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 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
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تاریخ وصول مقاله1396/09/21 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/03/06 :

چکیده
اکسیدانی جوجههای گوشتی ،با استفاده
گوارشپذیری مواد مغذی و وضعیت آنتی

اثر عصاره هیدروالکلی دو گونه آویشن و فالوومایسین بر
از  128قطعه جوجه یکروزه سویه راس  308در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار ،چهار بررسی شد .تیمارها شامل شاهد 0/05 ،درصد
هایی که در جیره خود فالوومایسین دریافت
عصاره آویشن دنائی 0/05 ،درصد عصاره آویشن کوهی و  0/1درصد فالوومایسین بودند .جوجه
کردند ،افزایش وزن و ضریب تبدیل بهتری داشتند ( .)p<0/05تغذیه جیرههای حاوی آویشن اثری بر افزایش وزن نداشت ولی پرندگانی که
جیره حاوی عصاره آویشن دنائی دریافت کردند ،ضریب تبدیل بهتری نسبت به گروه شاهد داشتند ( .)p<0/05ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع
پرز به عمق کریپت در ژژنوم پرندگانی که با جیره حاوی عصاره آویشن دنائی و یا فالوومایسین تغذیه شدند ،بیشتر بود ( .)p<0/05سطح
پرزها در ژژنوم پرندگانی که با جیرههای حاوی افزودنی تغذیه شدند ،افزایش یافت ( .)p<0/05تغذیه جوجهها با جیرههای حاوی عصاره
آویشن دنائی و فالوومایسین سبب کاهش ضخامت الیه ماهیچهای در ژژنوم آنها شد ( .)p<0/05گوارشپذیری ماده خشک و ماده آلی با
مصرف عصاره آویشن کوهی و فالوومایسین افزایش یافت ( .)p<0/05ابقای نیتروژن در پرندگانی که جیرههای حاوی افزودنی دریافت
کردند ،بیشتر از پرندگان شاهد بود ( .)p<0/05فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز خون پرندگان تغذیهشده با عصاره
آویشن بیشتر از پرندگان شاهد بود ( .)p<0/05میزان مالون دیآلدئید گوشت ران پرندگان دریافت کننده جیره حاوی عصاره آویشن کوهی در
مقایسه با سایر تیمارها کاهش یافت ( .)p<0/05بر اساس نتایج این تحقیق ،استفاده از  0/05درصد عصاره آویشن دنائی در جیره جوجههای
گوشتی ضریب تبدیل خوراک ،شاخصهای ریختسنجی مخاط روده و وضعیت آنتیاکسیدانی بدن را بهبود میبخشد و میتواند بهعنوان
یک ترکیب محرک رشد پیشنهاد شود.
کلیدواژهها :ریختسنجی ،سوپر اکسید دیسموتاز ،فالوومایسین ،گلوتاتیون پراکسیداز ،مالون دیآلدئید.

* نویسنده مسئول

Email: mdshakouri@uma.ac.ir

ملکزاده و همکاران

مقدمه

صورتگرفته روی این گیاه ،چهبسا بهطور سهوی فقط به

یکی از راهبردهای مهم پرورشدهندگان طیور برای

اسم علمی آویشن باغی ( )Thymus vulgarisاشارهشده

افزایش بازدهی خوراک ،تسریع رشد و کاهش هزینه

[ 16و  ]26و نتایج متفاوتی هم بهدست آمده است .لذا،

تولید ،استفاده از افزودنیهای خوراکی است .در میان

برای توجیه پاسخهای متفاوت مشاهدهشده در اثر آویشن

افزودنیهای خوراکی ،آنتیبیوتیکها نقش مهمی در

و یا عصاره و اسانس آن ذکر اسم علمی گونه مصرفی

افزایش تولید گوشت طیور دارند [ .]11بهدلیل اثرات

ضروری بهنظر میرسد .بنابراین هدف از این مطالعه،

جانبی نظیر گسترش احتمالی جمعیت باکتریایی مقاوم و

بررسی مقایسهای اثر عصاره هیدروالکلی دو گونه مختلف

ابقای آنتیبیوتیک در بافتهای حیوانی ،استفاده از آنها

بیوتیک محرک رشد فالوومایسین بر
آویشن و آنتی

ممنوع شده است .از جمله موادی که امروزه به جای

عملکرد ،گوارشپذیری مواد مغذی ،ریختسنجی ژژنوم،

آنتیبیوتیکهای محرک رشد بهکار میروند ،ترکیبات


فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی خون و ماندگاری گوشت

گیاهی حاوی روغنهای اسانسی هستند.

