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 چکیده

 Thymus)سطوح مختلف پودر آویشن تأثیر بررسی با هدف راس ۀسوی ۀقطعه جوجه خروس یک روز 195، از این پژوهشدر 

vulgaris) به مدت  های گوشتیجوجه های خونیو فراسنجه های الشهویژگی برخی ،بر عملکرد ویرجینامایسینبیوتیک و آنتی

انجام در هر تکرار  قطعه جوجه 13سه تکرار و  و تصادفی با پنج تیمار طرح کامالً هفته استفاده شد. این آزمایش در قالب 6

-آنتییک سطح  و( درصد 5/1و  1، 5/0)پودر آویشن ، سه سطح)بدون افزودنی(تیمار شاهد: های آزمایشی شامل. تیمارگرفت

درصد پودر آویشن  5/1و  1های تغذیه شده با سطوح نتایج نشان داد که جوجه .ند( بوددرصد 15/0)ویرجینامایسینبیوتیک 

بیوتیک داشتند. همچنین آنتی ۀکنندتهای دریافپایانی و کل دوره،  مصرف خوراک کمتری در مقایسه با جوجه ۀدر دور

رشد و ضریب تبدیل خوراک کمتری در  ۀهای تغذیه شده با سطوح مختلف پودر آویشن، افزایش وزن بیشتری در دورجوجه

بیوتیک و تیمار شاهد داشتند. بیشترین درصد وزن الشه و سینه در های تغذیه شده با آنتیرشد و پایانی نسبت به جوجه ۀدور

های جوجه ۀاستفاده از سطوح مختلف پودر آویشن در جیردرصد پودر آویشن مشاهده شد.  5/1و  1 ۀکنندهای دریافتجوجه

بیوتیک گردید. همچنین کمترین کلسترول های تیمار آنتیجوجهشکمی نسبت به  ۀدار چربی حفرگوشتی موجب کاهش معنی

طور کلی، استفاده از  پودر آویشن موجب بهبود در آویشن بود. بهپو ۀکنندهای دریافتپالسما نیز مربوط به جوجه LDLو 

های محرک رشد بیوتیکتواند جایگزین خوبی برای آنتیشود و لذا میهای خونی میعملکرد، برخی از صفات الشه و فراسنجه

  باشد.

 

 بیوتیک، چربی حفرۀ شکمی، ضریب تبدیل خوراک، کلسترول.: آنتیکلیدی کلمات

 

mailto:s_beheshti84@yahoo.com


 

  92  
  

  علوم طیور دااگشنه ارومیه ژپوهشناهم
   

 

 مقدمه

صورت های مناسب جایگزینهای زیادی برای یافتن طیور، تالش ۀهای محرک رشد در جیربیوتیکهمزمان با ممنوع شدن مصرف آنتی

های مثبت از ویژگی ،وجود ترکیبات فعال شیمیاییهای ایمن هستند. (. گیاهان دارویی یکی از این جایگزینGrashorn, 2010)گرفت

استفاده از گیاهان دارویی و مشتقات آنها سبب افزایش وزن، کاهش ضریب تبدیل خوراک و بهبود  (.Lee et al., 2004)گیاهان دارویی است

 یاز طرف .(Griggs and Jacob, 2005; Hashemi and Davoodi, 2010)شودمصرف خوراک، وضعیت سالمتی و عملکرد دستگاه گوارش می

 یی هضم مواد مغذیآنزیمی و در نهایت بهبود کارآ افزایش ترشحات هضمی،توانند در ثر میمؤ گیاهان دارویی با دارا بودن مواد ،دیگر

یک گیاه علفی  Thymus vulgaris(. آویشن نیز یکی از این گیاهان دارویی ارزشمند است. این گیاه با نام علمی Aljaff, 2011)دخیل باشند

 -ایزوپروپیل -5)و کارواکرول ایزوپروپیل فنول( -2-متیل 5)یمول(. ت1311آموزمهر و دستار، )عناعیان استمعطر دارویی متعلق به خانواده ن

