقاومت باکتریها به آنتیبیوتیکها ،باعث مخالفت شددد با

 .]۱مطالعات کمی در مژورد اثژر آنتژیمیکروبژی و اثژرات

مصرا آنتی بیوتیکها در تغذده دام و طیور شده است .بژا

تحردککنندگی رشد رازک در جوجههای گوشژتی وجژود

آگاهی مصراکنندگان از زدانهای باقیمانده آنتژی-

حارر ،ارزدژابی اثژر

افزاد

دارد .اسان

دارد .بنابرادن ،هدا از انجام پاوه

گیاه رازک حژاوی

بیوتیکها در غذا ،تمادل به استفاده از گوشت سالم و عاری

اسان

از آنتیبیوتیک بسیار بیشتر شده است .لذا پژرورشدهنژده-

عملکرد تولیدی ،میزان پراکسیداسیون لیپیدهای گوشت ران

های طیور به منظور تژ مین نظژر مصژراکننژدگان رغبژت

و جمعیت میکروبی روده در جوجههای گوشتی میباشد.

گیاه رازک به عنوان افزودنیهای محژرک رشژد بژر

بیشتری به استفاده از فیتوبیوتیکها در خوراک طیور دارند.
استفاده از اسان  ،عصاره ،روغن و پودر گیاهان دارودی به

مواد و روشها

عنوان جادگزدن آنتیبیوتیکها در تغذده طیور در طی سال-

ادن آزماد

های اخیر مورد توجه قرار گرفته است ].[۳

آردن در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار و پنج تکرار

با استفاده از  625قطعه جوجه گوشژتی سژوده

افزودنیهای گیاهی باعژث بژای بژردن اشژتها ،افژزاد

و هر تکرار  25قطعه جوجه ( ۱2نژر و  ۱۳مژاده) (از سژن

ترشحات معده ،تحردک گردش خون و آنزدمهای دسژتگاه

۱-۴2روزگی) اجرا شژد .گژروههژای آزمادشژی شژامل)۱ :

گوارش و بهبود قابلیت هضم و عملکرد پرنژده مژیشژوند.

شاهد (جیره پاده) )2 ،آنتیبیوتیک (جیره پاده  ۱00 +میلی-

مهمتردن خواص گیاهان دارودژی اثژرات رژد باکتردژادی و

گرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک آودالمادسین) )۳ ،پروبیوتیژک

آنتی اکسیدانی مواد مؤثره موجود در آنها میباشد .ترکیبات

(جیژژره پادژژه  ۱50 +میلژژیگژژرم در کیلژژوگرم پروبیوتیژژک

فنولی نظیر کارواکرول ،تیمول و اوژنول موجود در اسان -

پروتکسین) )۴ ،و  )5به ترتیب شژامل سژطوح  200و ۴00

های گیاهی ،به دلیل دارا بودن خواص ردباکتری قوی بژه

میلیگرم در کیلوگرم اسان

عنوان افزودنی در تغذدژه دام و طیژور اسژتفاده مژیشژوند.

بودند .ترکیب اسان

افزودنیهای گیاهی دارای وداگی آنتی اکسیدانی قادرند بژا

(مدل  )Shimadzu-QP5050انجام شد و نتادج در جدول ۱

دهند .ادن ترکیبات ممکن است از

ارایه شده است.

طردق تحردک مستقیم سیستم ادمنی ،مقاومژت پرنژده را در

جیرههای آزمادشی براساس ذرت-کنجاله سودا باتوجژه

برابر بیماریها نیز بهبود بخشند .آنها همچنین میتواننژد بژا
تغییر سوخت و ساز کلسترول ،موجب کاه