در جوجههای گوشتی بود.

آویشن ،گیاهی از خانواده نعناعیان بوده و دارای 215
گونه علفی چند ساله و درختچههای کوچک در جهان

مواد و روشها

است که  40گونه آن در فالت ایران شناسایی شدهاند [.]8

این آزمایش با اختصاص  128قطعه جوجهخروس

این گیاه حاوی روغنهای اسانسی مختلف از قبیل تیمول،

گوشتی یکروزه سویه تجارتی راس  308با میانگین وزن

کارواکرول و چندین ترکیب دیگر است [ .]16خواص

اولیه  46/95±0/4گرم به چهار تیمار با چهار تکرار و

اکسیدانی [ ]4گیاه آویشن و
ضد میکروبی [ 5و  ]20و آنتی

تعداد هشت قطعه پرنده در هر تکرار ،در قالب طرح کامالً

مشتقات آن در مطالعات به اثبات رسیده است .بهبود در

تصادفی انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد

رشد و ضریب تبدیل خوراک جوجههای گوشتی در اثر

(بدون افزودنی) 0/05 ،درصد عصاره آویشن دنائی0/05 ،

استفاده از گیاه آویشن گزارش شده است [ .]19افزودن

درصد عصاره آویشن کوهی و  0/1درصد فالوومایسین

آویشن و عصاره آن به جیره جوجههای گوشتی سبب

(شاهد مثبت) بودند .برای تهیه عصاره دو گونه مختلف

افزایش ارتفاع پرز [ ]9و گوارشپذیری نشاسته و ماده

آویشن (آویشن کوهی و آویشن دنائی) ،نمونههای گیاهی

خشک خوراک شده است [ .]11محققین با استفاده از

از ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل تهیه

روغن آویشن و ترکیبات فعال آن افزایش ثبات اکسیداتیو

و پس از خشک کردن آنها در سایه ،عصارهگیری با

گوشت و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی خون را نشان

روش خیساندن انجام شد [ .]3اعمال تیمارهای آزمایشی

دادهاند [ 4و .]10

از همان روز اول شروع و بهمدت  42روز ادامه یافت.

میزان ترکیبات فعال آویشن بین گونههای مختلف

جیرههای پایه با هدف تأمین نیازمندی مواد مغذی و

متفاوت بوده و تفاوت در خواص ضدمیکروبی و

انرژی جوجهها طبق توصیه مدیریت تغذیه جوجه گوشتی

آنتیاکسیدانی آنها در شرایط آزمایشگاهی به اثبات رسیده

راس  308برای دورههای آغازین (یک تا  10روزگی)،

ای فراوان
است [ 1و  .]8اما علیرغم وجود تنوع گونه

رشد ( 11تا  24روزگی) و پایانی ( 25تا  42روزگی) و بر

های
آویشن در جهان و ایران [ ،]8در اغلب آزمایش

پایه ذرت و سویا تنظیم شدند (جدول .)1
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در دوره پرورش از هیچگونه داروی ضد

از روز بیست و یکم دوره پرورش جیرههای حاوی 0/3

کوکسیدیوزی یا آنتیبیوتیکی بهجز در جیره حاوی

درصد اکسید کروم در اختیار جوجهها قرار گرفت و مواد

آنتیبیوتیک محرک رشد ،استفاده نشد .پرورش جوجهها

دفعی جوجهها روزانه در دو نوبت جمعآوری شد و برای

در قفس ( )1/25×0/75×0/35انجام شد و طی مدت

آزمایشهای بعدی در فریزر ( -20درجه سانتیگراد)

آزمایش ،جوجهها به آب سالم و دان دسترسی آزاد

نگهداری شدند [ .]22مواد دفعی پس از خشک شدن در

داشتند .مصرف خوراک و افزایش وزن بهصورت دورهای

آون (دمای  60درجه سانتیگراد بهمدت  72ساعت)،

اندازهگیری و ضریب تبدیل خوراک محاسبه شد.