های فرار، سایر ها، روغنها، ترپن. اما ترکیبات دیگری همچون فالونوئیدهستنداز ترکیبات فعال مهم موجود در آویشن  فنول( -متیل -2

(. تیمول و کارواکرول 1315مصحفی و همکاران، )شودمیدر آن یافت نیز ترکیبات فنولی، ترکیبات تند و تعدادی دیگر از ترکیبات فعال 

گرم پودر آویشن  5افزودن (. 1315مصحفی و همکاران، اکسیدانی هستند)و آنتی وزیهای ضد باکتریایی، قارچی، کوکسیدیدارای ویژگی

(. Bampidis et al., 2005)ه استشد خوراککاهش ضریب تبدیل  های گوشتی، منجر به افزایش وزن وبوقلمون ۀدر هر کیلوگرم جیر

آویشن جمعیت  از قبیل: نعناعیان ۀهای استخراج شده از گیاهان خانواددریافتند که استفاده از عصاره (2006)و همکاران Jamrozهمچنین 

 تیمول وهمچنین بیان شده است که  گوشتی کاهش داد. هایجوجه ۀرا در رود های اشرشیاکلی و کلستریدیوم پرفرنجنسباکتری

ها هم نقش شوند. الکتوباسیلوسها در دستگاه گوارش طیور میباعث تحریک رشد و تکثیر الکتوباسیلوس ،کارواکرول موجود در آویشن

لذا بر اساس خصوصیات مذکور برای آویشن، هدف تحقیق  .(Radwan et al., 2008)مهمی در بهبود عملکرد و کاهش لیپیدهای سرم دارند

 های خونی بود.بیوتیک بر عملکرد، برخی صفات الشه و فراسنجهسطوح مختلف پودر آویشن و آنتیثیر تأاخیر، بررسی 
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Abstract    

One hundred and nighty one day old mail broiler chicks (Ross 308) was used to investigate the effect of different levels of 

Thymus vulgaris powder and antibiotic virginiamycin on performance, some carcass characteristics and blood parameters 

of broiler chickens during 6 weeks. The experiment was performed based a completely randomized design with 5 

treatments and 3 replicates for each and 13 chicks per replicate. Dietary treatments included the basal diet (without 

additives), three levels of Thymus vulgaris (0.5, 1 and 1.5%) and virginiamycin (0.15%). The results showed that the birds 

fed the 1 and 1.5% Thymus vulgaris had the lower feed intake as compared to antibiotic fed birds during the finisher and 

whole the period. Furthermore, the birds fed the different levels of Tymus vulgaris, had the higher body weight gain during 

the growth period and the lower feed conversion ratio during the grower and finisher periods as compared to antibiotic and 

control diet fed birds. The highest breast and carcass weight was observed 1 and 1.5% Thymus vulgaris powder fed birds. 

The consumption of different levels of Thymus vulgaris decreased the abdominal fat as compared to antibiotic birds. 

Moreover, the lowest plasma cholesterol and LDL were indicated for Thymus vulgaris powder fed chickens. Totally, 

consumption of Thymus vulgaris improves the performance, some carcass characteristics and blood indices of broiler 

chickens and can be a good replacement for antibiotic growth promoters. 

 

 

Keywords: Antibiotic, abdominal fat, cholesterol, feed conversion ratio. 
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 هامواد و روش  

 پن 15، سه تکرار، پنج تیمار تصادفی با طرح کامالً در قالب 301راس  ۀسوی ۀقطعه جوجه خروس گوشتی یک روز 195از  ،در این آزمایش

صورت آزاد به آب و خوراک دسترسی به ،پرورش ۀها طی دورجوجه پن استفاده شد.در هر  (گرم 22 با میانگین وزنی)نر ۀقطعه جوج 13و 

های آزمایشی رتیماها یکسان اعمال شد. نور، رطوبت، تهویه و همچنین شرایط بهداشتی برای تمامی تیمار از جملهپرورش شرایط داشتند. 