رازک توسط دسژتگاه کرومژاتوگرافی

گازی (مدل  )TRACE MSمتصل بژه طیژو سژنج جرمژی

بهبژژود پادژژداری اکسژژیداتیو گوشژژت و تخژژم مژژر  ،عمژژر
نگهداری آنها را افزاد

رازک  +جیژره غژذادی شژاهد

به احتیاجات مواد مغذی توصژیه شژده سژوده آردژن بژرای

ادن اسژترول

در تولیدات دامی و فراهم شدن محصژولی سژالمتژر بژرای

دورههژژژای مختلژژژو آغژژژازدن (۱-۱۴روزگژژژی) ،رشژژژد

مصارا انسانی گردند .]۱0

(۱5-2۸روزگی) و پادانی (2۹-۴2روزگژی) بژا اسژتفاده از
نرمافزار جیرهنودسی  UFFDAتنظیم گرددد (جدول .)2

رازک ( )Humulus Lupulusگیاهی از خانواده شاهدانه
 cannabaceaeاست .ادن گیاه ،علفی ،چندساله و بایرونده
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جدول  .1تركیبات شیمیایی اسانس رازک

ترکیبات مؤثر اسان

(درصد)

آلفا پینن

۴۴/۸۴

دی-کاروونه

2۳/۸6

بنزن -۱متیل -۱-2متیل اتیل تولوین

2۱/۳۸

کامفن

۱/۹۱

بنزن -۱،۳بی

۱/66

 ۳هیدروکسی فنوکسی

بتا فینن

۱/5۱

گاما ترپینیین

۱/2۳

لینالول

۱/0۴

بتا میرسنن

0/72

سادر

۱/۸5
جدول  .۲مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرههای آزمایشی

دوره آغازدن

دوره رشد

دوره پادانی

(۱ژ۱۴روزگی)

(۱5ژ2۸روزگی)

(2۹ژ۴2روزگی)

ذرت

۴۸/6

۴5/7

۴5/55

گندم

6/7۸

۱5

20

کنجاله سودا ( ۴۴درصد پروتئین)

۳6/5

۳2

27/۹

پودر ماهی

2/۱

۱/۴

0/5

چربی

۱/6

½

2

جوش شیردن

0/2

0/۱5

0/۱5

دیکلسیم فسفات

۱/۹

۱/6۸

۱/۸

پوسته صدا

۱/25

۱/05

۱/۱

نمک

0/25

0/25

0/25

دی ال  -متیونین

0/27

0/۱7

0/۱۸

ال  -یدزدن

0/05

-

0/07

†† مکمل ودتامینی

0/25

0/25

0/25

† مکمل معدنی

0/25

0/25

0/25

مواد خوراکی (درصد)
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ادامه جدول  .۲مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرههای آزمایشی

مواد خوراکی (درصد)

دوره آغازدن

دوره رشد

دوره پادانی

(۱ژ۱۴روزگی)

(۱5ژ2۸روزگی)

(2۹ژ۴2روزگی)

انرژی و مواد مغذی محاسبه شده
انرژی قابل سوختوساز (کیلوکالری در کیلوگرم)

2۸5۱

2۹۳7

2۹65

پروتئین خام (درصد)

22/2۳

20/۳۹

۱۸/5

کلسیم (درصد)

۱/06

0/۹0

0/۹0

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/50

0/۴5

0/۴5

یدزدن (درصد)

۱/2۸

۱/۱0

۱

متیونین  +سیستئین (درصد)

0/۹۹

0/۸۳

0/7۸

†† ترکیب مکمل معدنی استفاده شده بهازای هر کیلوگرم شامل ۱00 :میلیگرم منگنز (اکسید منگنز) ۱00 ،میلیگرم روی (اکسید روی) 50 ،میلژیگژرم
آهن (سولفات آهن) ۱0 ،میلیگرم م

(سولفات م ) ۱ ،میلیگرم دد (ددات کلسیم) و  0/2میلیگرم سلنیوم (سددم سژلنیت) اسژت .ترکیژب مکمژل

ودتامینی استفاده شده بهازای هر کیلوگرم شامل ۹000 :واحد بینالمللی ودتامین  2000 ،Aواحد بینالمللی ودتامین  ۱۸ ،D3واحد بینالمللی ودتامین 2 ،E
میلیگرم ودتامین  ۱/۸ ،K3میلیگرم تیامین 0/0۱5 ،میلیگرم  6/6 ،B12میلیگرم ردبوفالودن ۳0 ،میلیگرم نیاسین ۱ ،میلیگرم اسید فولیک ۱0 ،میلیگژرم
کلسیم پانتوتنات ۱000 ،میلیگرم مناددون ۳ ،میلیگرم پیرددوکسین 0/۱ ،میلیگرم بیوتین و  500میلیگرم کولین کلرادد است.