جهت همرطوبتشدن با محیط بهمدت حداقل  24ساعت
در معرض هوای آزاد قرار گرفت.

برای اندازهگیری گوارشپذیری ظاهری مواد مغذی،

های آغازین ،رشد و پایانی (درصد)
های گوشتی طی دوره
های آزمایشی جوجه
جدول  .1ترکیب جبره
آغازین (یک تا  10روزگی)

رشد ( 11تا  24روزگی)

پایانی ( 25تا  42روزگی)

اقالم خوراکی (درصد)
دانه ذرت

53/36

56/73

60/00

کنجاله سویا ( 44درصد پروتئین)

38/64

36/29

32/23

روغن سویا

3/26

3/10

4/01

دیکلسیم فسفات

1/95

1/59

1/59

پودر صدف

1/27

1/09

1/02

0/36

0/35

0/36

نمک
پیشمخلوط ویتامینه و مواد معدنی

1

0/5

0/5

0/5

دی ال متیونین

0/37

0/28

0/22

لیزین هیدرو کلراید

0/29

0/07

0/07

جمع

100

100

100

مواد مغذی محاسبه شده (درصد)
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکلری در هر

2950

3000

3100

پروتئین خام (درصد)

21/98

21/24

19/65

کلسیم (درصد)

1/02

0/86

0/84

فسفر در دسترس (درصد)

0/49

0/41

0/41

سدیم (درصد)

0/16

0/15

0/15

متیونین (درصد)

0/69

0/61

0/53

متیونین  +سیستیین (درصد)

1/04

0/95

0/85

لیزین (درصد)

1/39

1/18

1/07

آرژنین (درصد)

1/41

1/36

1/24

تره ئونین (درصد)

0/82

0/79

0/73

کیلوگرم)

 .1پیش مخلوط ویتامینه و مواد معدنی در هر کیلوگرم جیره ویتامینها و مواد معدنی زیر را تأمین کرد 9000 :واحد بینالمللی ویتامین  2000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین
 18 ،D3میلیگرم ویتامین  2 ،Eمیلیگرم ویتامین  1/8 ،K3میلیگرم ویتامین  6/6 ،B1میلیگرم ویتامین  30 ،B2میلیگرم پانتوتنات کلسیم 10 ،میلیگرم نیاسین 3 ،میلیگرم
ویتامین  1 ،B6میلیگرم ویتامین  0/015 ،B9میلیگرم ویتامین  0/1 ،B12میلیگرم بیوتین 500 ،میلیگرم کلریدکولین 100 ،میلی گرم منگنز 85 ،میلیگرم روی 50 ،میلی-
گرم آهن 10 ،میلیگرم مس 1 ،میلیگرم ید و  0/2میلیگرم سلنیوم.
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پس از آسیاب کردن نمونههای جیره و مواد دفعی،

سطح پرز از روی دادههای بهدستآمده محاسبه شد [.]12

اندازهگیری ترکیبات شیمیایی آنها شامل رطوبت ،ماده

برای تعیین فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی خون ،در

آلی ،چربی خام و پروتئین خام طبق روشهای استاندارد

روز  35دوره پرورش از هر تکرار دو قطعه پرنده انتخاب

و محاسبه کربوهیدرات خام نمونهها با استفاده از رابطه

و از سیاهرگ بال آنها خونگیری صورت گرفت .فعالیت

( )1انجام گرفت [.]23

آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز با

()1

استفاده از کیتهای تجاری بیورکس با روش رنگسنجی

= کربوهیدرات خام ()%
چربی خام ( – )%خاکستر خام (– )%

اندازهگیری شد .در سن  42روزگی ،دو قطعه پرنده از هر

( ×6/25نیتروژن (100 - ))%

تکرار به روش ذبح اسالمی کشتار شد و از گوشت ران
آنها نمونهبرداری انجام گرفت .نمونهها در داخل کیسه