در ( درصد 15/0)ویرجینامایسینبیوتیک آنتی و یک سطح( درصد 5/1و  1، 5/0)پودر آویشن ، سه سطح)بدون افزودنی(شامل: تیمار شاهد

روزگی( استفاده شد.  29-22)روزگی( و پایانی11-21)روزگی(، رشد0-10آغازین) ۀسه جیرترتیب از  ها به. برای تغذیه جوجهددنبوجیره 

درصد مواد خوراکی  .انجام شد UFFDAافزار یم جیره با استفاده از نرم ( تأمین شد. تنظ2009)راسهای گوشتی طبق راهنمای جوجه نیاز

  ، گزارش شده است.1های آزمایشی در جدول و ترکیب شیمیایی جیره

 خشک( ۀآزمایشی)بر حسب درصد ماد ۀهای پایجیره و ترکیب شیمیایی جیرهاجزای  :1جدول

 (29-22ی)دوره پایانی (11-21رشد) ۀدور روزگی( 1-10آغازین) ۀدور مواد خوراکی%

 63/59 11/55 02/52 ذرت
 12/33 09/31 11/21 درصد پروتئین( 22سویا) ۀکنجال

 00/3 91/2 55/2 روغن سویا

 53/1 62/1 99/1 کلسیم فسفاتدی

 09/1 12/1 30/1 سنگ آهک

 32/0 32/0 32/0 نمک طعام

 25/0 25/0 25/0 مکمل معدنی

 25/0 25/0 25/0 مکمل ویتامینی

 09/0 15/0 19/0 ال متیونیندی

 100 100 100 جمع کل

  ترکیب شیمیایی)%(  
 3100 3000 2920 ساز)کیلوکالری بر کیلوگرم(وانرژی قابل سوخت

 5/11 20 21 پروتئین

 15/0 9/0 05/1 کلسیم

 22/0 25/0 52/0 فسفر قابل دسترس

 16/0 16/0 16/0 سدیم

 21/1 20/1 29/1 آرژنین

 30/0 25/0 50/0 متیونین

 02/0 12/0 90/0 متیونین+ سیستئین

 03/0 10/0 12/0 ترئونین

، K3گرم ویتامین میلی E ،1000ویتامین D3 ،IU 9000 ویتامین  A ،IU 1000000ویتامین  IU 3500000هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی شامل: 

، B3گرم ویتامین میلی B2 ،5000گرم ویتامین میلی H2 ،3300گرم ویتامین میلی B9 ،100گرم ویتامین میلی B1 ،500ویتامین  گرممیلی 900

گرم کولین کلراید بود. هر کیلوگرم از مکمل میلی B12 ،250000گرم ویتامین میلی B6 ،5/0گرم ویتامین میلی B5 ،1500گرم ویتامین میلی 15000

گرم سلنیوم میلی100گرم ید، میلی 500گرم مس، میلی 5000گرم روی، میلی 50000گرم آهن، میلی 25000 گرم منگنز،میلی5000معدنی شامل: 

 بود.

 

به آزمایشگاه شده ی خونی گرفته هانمونهدو جوجه از هر واحد آزمایشی جهت خونگیری از ورید بال انتخاب گردید.  ،روزگی 22در سن 

گرفت. پالسمای جدا شده به صورت دقیقه  دهدور در دقیقه و به مدت  5000انتقال داده شدند و توسط دستگاه سانتریفیوژ، با سرعت 

)گلوکز، های خونیفراسنجه میزان. ندشدمنجمد گراد سانتی ۀدرج -20لیتری انتقال و در دمای میلی نیم و یکدار بهای درمیکروتیوب

 ,Alcyonفتومتر)مدل و با استفاده از دستگاه اسپکتو (ایران -تهرانشرکت پارس آزمون)های ( توسط کیتHDLگلیسرید، کلسترول، تری
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300 USAگیری شدند( اندازه(1972 et al., Friedwald) .با وزنی نزدیک به میانگین گروه( از ، دو قطعه جوجهروزگی( 22)در پایان آزمایش(

پیش معده، طحال، تیموس و  شکمی، سنگدان، ران، الشه، سینه، ۀچربی حفر انتخاب و کشتار شدند. سپس کبد، قلب،هر واحد آزمایشی 