تصادفی انتخاب و پ

تمامی برنامههای مددردت پرورش جوجهها ،شامل دما،

از کشژتار نمونژههژای گوشژت ران

نور ،واکسیناسیون ،تراکم ،بستر ،به طور دکسان و مطابق بژا

جمعآوری و بالفاصژله در  -20درجژه سلسژیوس منجمژد

شرادط استاندارد توصیه شده انجام شد .انژدازهگیژری وزن

شد .ظرفیت نگهداری آب با استفاده از نمونههای گوشژت

گروهی و مصرا خوراک گروهی پرنژدگان جهژت تعیژین

تازه ران اندازهگیری شد .بددنمنظور ،ابتدا دک گرم از هژر

وزن روزانه ،مصرا خوراک روزانه ،رردب تبددل

نمونه گوشت تازه ران بژه مژدت چهژار دقیقژه در ۱500 g

تولیژد بژه صژورت

از قژرار دادن در آون بژا

افزاد

خوراک ،درصد مانژدگاری و شژاخ

سانتردفیوژ و توزدن شدند و پژ

تصحیح شده با درنظرگرفتن تلفات روزانه و بژا اسژتفاده از

دمای  70درجه سلسژیوس بژه مژدت  2۴سژاعت ،مجژدداً

روز مر  ،برای هفتههای مختلو پرورش و درنهادژت کژل

توزدن شژدند .ظرفیژت نگهژداری آب بژه کمژک رابطژه ۱

دورهی پرورش محاسبه شد.

محاسبه شد .]7

در ۴2روزگی دک پرنده نژر از هژر تکژرار بژه صژورت
رابطه ()۱
وزن نمونه پ

از خشک کردن (گرم) – وزن نمونه بعد از سانتردفیوژ (گرم)

× ۱00
وزن اولیه (گرم)
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سنج

 ۴2روزگژژی از محتودژژات ادلئژژوم نمونژژهبژژرداری شژژد.