با اندازهگیری محتوی اکسید کروم نمونههای جیره و

فریزر قرار داده شد و پس از تخلیه هوای درون کیسهها،

گوارشپذیری

مواد دفعی به روش رنگسنجی [ ،]6درصد

بهمدت یک هفته در دمای چهار درجه سانتیگراد یخچال

مواد مغذی با استفاده از رابطه ( )2محاسبه شد.

و سپس تا زمان آغاز مراحل آزمایشی بهمدت  120روز

() 2

= گوارشپذیری ()%

)] × 100

ماده مغذی مواد دفعی )(%
ماده مغذی جیره )(%

×

اکسید کروم جیره )(%
اکسید کروم مواد دفعی )(%

در فریزر ( -20درجه سانتیگراد) نگهداری شدند .پس از
یخگشایی نمونهها و جدا کردن استخوان آنها ،گوشتها

( [1 −

چرخ شد و با اضافه کردن آب مقطر و هیدروکسی
تولوئن بوتیلهشده توسط دستگاه هموژنایزر هموژن

برای اندازهگیری برخی فراسنجههای ریختسنجی،

گردیدند .با افزودن محلول تریکلرواستیک اسید +

در روز بیست و چهارم دوره و بعد از کشتار ،حدود دو

تیوباربیتوریک اسید به نمونه هموژن شده و هم زدن کامل

سانتیمتر از بخش ابتدایی ژژنوم جوجهها نمونه بافتی

آنها ،نمونهها سانتریفیوژ شدند .در نهایت جذب نوری

تهیه شد .این نمونهها ،بعد از شستشو با سرم فیزیولوژیک

نمونههای آمادهشده بهکمک اسپکتروفتومتر در طول موج


تا انجام مراحل بعدی داخل محلول فرمالین ( 10درصد)

 531نانومتر اندازهگیری و غلظت مالوندیآلدئید براساس

نگهداری شدند .مراحل آمادهسازی نمونههای بافتی توسط

منحنی استاندارد تعیین شد [.]14

دستگاه خودکار آمادهکننده بافت (مدل  ،KP 110ساخت

دادهها با استفاده از رویه مدل عمومی خطی نرمافزار

ایران) انجام شد .این فرآیند طی سه مرحله آبگیری،

آماری ( SASویرایش  )9/1برای مدل آماری زیر (رابطه

شفافسازی و پارافینه شدن صورت گرفت .پس از تهیه

 )3تجزیه و میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای

برشهای پنج میکرومتری کار رنگآمیزی با هماتوکسیلین

دانکن در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند.

و ائوزین صورت گرفت .سپس از روی عکسهای

yij = μ + Ti + Eij

()3

میکروسکوپی تهیه شده فراسنجههای ریختسنجی روی
نه پرز سالم و مستقیم مربوط به هر تکرار شامل ارتفاع