گیری نیز به صورت درصدی از های مورد اندازهکشی شدند. تمام اجزا و بافتوزن (001/0با دقت با ترازوی دیجیتالی)فابریسیوس بورس

تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار، با  ی حاصل از آزمایش در قالب طرح کامالًها. دادهآماری قرار گرفتند تحلیلوزن زنده محاسبه و مورد 

ای هدامنبا استفاده از آزمون چند نیز ها میانگین ۀمقایس(. SAS, 2002مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت)  SASنرم افزاراز استفاده 

 احتمال پنج درصد انجام شد.، در سطح (Dauncan,1955)دانکن

 

 نتایج

 عملکرد)خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک(

مصرف  ،درصد پودر آویشن 1درصد و  5/1، 1با  های تغذیه شدهجوجهپایانی و کل دوره به ترتیب  ۀ، در دور2با توجه به نتایج جدول 

استفاده از سطوح  ،رشد ۀ. همچنین در دور(P<05/0)ویرجینامایسین داشتند ۀکنندهای دریافتجوجهخوراک کمتری در مقایسه با 

 خوراک . کمترین ضریب تبدیل(P<05/0)بیوتیک و شاهد شدموجب افزایش وزن بدن در مقایسه با تیمار آنتی گیاهیمختلف این مکمل 

 .(P<05/0)پودر آویشن بود ۀهای دریافت کنندجوجهرشد و کل دوره هم مربوط به  ۀدر دور

a.b.c
 است.درصد  5دار در سطح اختالف معنی ۀدهندنشان ردیف،در هر  حروف متفاوت 

 صفات الشه

درصد پودر آویشن در مقایسه با تیمار شاهد  5/1و  1تغذیه شده با سطوح های ، بیشترین درصد الشه و سینه در جوجه3توجه به جدول  با

شکمی کمتری در مقایسه با  ۀچربی حفر ،بیوتیکهای تغذیه شده با سطوح مختلف پودر آویشن و آنتیجوجه ،همچنین (.P<05/0)مشاهده شد

 .(P<05/0)های تیمار شاهد داشتندجوجه

 

 

 پرورش ۀهای گوشتی در کل دوربیوتیک بر عملکرد جوجهتأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر آویشن و آنتی :2جدول 

 %پودر5/0 شاهد 

 آویشن

 %پودر1

 آویشن

 %پودر5/1

 آویشن

خطای  بیوتیکآنتی

 استاندارد

 درصد

 احتمال

 خوراک مصرفی هدور
 516/0 013/0 03/103 00/90 33/92 20/95 10/101 آغازین

 331/0 120/53 00/1212 60/1110 19/1052 10/1025 59/1131 رشد

 bc30/3909 ab20/2125 c61/3661 c0/3055 a1/2321 200/110 015/0 پایانی

 bc3/5222 ab0/5331 c1/2111 bc2/5060 a10/5650 592/132 001/0 کل دوره

 افزایش وزن 

 650/0 150/2 020/59 120/65 300/62 311/63 361/51 آغازین

 ab60/522 a09/550 a13/552 a10/561 b02/292 201/16 021/0 رشد

 226/0 310/102 1/1026 2/1966 2/1109 0/1930 01/1062 پایانی

 696/0 211/115 1/2331 3/2510 1/2391 3/2219 0/2351 کل دوره

 ضریب تبدیل خوراک 

 916/0 213/0 056/1 212/1 232/1 505/1 162/1 آغازین

 b151/2 c191/1 c901/1 c952/1 a229/2 055/0 012/0 رشد

 631/0 152/0 503/2 909/1 952/1 130/2 215/2 پایانی

 ab229/2 b121/2 b005/2 b015/2 a215/2 010/0 025/0 کل دوره
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 پرورش ۀهای گوشتی در کل دورجوجه ۀبیوتیک بر برخی صفات الشتأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر آویشن و آنتی :3جدول