غلظت مالوندیآلدییژد بژا اسژتفاده از واکژن

تیوباربیتوردک اسید انجام گرفت  .]5ادژن روش براسژاس

بددنمنظور از هژر تکژرار دژک پرنژده بژا وزن نزددژک بژه

صژورتی رنژگ حاصژل از

میانگین انتخاب و کشتار گرددد و دژک گژرم از محتودژات

دژژک مولکژژول مژژالوندیآلدییژژد بژژا دو مولکژژول

ادلئوم برداشته شد و به  ۹سژیسژی محلژول گلیسژردن ۳0

تیوباربیتوردک اسید استوار است .برای ادجژاد اکسیداسژیون

درصد ارژافه شژد .نمونژههژا تژا زمژان انجژام آزمادشژات

در نمونژژههژژای گوشژژت ران از محلژژول  ۱/۱۳۸میلژژیمژژول

میکروبی در دمای  -20درجه سانتی گراد فردز شدند .برای

سولفات آهن و  0/۳6۸میلیمول اسید آسکوربیک اسژتفاده

انجام آزمژاد

از روش ( cfuشژمارش کلنژی) در محلژول

شد  .]5به گونهای که مقدار دک گرم نمونه گوشت ران به

استردل بافر فسفات استفاده گرددد .محیطهای کشت مژورد

خوبی نرم و دکنواخت شد .میژزان  ۱/5میلژیلیتژر محلژول

استفاده به صژورت تجژاری از شژرکت مژرک آلمژان تهیژه

سولفات آهن و اسید آسژکوربیک بژه آن ارژافه شژد و در

شدند .برای شمارش یکتوباسیلها

زمانهای  ۱00 ،50و  ۱50دقیقه در انکوباتور بژا دمژای ۳7

استفاده شژد و بژه مژدت  72سژاعت در دمژای  ۳7درجژه

درجه سانتیگراد قرار داده شد .دژک نمونژه هژم بژدون در

انکوباسژژیون شژژد و بژژرای شژژمارش اشرشژژیاکلی از محژژیط

معرض قرار گرفتن اکسیداسیون با محلول سولفات آهژن و

کشت مکانکی آگار استفاده شد و به مژدت  2۴سژاعت در

اسید آسکوربیک (زمژان صژفر) بژه عنژوان شژاهد در نظژر

دمای  ۳7درجژه سلسژیوس انکوباسژیون شژد  .]۱۱بژرای

از طژژی مژژدت انکوباسژژیون ،آزمژژون

محاسبه تعداد باکتریها ،تعداد کلنی شمارش شده براساس

مقدار جژذب نژوری کمژپلک
واکژژن

گرفتژژه شژژد  .]5پژ

مالوندیآلدیید برای نمونهها اجرا شد .به ادژن روش کژه ۴

از محژیط کشژت MRS

واحد کلنی در هر گرم نمونه ادلئوم استفاده شد.
دادههای درصدی پی

میلیلیتر محلول تری کلرواستیک و  2/5میلژیلیتژر محلژول

از تجزده آماری به تابع Arcsin

بوتیرات هیدروکسی تولژوین روی نمونژههژا ردختژه شژد.

تبددل شدند .دادهها با استفاده از روده  GLMدر نژرمافژزار

شدند و همژین

آماری  SASبرای مدل  2تجزده و میژانگینهژا بژه وسژیله

سپ  ،نمونهها  ۳0ثانیه با دور بای ورتک
مدت در بنماری اولتراسوند قرار گرفتند .پژ

آزمون چنددامنهای دانکن مقادسه شدند .]۱۹

از  ۳دقیقژه

()2

در  ۳000دور سانتردفیوژ شدند .سپ  ،یده هگزان فوقژانی

Xij = µ + δj + Eij

دور ردخته شد و فاز آبی با کاغذ واتمن نمژره دژک صژاا

در ادژژن رابطژژه Xij ،مقژژدار مشژژاهده شژژده µ ،میژژانگین

شد .فاز آبی با محلول تریکلرواستیک به حجم  5میلیلیتژر
رسانده شد .سپ

جامعه δj ،اثر هر تیمار و  Eijاثر خطای آزماد

 ۳میلیلیتر محلول تیوباربیتوردژک اسژید

به نمونهها افزوده شد و  ۳0دقیقه در بنمژاری بژا دمژای 70

است.

نتایج و بحث

درجه سانتیگراد قرار گرفتند .نمونهها به سرعت در آب دژه

آنالیز اسان

خنک شدند و غلظت مالوندیآلدییژد محلژولهژای حاصژل

که از میان آنها به ترتیب :آلفا-پینن ( ۴۴/۸۴درصد) ،دی-

توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل ( PerkinElmer Lambda

کاروونه ( 2۳/۸6درصد) ،بنژزن ( ۱متیژل-۱-2-متیژل اتیژل

 )25در طول موج  52۱/5نانومتر قرایت شدند .]5

تولوین) ( 2۱/۳۸درصد) درصد بیشتر را به خود اختصاص

رازک حاکی از وجود  ۱5ترکیژب در آن بژود

بژژرای بررسژژی فراوانژژی گونژژههژژای یکتوباسژژیل و

دادند (جدول  .)۱براساس تحقیقات انجژام شژده ترکیبژات

اشرشیاکلیدر محتودات ادلئوم جوجههای گوشژتی در سژن

مختلفی از گیژاه رازک اخژذ و جداسژازی شژده اسژت کژه
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عبارتند از اسیدهای تله ( 5-۳0درصد) کژه بیشژتر آنهژا از