که در این رابطه :Yij :مقدار هر مشاهده در آزمایش،

پرز ،عمق کریپت ،ضخامت الیه ماهیچهای و پهنای وسط

 :μمیانگین جامعه :Ti ،اثر تیمار و  :Eijاثر خطای آزمایش

پرز اندازهگیری و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت و

است.
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نتایج و بحث

افزایش وزن را بهبود بخشید و سبب کاهش ضریب تبدیل

در دوره آغازین ،افزایش وزن ،مصرف خوراک و ضریب

خوراک شد .آنتیبیوتیکها [ ]18و بیشتر ترکیبات گیاهی

تبدیل خوراک جوجهها تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی

[ ]5اثر مفید خود بر عملکرد رشد پرندگان را بهواسطه

قرار نگرفت (جدول  .)2در دوره رشد ،پرندگان

فعالیت ضد میکروبی خود در دستگاه گوارش اعمال

دریافتکننده جیره حاوی فالوومایسین افزایش وزن و

میکنند .در سنین پایین ،دستگاه گوارش پرنده جمعیت

مصرف خوراک باالتری داشتند ( .)p>0/05افزایش

میکروبی کمتری داشته و با افزایش سن آن بر تراکم

مصرف خوراک و بهبود در افزایش وزن در اثر مصرف

جمعیت میکروبی افزوده میشود؛ بهطوریکه افزایش

فالوومایسین قبالً نیز گزارش شده است [ .]22در دوره

شمار کلیفرمها ،گونههای کلستریدیومی و کل باکتریهای

پایانی ،افزایش وزن پرندگان تغذیهشده با جیرههای حاوی

بیهوازی محتویات هضمی جوجهها با افزایش سن نشان

افزودنی در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود و

داده شده است [ .]17میکروارگانیسمهای دستگاه گوارش

فالوومایسین سبب کاهش ضریب تبدیل خوراک شد

برای دریافت مواد مغذی نظیر قندها و اسیدهای آمینه با

( .)p>0/05در کل دوره آزمایش ،پرندگان دریافتکننده

حیوان میزبان رقابت میکنند .بهطوریکه باکتریها قادرند

جیره حاوی فالوومایسین باالترین افزایش وزن را داشتند

بهطور مستقیم بخشی از مواد مغذی را جهت تغذیه خود

و کمترین ضریب تبدیل خوراک نیز در اثر تغذیه

استفاده نمایند [ .]2از اینرو ،هر عاملی که بتواند رقابت

فالوومایسین و متعاقب آن عصاره آویشن دنائی مشاهده

بین باکتری و میزبان را کاهش دهد ،به افزایش بازدهی

شد (.)p>0/05

مصرف خوراک منجر میشود .بنابراین با در نظر گرفتن

براساس نتایج مطالعات پیشین ،استفاده از آویشن به

اثر متقابل این افزودنیها با جمعیت میکروبی ،عدم

میزان یک گرم در کیلوگرم [ ]19و فالوومایسین به میزان

مشاهده اثر مثبت آنها بر شاخصهای عملکرد رشد طی

 0/5گرم در کیلوگرم جیره جوجههای گوشتی []22

اوایل دوره پرورش نمیتواند دور از انتظار باشد.

جدول  .2تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی طی دورههای مختلف آزمایش
 1تا  10روزگی
تیمار

 11تا  24روزگی

 25تا  42روزگی

افزایش

مصرف ضریب

افزایش

مصرف

ضریب

افزایش

وزن

خوراک تبدیل

وزن

خوراک

تبدیل

(گرم)

(گرم) خوراک

(گرم)

خوراک

(گرم)

شاهد

1/52 256/00 168/65

b

آویشن دنائی

1/46 252/90 173/025

b

752/10

آویشن کوهی

1/48 252/43 171/225

b

741/78

فالوومایسین

735/90

a

b

1099/55

b

1093/38

b

1086/68

a

1/49
1/45
1/47

 1تا  42روزگی

مصرف ضریب

وزن

خوراک

تبدیل

(گرم)

(گرم)

خوراک

b

2482/15 1559/33

a

2470/98 1575/30

a

2503/90 1575/85

a

2457/48 1586/75

a

1/59

ab

1/57

a

1/59

b

1/55

افزایش

مصرف ضریب

وزن

خوراک

تبدیل

(گرم)

(گرم)

خوراک

b

a

b

b

b

3843/00 2488/83

ab

a

1/50 3833/55 2551/38

1/56 3837/73 2463/88
1/53 3817/28 2500/38
1/55

c

1/45 251/10 173/675

790/98

1125/00

1/42

SEM

3/518

0/019 4/162

10/451

7/211

0/017

5/086

0/008 15/720

14/68

18/28

0/007

P-value

0/750

0/091 0/861

0/012

0/014

0/062

0/019

0/011

0/008

0/777

0/007

 :a-cتفاوت میانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون معنیدار است (.)p<0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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با توجه به اثرات ضدمیکروبی ترکیبات فعال آویشن