 % پودر5/0 شاهد درصد

 آویشن

 % پودر1

 آویشن

 % پودر5/1

 آویشن

خطای  ویرجینامایسین

 استاندارد

درصد 

 احتمال

 b92/62 ab06/62 الشه
a60/65 a30/65 ab01/62 195/0 012/0 

 c02/32 bc32/35 b21/36 b12/36 bc19/35 399/0 002/0 سینه

 231/0 009/0 20/29 60/21 20/21 50/29 52/29 ران+ ساق

 a30/3 b53/2 b20/2 b21/2 a25/3 091/0 010/0 چربی شکمی

 213/0 022/0 10/0 20/0 19/0 10/0 23/0 طحال

 501/0 103/0 01/1 09/1 10/1 21/1 20/1 تیموس

 313/0 126/0 15/0 10/0 11/0 25/0 31/0 بورس

 163/0 130/0 12/3 09/3 13/3 26/3 20/3 جگر

 215/0 321/0 12/1 16/1 95/1 93/1 12/1 سنگدان

 123/0 062/0 90/0 13/0 91/0 19/0 10/0 قلب
a.b.c است.درصد  5دار در سطح اختالف معنی ۀدهندنشان ردیف،حروف متفاوت در هر 

 

 های خونیفراسنجه

مشاهده بیوتیک سطوح مختلف پودر آویشن و آنتی ۀکننددریافت هایدر جوجهخون  LDL، کمترین کلسترول و 2با توجه به نتایج جدول 

مشاهده  VLDLو  HDLهای خونی گلوکز، کلسترول، داری بین تیمارهای مختلف آزمایشی برای فراسنجهولی تفاوت معنی .(P<05/0)شد

 .(P>05/0)نگردید 

 بحث 

منجر به بهبود مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل )پودر آویشن( گیاهیان داد که استفاده از مکمل نتایج حاصل از این تحقیق نش

برخی از پژوهشگران  ،ثیر مثبتی بر صفات عملکردی نداشت. در همین راستاتأعنوان افزودنی بیوتیک بهاما استفاده از آنتی ،خوراک شد

داری بر مصرف خوراک و افزایش وزن بدن ثیر معنی، تأبیوتیک آویالمایسینگرم در تن آنتی 15تا  5/2استفاده از  که ندهگزارش کرد

نه)نظیر کاهش قابلیت هضم جیره یا پاکیزه نبودن ۀها در جیره در شرایط غیر ببیوتیک. اثر مثبت آنتیه استهای گوشتی نداشتجوجه

های ثیر مکملتأ(. در مورد Holdsworth, 2007ابد)یثیر نیز کاهش می، این تأگردد. با مناسب بودن شرایط محیطیظاهر می بیشترمحیط( 

لیتر آب آشامیدنی،  1000به آویشن  ۀسی عصارسی 200( بیان کردند که افزودن 2002)همکارانو  Halleبر مصرف خوراک،  گیاهی

های گوشتی لیتر( جوجهگرم در دسیهای خونی )میلیبیوتیک)ویرجینامایسین( بر برخی فراسنجهتأثیر سطوح مختلف پودر آویشن و آنتی :4جدول

 روزگی 22سن در 

 HDL VLDL LDL کلسترول گلسریدتری گلوکز هاتیمار

 a02/125 61/50 02/12 a39/62 60/63 62/130 شاهد      
 b30/100 12/55 02/10 b22/21 61/53 01/161 % آویشن5/0

 b12/100 53/53 00/11 b59/22 53/51 10/125 % آویشن1

 b65/101 02/60 101/9 b10/31 52/25 61/123 % آویشن5/1

 b12/102 13/50 10/10 b12/23 15/50 10/153 بیوتیکآنتی

 01/1 6/0 62/1 2/2 61/2 55/2 خطای استاندارد

 031/0 091/0 236/0 032/0 325/0 659/0 درصد احتمال
a.b.c  ،درصد است. 5دار در سطح اختالف معنی ۀدهندنشان حروف متفاوت در هر ستون 
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های گوشتی توسط جوجه ۀبه جیر گیاهیهای رشد داری کاهش داد. کاهش مصرف خوراک با افزودن محرکطور معنیمصرف خوراک را به