مقادسه با جوجههای شاهد داشتهانژد  .]۹ادژن تفژاوت در

نوی آلفا و بتا است .اسژیدهای تلژه آلفژا هومولژون (2-۱0

بین نتادج آزمادشات مختلو ممکن است بژه اختالفژات در

درصد) و اسیدهای تله بتا لوپولون ( 2-۱6درصد) ،ترکیب

سطح افزودن اسان های گیاهی به جیژره و دژا تفژاوت در

حاصل از اکسیداسیون اسیدهای تله -2متیژل -۳بژوتن -2

اجزای اصلی تشکیلدهنژده اسژان

در مطالعژات مختلژو

ال ،تژژاننهژژای متژژراکم ( 2-۴درصژژد) ،روغنهژژای فژژرار دژژا

نسبت داده شود .عوامل و دیدل مختلو ددگژری از جملژه

رروری ( ۱-0/۳5درصد) که اغلب از نوی مونوترپنهژا و

قدرت میکروبکشژی عصژاره ،روش اسژتفاده شژده بژرای

سسکیوترپنها میباشند .اسیدهای فنولیک ،آمینژواسژیدها و

استخراج اسان

از گیاه و ترکیب شیمیادی عصژاره ممکژن

سادر ترکیبات ددگر که مقاددر آنها بسیار کم مژیباشژد .]۱

است نتیجه دک آزماد

اسان

اثر اسژان

هفت واردته مختلو رازک مورد آنالیز قرار گرفژت

را تحت ت ثیر قرار دهند .]۱۳

رازک بژر درصژد مانژدگاری و شژاخ

که  ۹۸ترکیب به طور کلی شناسادی شد کژه در بژین آنهژا

تولید جوجهها در  ۴2روزگژی در جژدول  ۴ارایژه شژده

میرسژژنن و آلفژژا هومولژژون بیشژژتردن میژژزان را بژژه خژژود

است .تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمادشی از لحاب
درصد ماندگاری وجود نداشت .بهتژردن شژاخ

اختصاص دادند .]۱5

تولیژد

در دورههای آغژازدن و پادژانی اثژر تیمارهژا برمصژرا

مربوط به مژر هژای تغذدژه شژده بژا  200میلژیگژرم در

وزن و رژردب تبژددل خژوراک معنژیدار

رازک و پروبیوتیک در مقادسه بژا مژر -

خوراک ،افزاد

کیلوگرم اسان

نبژژود .در دوره رشژژد و کژژل دوره ،پرنژژدگانی کژژه از جیژژره
حاوی ۴00میلیگرم در کیلوگرم اسژان