عصاره آویشن دنائی ضخامت الیه ماهیچهای کاهش و در

نظیر تیمول و کارواکرول [ ]13و فالوومایسین [ ]18شاید

پرندگان دریافتکننده جیرههای حاوی مواد افزودنی

بتوان بهبود مشاهده شده در افزایش وزن جوجهها را طی

سطح پرز افزایش یافت ( .)p>0/05افزایش ارتفاع پرز در

دوره پایانی به کاهش جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و

اثر استفاده از فالوومایسن [ ]18و آویشن [ ]9در

بهدنبال آن کاهش رقابت در مصرف مواد مغذی و گسیل

آزمایشهای قبلی نیز گزارش شده است اما استفاده از

شدن مواد مغذی بیشتر برای سنتز بافتهای حیوانی ربط

فالوومایسین عمق کریپت را کاهش داده [ ]18ولی

داد .از سوی دیگر چنین نتیجه مثبتی را میتوان به بهبود

آویشن تأثیری بر آن نداشته است [ 9و .]19

شاخصهای ریختسنجی شامل ارتفاع پرز ،ضخامت الیه

اکسیدانی موجود در عصاره آویشن []4
عوامل آنتی

ماهیچهای ،سطح پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت

ممکن است از طریق ممانعت از تخریب پرزها توسط

در اثر تیمارهای آزمایشی مربوط دانست که به افزایش

رادیکالهای آزاد حاصل از فرآیندهای هضم ،رشد پرزها

هضم مواد مغذی منجر شده است (جدولهای  3و .)4

را تحریک کنند [ .]15همچنین مواد شیمیایی گیاهی

مطابق نتایج ارائه شده در جدول  ،3فالوومایسین و

میتوانند بهواسطه خاصیت ضدمیکروبی خود سبب

عصاره آویشن دنائی ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به

افزایش ارتفاع پرزها شوند ،زیرا کاهش ارتفاع پرزها و

عمق کریپت ژژنوم جوجهها را افزایش دادند که این به

تقسیم سلولی کمتر آنها توسط سموم باکتریایی از قبیل

معنی کاهش عمق کریپت بهدلیل تکثیر کم سلولهای

آمونیاک مشاهده شده است [.]21

روده و در نتیجه کاهش هزینه نگهداری روده میباشد

تیمارهای فالوومایسین و عصاره آویشن کوهی در

[ .]7در پی کاهش هزینه نگهداری روده انتظار این است

مقایسه با گروه شاهد افزایش گوارشپذیری ماده خشک

که مواد مغذی بیشتری برای افزایش وزن در دسترس

و ماده آلی را نشان دادند (p>0/05؛ جدول .)4

پرنده قرار گیرد .بنابراین با این توجیه شاید بتوان بهبود

گوارشپذیری چربی خام در اثر عصاره آویشن دنائی و

ضریب تبدیل خوراک جوجههای تغذیهشده با عصاره

فالوومایسین بهبود یافت .باالترین گوارشپذیری خاکستر

آویشن دنائی و فالوومایسین را توضیح داد .همچنین در

در اثر عصاره آویشن کوهی و کمترین آن در اثر

پرندگان تغذیهشده با جیرههای حاوی فالوومایسین و

فالوومایسین مشاهده شد (.)p>0/05

جدول  .3اثر تیمارهای آزمایشی بر ریختسنجی ژژنوم جوجههای گوشتی در سن  24روزگی
ارتفاع پرز

عمق کریپت

نسبت ارتفاع پرز

سطح پرز

ضخامت الیه ماهیچهای

(میکرومتر)

(میکرومتر)

به عمق کریپت

(میلی متر مربع)

(میکرومتر)