Cabuk مصرف خوراک را تحت تأثیر قرار گیاهیهای ( نیز گزارش شده است. برخی از پژوهشگران معتقدند که افزودنی2000)و همکاران ،

مصرف خوراک  بازدهها در بهبود تواند به علت نقش آنها بر عملکرد میبلکه تأثیر مطلوب این دسته از افزودنیدهند، نمی

های گابلت و سطح ها را از طریق افزایش سلولیت دسترسی به مواد مغذی و هضم آنها قابلاین افزودنی(. Hernandez et al., 2004باشد)

(. از طرفی Pelicano et al., 2006ممکن است نیاز حیوان برای مصرف خوراک بیشتر را کاهش دهند) ،جذب روده بهبود بخشیده

شوند که در بخش پایینی روده کوچک می pHباعث کاهش  ،یر بی هوازیهای موجود در گیاهان دارویی نیز در شرایط تخمدراتۀکربو

های جوجه ۀگرم پودر آویشن در هر کیلوگرم جیر 5استفاده از  (.1319)نوبخت و اقدام شهریار، گرددمنجر به بهبود خوراک مصرفی می

افزایش وزن بیشتر با مصرف خوراک کمتر، ناشی از اثرات مفید . (Giannenas et al., 2003)یابدگوشتی موجب گردید تا وزن بدن افزایش 

آویشن است. ترکیبات مزبور دارای خاصیت ضد میکروبی بوده و با ضد عفونی دستگاه  )کارواکرول و منتون( موجود درفعالترکیبات 

از طرفی آویشن بر دستگاه گوارش و  .(Garcia et al., 2006)گیرندهای مضر را میهای آمینه توسط میکروباسید ۀگوارش، جلوی تجزی

همچنین با افزایش طول، سطح و شود. )آمیالز و کیموتریپسین( میهای گوارشیسبب ترشح آنزیم، های گوشتی اثر کردهجوجه ۀویژه رودبه

جذب مواد مغذی های روده شده و فرصت برای سطح تماس مواد مغذی هضم شده با ویلیهای انگشتی روده، باعث افزایش تعداد سلول

برخی با نتایج ما،  تدر مغایر .(Fernandez et al., 2004)یابدوزن بدن و ضریب تبدیل خوراک بهبود می ،و در نهایت شودا میۀبیشتر م

 کردندگزارش دیگر  گروهیاما  (.Ferket, 2008)تفاده از آویالمایسین بهبود یافتضریب تبدیل خوراک با اسکه ند اهپژوهشگران بیان کرد

در آزمایش حاضر، استفاده از گیاهان  (.Buresh et al., 2005)نداشتخوراک  داری بر ضریب تبدیلمعنی ثیرتأبیوتیک استفاده از آنتی که

 2استفاده از که ( بیان نمودند 2005)و همکاران  Jangهای گوشتی را کاهش داد. در همین راستا ضریب تبدیل خوراک جوجه ،دارویی

ها را های مضر موجود در دستگاه گوارش، آمینواسیدهای گوشتی کاهش داد. باکتریضریب تبدیل خوراک را در جوجه ،آویشن درصد پودر

پس از  ،کنند. این مواد سمی دارای اثرات کاهنده رشد بودهها( تولید میها و ایندولها، فنولآمین :)مثلهای سمیتخمیر کرده و متابولیت

اما آویشن به علت  ،(Vanderklis and Jansman, 2002)گذارندروده، اثرات نامطلوبی بر عملکرد طیور می ۀدیوارهای جذب توسط سلول

ها نقش مهمی در بهبود شود. این باکتریها در روده میهای مفید نظیر الکتوباسیلداشتن ترکیبات فنولی باعث رشد و تحریک باکتری

توانند باعث تحریک فعالیت دستگاه گوارشی در طیور همچنین گیاهان دارویی نظیر آویشن می(. Tschirch, 2000عملکرد طیور دارند)

چربی، پروتئین و  سازوسوختبا بهبود  ،های گوارشی پانکراس را افزایش دهند و در نهایتشده، عملکرد کبد را بهبود بخشند و ترشح آنزیم