های تغذده شده با  ۴00میلژی گژرم در کیلژوگرم اسژان
رازک بودند (.)P<0/05

رازک و دژا جیژره

هرچند میتوان از شاخ

حاوی آنتیبیوتیک دردافت کردند ،در مقادسژه بژا پرنژدگان

های رشد و رژردب تبژددل

تغذده شده بژا جیژره حژاوی  200میلژیگژرم در کیلژوگرم

خوراک به عنوان عوامل مؤثر در ارزدابی عملکژرد اسژتفاده

رازک ،مصرا خوراک بیشتری داشژتند (.)P<0/05

های اقتصادی (تولیژد،

اسان

در ادن دوره ها ،تفاوت معنیدار در افزاد

کرد ،لیکن ازآنجادی که کلیه شاخ

وزن و رژردب

رردب تبددل خوراک ،درصد ماندگاری و تعداد روزهژای

تبددل خژوراک بژین پرنژدگان تغذدژه شژده بژا جیژرههژای

تولید بهکار گرفته میشود ،ادژن

پرورش) در عامل شاخ
پارامتر ،دک شاخ

آزمادشی مشاهده نشد (جدول .)۳

جامعتری بژرای ارزدژابی اثژر عوامژل

استفاده از مخلوط تجاری (پونهکوهی ،دارچین ،آودشن

تغذدژژهای و دژژا تعیژژین بهتژژردن حالژژت اسژژتفاده از مقادسژژه

و فلفل دلمهای) به میژزان  ۳00میلژیگژرم در کیلژوگرم در

آمیختژژههژژا محسژژوب مژژیشژژود .افژژزودن اسژژان

لیمژژو و

جیره جوجههای گوشتی بهطور معنژیداری باعژث کژاه

پروبیوتیک به جیره جوجههای گوشتی اثژر معنژیداری بژر

خوراک مصرفی شد ،درحالیکژه مخلژوط گیاهژان دارودژی

وزن زنده ،درصد ماندگاری ،شژاخ

فوق به میزان  ۱50میلیگرم در کیلوگرم در جیره ت ثیری بر

چنژژد از نظژژر عژژددی بژژایتردن شژژاخ

خوراک مصرفی نداشت  .]2۱جوجههای تغذدژه شژده بژا

مانژژدگاری مربژژوط بژژه سژژطح اسژژان

 227گرم رازک در هر تن جیره ،رردب تبددل غذادی بهتر،

کیلوگرم جیره بود .]۴

افزاد

وزن و خوراک مصرفی بایتری در تمژام سژنین در
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تولیژد نداشژت .هژر
تولیژژد و درصژژد
 200میلژژیگژژرم در
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جدول  . 4اثر اسانس رازک بر درصد ماندگاری و شاخص تولید جوجههای گوشتی در پایان دوره

درصد ماندگاری

تیمار /صفات

تولید

شاخ

۸6/۴

2۱0/۴ab

آنتیبیوتیک

۸5

2۱۹/۹ab

پروبیوتیک

۹2/۸

257/۹a

 200میلیگرم در کیلوگرم جیره

7۹/۱

2۴۱/۱a

 ۴00میلیگرم در کیلوگرم جیره

۸۴

۱۸5/۱b

SEM

5/7

۳5/۳

P-value

0/07

0/0۴

شاهد

 :a-cتفاوت میانگینها در هرستون با حروا غیرمشابه معنیدار است (.)P<0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

اسان

در تحقیق حارر ،سژطح  200میلژیگژرم در کیلژوگرم

و  ۱00دقیقه بعژد از انکوباسژیون شژد ( .)P<0/0۱در زمژان

تولید بایتری نسبت بژه سژطح ۴00

 ۱50دقیقه بعد از انکوباسیون ،گوشت ران مر های تحژت

رازک داشت .به نظر میرسژد،

رازک دارای

رازک شاخ

میلیگرم درکیلوگرم اسان
غلظت بایی اسان
 .]۱2افژژزاد

تیمژژار  ۴00میلژژیگژژرم در کیلژژوگرم اسژژان

ت ثیر منفی بر سیستم هضمی میگذارد

کمتردن غلظت مالوندیآلدیید در مقادسه با سژادر مژر هژا

میخژژک از  ۳00بژژه 500

بود ( .)P<0/00۱تیمارهای آزمادشژی تژ ثیر معنژیداری بژر

سژژطح اسژژان

میلیگرم در کیلوگرم جیره ،باعث کژاه

افژزاد

ظرفیت نگهداری آب گوشت ران مر نداشتند.

وزن در

تیمار شاهد و سژطح  500میلژیگژرم در کیلژوگرم اسژان

چربی طیور به دلیل داشتن اسیدهای چژرب غیراشژبای

میخک مشژاهده شژد  .]2همچنژین ،بهتژردن عملکژرد در

نسبت به تخردب اکسیداتیو حساسیت بیشتری داردکه می-

سطوح  ۱00و  200میلیگژرم در کیلژوگرم مخلژوط سژیر،

تواند رنگ ،بو ،طعم و به خصوص ماندگاری گوشت آماده

نسبت به سطوح  ۴00میلیگرم در کیلژوگرم

آنتیاکسیدانی اسان هژا و

میخک و انی

و پخته شده را مت ثر سازد .نق

عصارههای گیاهی در مهار راددکژالهژای آزاد و همچنژین

گزارش شده است .]۱2
اثر اسان

بنیانهای فعال اکسیان در تحقیقات متعدد ثابت شده است.

رازک بر ظرفیت نگهداری آب و میزان تولیژد

وجود رابطه مثبت بین محتوای ترکیبات فنلژی و خاصژیت

مالوندیآلدیید (میلیگرم در گرم) در زمانهای مختلو پژ

آنتیاکسیدانتی عصارهها و اسژان هژا اثبژات شژده اسژت.