879/75 b

112/50

7/83 b

0/0953 b

117/25 a

آویشن دنائی

a

a

a

b

تیمار
شاهد

909/75

108/25

آویشن کوهی

868/00 b

111/37

7/81 b

0/1043 a

110/25 ab

8/42

فالوومایسین

913/38 a

108/37

8/45 a

0/1109 a

99/87 c

SEM

14/103

3/023

0/245

0/003

3/522

P-value

0/007

0/405

0/013

0/005

0/0004

 :a-cتفاوت میانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون معنیدار است (.)p<0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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0/1054
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تمام افزودنیها در مقایسه با گروه شاهد سبب بهبود

پراکسیداز خون در اثر عصارههای آویشن دنائی و کوهی

ابقای نیتروژن شدند ( .)p>0/05افزایش قابلیت هضم ماده

بهطور معنیداری باالتر از گروه شاهد بود (p>0/05؛

آلی در اثر فالوومایسین و عصاره آویشن کوهی بیشتر با

جدول .)5عصاره آویشن کوهی میزان مالون دیآلدئید

افزایش ابقای نیتروژن منعکس شده است .مشابه با

گوشت ران جوجهها را کاهش داد ( .)p>0/05اثر

یافتههای این پژوهش ،بهبود در گوارشپذیری ماده

فالوومایسین بر آنزیمهای آنتیاکسیدانی خون و میزان

خشک و پروتئین خام در اثر مصرف فالوومایسین [ ]24و

مالون دیآلدئید گوشت ران معنیدار نبود .مشابه نتایج این

عصاره گیاهی [ ]11در مطالعات پیشین نیز گزارش شده

آزمایش ،با استفاده از تیمول و کارواکرول (مواد مؤثره

است.

اصلی آویشن) در جیره جوجههای گوشتی افزایش

بهبود مشاهدهشده در گوارشپذیری مواد مغذی در

فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز

این مطالعه ممکن است در اثر افزایش فعالیت آنزیمهای

سرم خون گزارش شده است [ .]10همچنین با مصرف دو

گوارشی در روده صورت گرفته باشد .افزایش در فعالیت

سطح مختلف روغن آویشن در جیره جوجههای گوشتی

آنزیمهای لیپاز و آمیالز در اثر مصرف مواد فیتوژنیک در

و انجماد گوشت ران در دورههای یک تا هفت روزه،

روده گزارش شده است [ .]13همچنین کاهش جمعیت

میزان مالوندیآلدئید گوشت پایین بود و با گذشت زمان

ای -کالی روده در اثر استفاده از عصاره آویشن در آب

میزان ثابتی داشت [.]4

آشامیدنی جوجههای گوشتی نشان داده شده است [.]20

ترکیبات فنلی موجود در آویشن بهخصوص تیمول و

عوامل بیماریزا نظیر ای -کالی با تخریب پرزها و

کارواکرول ،رادیکالهای آزاد را پاکسازی کرده و مانع از

میکروپرزهای روده سبب ممانعت از ترشح آنزیمهای

ادامه واکنشهای زنجیرهای و تولید رادیکالهای آزاد دیگر

گوارشی شده و با ترشح آنزیمهای تجزیهکننده پروتئین به

میشوند [ .]26عدم مصرف آنزیمهای آنتیاکسیدانی باعث

تجزیه آنزیمهای گوارشی در روده منجر میشوند [.]25

باال ماندن سطح فعالیت این آنزیمها در خون شده و با

بنابراین بخشی از بهبود هضم مواد مغذی را چه بسا بتوان

ممانعت از پراکسیداسیون لیپیدها در بدن سبب کاهش

به اثرات ضدمیکروبی عصاره آویشن مرتبط دانست.

تولید مالوندیآلدئید (که شاخصی از پراکسیداسیون لیپید
در بدن است) در گوشت میشوند.

فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون

جدول  .4تأثیر تیمارهای آزمایشی بر گوارشپذیری ظاهری مواد مغذی در سن  28روزگی جوجههای گوشتی (درصد)
تیمار

ماده خشک

شاهد

b

68/68

آویشن دنائی

ab

69/51

آویشن کوهی

a

70/77

فالوومایسین

a

70/85

ماده آلی
b

71/68

b

71/95

a

73/03

a

73/08

چربی
b

73/31

a

75/14

b

73/89

a

76/06

کربوهیدرات
a

76/21

b

73/03

a

76/78

ab

74/75

خاکستر
b

33/44

b

34/49

a

39/82

c

29/90

ابقاء نیتروژن
b

62/90

a

65/44

a

65/35

a

65/85

SEM

0/4744

0/327

0/381

0/980

1/037

0/713

P-value

0/019

0/006

0/001

0/028

0/0002

0/049

 :a-cتفاوت میانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون معنیدار است (.)p<0/05
 :SEMخطای استاندارد

میانگینها.
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 تأثیر تیمارهای آزمایشی بر فعالیت آنزیمهای.5 جدول
آلدئید
 روزگی) و مالون دی24 آنتیاکسیدانی خون (در سن
 روزگی) جوجههای گوشتی نر42 گوشت ران (در سن
آلدئید
مالون دی

گلوتاتیون

سوپراکسید

گوشت

پراکسیداز

دیسموتاز

)mg/kg(

)U/L(

)U/ml(

0/135

a

0/131

ab

تیمار

5583/5

c

181/43 c

6135/5

a

a

آویشن دنائی

216/17

شاهد

0/122b

6088/2 ab

207/54 ab

آویشن کوهی

0/142 a

5699/1 bc

195/49 bc

فالوومایسین

0/0041

137/96

5/80

SEM

0/013

0/017

0/001

P-value

 تفاوت میانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون معنیدار است:a-c
.)p<0/05(
. خطای استاندارد میانگینها:SEM

 تأثیر متفاوت عصاره،با توجه به نتایج این آزمایش
هیدروالکلی دو گونه آویشن دنائی و کوهی در مقایسه با
شاهد بر صفات مورد مطالعه جوجههای گوشتی مشاهده
های
 شاخص، با توجه به بهبود ضریب تبدیل خوراک.شد
،ریختسنجی مخاط روده و وضعیت آنتیاکسیدانی بدن
 درصد عصاره آویشن دنائی بهعنوان0/05 استفاده از
.شود
های گوشتی توصیه می
محرک رشد در جیره جوجه
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Abstract
The effect of two thyme species hydroalcoholic extracts and flavomycin on nutrients digestibility and
antioxidant status of male broilers was assessed in a 42-day trial using 128-day-old Ross 308 chicks by
employing a completely randomized design with four treatments and four replicates. The experimental
treatments consisted of control, 0.05 percent Thymus daenensis extract, 0.05 percent T. kotschyanus
extract and 0.1 percent flavomycin. Throughout the experiment, the chickens on flavomycin diet had a
better weight gain and feed conversion ratio (P<0.05). Although thyme diets had no effect on weight
gain, the birds on diet containing T. daenensis extract had better feed conversion ratio than those on the
control diet (P<0.05). The jejunal villus height and villus height to crypt depth ratio increased in birds fed
with diets containing T. daenensis extract and flavomycin (P<0.05). However, villus surface area of
jejunum was increased in birds on diets containing the additives (P<0.05). Feeding chickens with diets
containing T. daenensis extract and flavomycin decreased the thickness of muscle layer of jejunum
(P<0.05). Digestibility of dry matter and organic matter was increased by T. kotschyanus extract and
flavomycin (P<0.05). Nitrogen retention was increased in birds fed with all additives (P<0.05). The
activity of blood superoxide dismutase and glutathione peroxidase in birds receiving thyme extract was
higher than those of the control group (P<0.05). Malondialdehyde of thigh meat declined in birds
receiving diets containing T. kotschyanus extract in comparison with other treatments (P<0.05). Based on
the results of the study such as improved feed conversion ratio, intestinal mucosal morphometry and body
immune status parameters, application of 0.05 percent T. daenensis extract can be suggested as a growth
promoter in broiler diets.
Keywords: Flavomycin, glutathione peroxidase, malondialdehyde, morphometry, superoxide dismutase.
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