اکسیدانی آویشن، موجب ویژگی آنتی ،از طرفی(. Langhout, 2000لکرد طیور شوند)موجب بهبود رشد و عم ،های اصلیدرات در اندامۀکربو

دهد. همچنین با کاهش تشکیل اکسیژن فعال، اکسیداسیون پروتئین و دفع جذب مواد مغذی را افزایش می، های روده شدهحفاظت از پرز

آویشن، استفاده از  ،در این پژوهش .(Manzanillo et al., 2001ابد)یازت نیز کاهش یافته و با افزایش راندمان ابقای ازت رشد نیز بهبود می

. نداشتبیوتیک آنتیتفاوتی  با مصرف اما  ،شکمی( نسبت به شاهد شد ۀ)درصد الشه، سینه و چربی حفرموجب بهبود برخی از صفات الشه

ثیری بر وزن نسبی تأ هیچ، بیوتیک ویرجینامایسین در جیره(، گزارش کردند که استفاده از آنتی2005و همکاران) Denli ،در همین راستا

های گوشتی با سطوح جوجه ۀهمچنین تغذی شکمی را افزایش داد. ۀاما چربی حفر ،سنگدان( نداشت و برخی از اندامهای داخلی)کبد، قلب

دیگر از  گروهی(. Sarica et al., 2005وزن نسبی ران، قلب، جگر و سنگدان ایجاد نکرد) تغییری دردرصد( نیز 2و  1مختلف پودر آویشن)

 ۀگیاهان خانواد ۀم عصارگر 5گرم روغن آویشن شیرازی، دارچین، فلفل و نیز میلی 200محققان نیز گزارش کردند که استفاده از 

داری بر وزن سنگدان، جگر، پیش معده، اثر معنی ،های گوشتیجهجو ۀ)شامل مریم گلی، آویشن و رزماری( در هر کیلوگرم جیرنعناعیان

درصد  2/0افزودن که  اما برخی دیگر از پژوهشگران گزارش کردند. (Hernandez et al., 2004)کوچک نداشت ۀبزرگ و رود ۀاس، رودپانکر

ی بر وزن قلب، جگر و درصد الشه و چربی حفره شکمی بهبود داد، ولی اثر ،تجاری راس ۀهای گوشتی سویجوجه ۀپودر آویشن به جیر

ه هیچما و درصد الشه ،های گوشتیجوجه ۀآویشن در هر کیلوگرم جیر ۀگرم عصارمیلی 150افزودن  (.Ocak et al., 2008)سنگدان نداشت

حضور جمعیت میکروبی مضر در (. Lihua et al., 2007)شکمی شد ۀلی موجب کاهش درصد چربی حفرداد، و سینه و ران را افزایش

ای کاهش ههیچسازی پروتئین در بافت مادر نتیجه ذخیره، ها در بدن طیور شدهدستگاه گوارش منجر به تحریک ساخت ایمنوگلوبولین

-رقابت می استفاده از اسیدهای آمینهبرای های موجود در روده با میزبان باکتری ،عالوهشود. بهافزایش وزن و رشد نیز محدود می، یافته

(. Furuse and Yokota, 1985)های خوراک را در بدن کاهش دهنداستفاده از ازت موجود در پروتئین ۀبازدتوانند می ،کنند و در نتیجه

اثرات ضدمیکروبی  تواند در ارتباط باپودر آویشن، می های تغذیه شده باجوجهکه افزایش درصد الشه و سینه در  است پیشنهاد شده

 ۀهای آمینپروتئین و اسید آمیناسیون(. این ترکیبات باعث کاهش دیLihua et al., 2007)باشد ترکیبات شیمیایی موجود در آویشن

-کاهش میرا آز های میکروبی از قبیل اورهرا توسط برخی از آنزیم هاسرعت تجزیه آنهمچنین  ود درمحتویات دستگاه گوارش شده وموج
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و در نهایت وزن الشه افزایش  شودای جذب و ذخیره میههیچخصوص در بافت ماهمقادیر بیشتری از پروتئین در بدن ب ،دهند و در نتیجه