از انکوباسیون در گوشت ران جوجههای گوشتی در جژدول
 5گزارش شده است .استفاده از اسان

گیاهان دارودی حاوی ترکیبات فنلی هستند که ادن ترکیبات

رازک باعث کژاه

برای بهبود ثبات اکسژیداتیو محصژویت حیژوانی از جملژه

معنیدار غلظت مالوندیآلدیید در گوشت ران در مقادسه بژا

گوشت طیور بسیار مؤثر هستند .فنژل هژا و فالونوییژدهای

تیمارهای شاهد ،آنتیبیوتیک و پروبیوتیک در زمژانهژای 50

گیژژاهی ممانعژژت پراکسیداسژژیون لیپیژژد را بژژا فرونشژژانی
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راددکالهای پروکسی و احیا دا کالته کردن آهژن در آنژزدم

خون به دلیل کم بودن میزان جذب و نیم عمر کوتاه آنهژا

لیپوکسژژژیاناز و نهادتژژژاً ممانعژژژت از شژژژروی واکژژژن

میباشد ،از ادنرو با مصرا مداوم ترکیبات فنولی میتژوان

پراکسیداسیون لیپید انجام میدهند  .]۱7ترکیبات فنلژی بژا

میزان فعالیت آنتیاکسیدانی را افزاد

وزن مولکولی کم از طردق روده جذب و با کمژک پالسژما

فعالیت آنتیاکسیدانی دو ترکیژب آلفژا-پیژنن و پژی سژیمن
موجود در اسان

به بافت هدا منتقل میشوند .میزان کژم آنهژا در جردژان

داد  .]۱7همچنژین،

رازک به اثبات رسیده است .]۱۸

جدول  .5اثر اسانس رازک بر ظرفیت نگهداری آب و میزان تولید مالوندیآلدئید (میلیگرم در گرم) در زمانهای مختلف پس از
انکوباسیون در گوشت ران جوجههای گوشتی

زمان
(دقیقه)

تیمار  /صفات

ظرفیت نگهداری آب

0

50

۱00

۱50

شاهد

0/25

0/۳6b

0/۸2a

0/۹۸a

7۸/22

آنتیبیوتیک

0/2۱

0/52a

0/77a

0/7۸b

7۹/۱6

پروبیوتیک

0/25

0/52a

0/75a

0/7۸b

77/۹2

 200میلیگرم در کیلوگرم جیره

0/۱7

0/2۳c

0/50b

0/72ab

7۹/0۹

 ۴00میلیگرم در کیلوگرم جیره

0/2۱

0/2۴c

0/6۴b

0/67c

7۸/7۳

SEM

0/0۴

0/05

0/05

0/0۴

0/7۹

P-value

0/2۴

0/000۱

0/002

0/000۱

0/۳0

()%

 :a-cتفاوت میانگینهادر هرستون با حروا غیرمشابه معنیدار است (.)P<0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

با جیره حاوی  200میلیگرم در کیلژوگرم اسژان

در تحقیق حارر ،مر های تغذده شده با جیژره حژاوی

رازک و

رازک در سطح  ۴00میلیگرم در کیلوگرم بیشژتردن

شاهد بایتردن میزان جمعیت اشرشژیاکلی را در محتودژات

جمعیت یکتوباسیل را در مقادسژه بژا تیمژار آنتژیبیوتیژک،

ادلئوم نشان دادند .مر های تغذدژه شژده بژا جیژره حژاوی

اسان

پروبیوتیک و سژطح  200میلژیگژرم در کیلژوگرم اسژان

آنتیبیوتیک و  ۴00میلیگرم در کیلژوگرم اسژان

رازک داشتند ( .)P<0/05همچنین ،مر های تغذده شژده بژا

لحژژاب جمعیژژت میکروبژژی اشرشژژیاکلی متوسژژط بودنژژد

جیره حاوی پروبیوتیک کمتردن تعژداد جمعیژت میکروبژی

(( )P<0/0۱جدول .)6

اشرشیاکلی را نشان دادند ( .)P<0/00۱پرندگان تغذده شده
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جدول  .6اثر اسانس رازک بر جمعیت میکروفلور ایلئوم در جوجههای گوشتی ( 4۲روزگی)
میکروفلور ادلئوم
()Log*cfu/g

تیمار

اشرشیاکالی

یکتوباسیل

شاهد

0/7۳a

7/72ab

آنتیبیوتیک

0/67b

6/۸۳b

پروبیوتیک

c

b

 200میلیگرم در کیلوگرم جیره

0/7۳a

6/7۴b

 ۴00میلیگرم در کیلوگرم جیره

b

0/6۹

a

SEM

0/۱۸

0/7۹

0/000۱

0/0۱

P-value

0/60

6/۹5

۸/2۳

 :a-cتفاوت میانگینها در هر ستون با حروا غیرمشابه معنیدار است (.)P<0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

خواص رژدمیکروبی اسژان هژای گیژاهی عمژدتا بژه

باسیلوس سوبتیلی ) داشتند که در ادن میان حداقل غلظت

ترکیبات فنولیژکشژان نسژبت داده مژیشژود  .]6بنژابرادن

مهارکنندگی رشژد بژاکتری هژا توسژط عصژاره رازک۱25 ،

پیشنهاد شده که نحوه عمل آنها شبیه سادر ترکیبات فنولیک

میلیگرم بر میلیلیتر در مورد باکتری باسیلوس سژوبیتلی

میباشد و بهطورکلی بیان شده که ادن ترکیبات باعث ادجاد

و غلظت  62/5میلیگژرم بژر میلژیلیتژر در مژورد بژاکتری

اختالل در غشای سیتوپالسمی سلول ،اختالل در جابهجادی

اسژژتافیلوکوکوس اوریژژوس مژژیباشژژد .همچنژژین ،رشژژد

پروتون ،جردان الکترون و انتقژال فعژال و انعقژاد محتژوای

کلسژژژژتردددوم ددفیسژژژژل ،کلسژژژژتردددوم بوتولینژژژژوم و

سلول میشوند  .]6مطابق با نتژادج تحقیژق حارژر ،طبژق

هلیکوباکترپیلوری بر اثژر مجژاورت بژا دژک میلژیگژرم در

نتادج ددگر تحقیقات تیمار پروبیوتیک بر پاده انتروکوکوس

کیلوگرم دا بیشتر از بتا اسیدهای موجژود در عصژاره رازک

به جیره جوجههای گوشتی ،جمعیت باکتردهای کلیفژرم را

متوقو شد  .]۱۴استفاده از عصاره رازک در آب آشامیدنی

کاه

موجب کاه

داد .]۸

کلستردددوم پرفینجن

در ژژنژوم و سژکوم

فعالیت عوامل رژدمیکروبی موجژود در عصژاره رازک

جوجههای گوشتی میشود .همچنین ،با استفاده از تکنیژک

مورد بررسی قرار گرفت که در بین آنها بتا اسژیدها دارای

PCR

 ،Real-timeتعژژداد کمتژژر جمعیژژت کلسژژتردددوم

اثرات ردباکتردادی بودند .الفا پینن روی استافیلوکوکوس و

پرفینجن

پروپیونی باکتردومآکن
در اسان

اثر بازدارندگی دارد ،ادن ترکیبژات

را در روده کوچک و سکوم جوجههای گوشتی

که عصاره رازک مصرا میکردند ،را نشان دادند .]20
در کل نتادج آزماد

رازک وجود دارد  .]۱6عصاره رازک در تمژامی

حارر نشان داد که تیمژار سژطح

غلظتها بژهخصژوص غلظژت  ۱000و 500میلژیگژرم بژر

 200میلیگژرم در کیلژوگرم اسژان

میلیلیتر بهطژور معنژیداری اثژر مهژارکننژدگی روی رشژد

تولید بهتری نسبت به سژطح  ۴00میلژیگژرم در کیلژوگرم

بژژاکتریهژژای گژژرم مثبژژت (اسژژتافیلوکوکوس اوریژژوس و

معنژیدار

اسان

رازک بژود .اسژان

دوره   18شماره   3پاییز 1395
510
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