های زیادی برای منفی است که تاکنون تالش عاملیک  ،های گوشتیشکمی در جوجه ۀافزایش چربی حفر(. Lee et al., 2003bیابد)یم

نظر از ذائقه و افزایش تقاضا برای خرید محصوالت حیوانی با چربی کمتر، ای در بدن صورت گرفته است. صرفکاهش این چربی ذخیره

زیرا مقدار انرژی مورد نیاز  شود،های گوشتی میانرژی در بدن به شکل چربی باعث کاهش راندمان تبدیل خوراک در جوجه ۀافزایش ذخیر

 ۀ. افزایش قیمت اجزای خوراکی جیراستیک گرم بافت حاوی پروتئین  ۀمورد نیاز برای ذخیر یک گرم چربی بیشتر از انرژی ۀبرای ذخیر

ش اجزای قابل مصرف الشه سوق تغذیه و مدیریت را به سمت افزای ،دهندگان این صنعتتا پرورش است های گوشتی موجب شدهجوجه

های چرب و افزایش به دلیل کاهش سنتز اسید شکمی در این تحقیق، احتماالً ۀ(. کاهش چربی حفر1315)پوررضا و همکاران، دهند

ثر در سنتز و افزایش ؤهای مشکمی از طریق کاهش بیان ژن ۀکاهش چربی حفر احتماالً بیان شده است کهاست.  آنها بودهاکسیداسیون 

توانند قابلیت گیاهان دارویی میزارش شده است که گ(. Aoki et al., 2007)استهای چرب ثر در اکسیداسیون اسیدؤهای مبیان ژن

(. از سوی دیگر، گیاهان دارویی با افزایش Chowdhury et al., 2002)را تحت تأثیر قرار دهنددسترسی چربی جهت لیپوژنز در پرندگان 

(. همچنین Jamroz et al., 2003شوند)ها( در روده باعث کاهش فعالیت آنزیم استیل کوآنزیم کربوکسیالز میهای مفید)الکتوباسیلباکتری

-موجب کاهش تبدیل پروتئین به چربی می ،های آمینه در دستگاه گوارشپروتئین و اسید ۀهای مفید با کاهش سرعت تجزیاین باکتری

بیوتیک را شکمی در گروه آنتی ۀاما افزایش چربی حفر، (Lee et al., 2003a)یابدشوند که در نتیجه مقدار کمتری چربی در بدن تجمع می

بیوتیک در این استفاده از گیاه دارویی و آنتی(. Humprey et al., 2002توان به کاهش پاسخ ایمنی و افزایش ابقای چربی نسبت داد)می

 ۀگوشتی سویهای جوجه ۀدرصد پودر آویشن به جیر 2افزودن  گزارش ده است کهشد.  LDLدار کلسترول و موجب کاهش معنی ،آزمایش

(. 1311گلیسرید و کلسترول خون را کاهش داد)تیموری زاده، تری میزانافزایش و  یدارطور معنیهگلوکز خون را ب میزان ،تجارتی هوبارد

Lee و همکاران(b2003 گزارش کردند که افزودن کارواکرول به مقدار ،)میزان ،گوشتی ۀجوج ۀگرم در هر کیلوگرم جیرمیلی 200 

طیور،  ۀدر جیر گیاهیهای رشد که استفاده از محرک ه استهای دیگری نیز نشان دادپالسما را کاهش داد. همچنین پژوهشکلسترول 

فرآیند لیپوژنسیز نسبت به فرآیند بر کارواکرول و تیمول ممکن است  لذا(. Ali et al., 2007سبب کاهش غلظت کلسترول سرم شده است)

 در محدودکننده )آنزیمردوکتاز کوآگلوتاریل متیل -3کسیلهیدرو-3(. Qureshi et al., 1988)دسنتز کلسترول تأثیر بیشتری داشته باش

-3آنزیم  مهار. هستند کلسترول سنتزدر مسیر  کلیدی آنزیم دو ،ترانسفراز آسیل کلسترول آسیل و کلسترول( بیوسنتز مسیر

 بیشتر و انسان در پالسما کلسترول کاهش باعث در نتیجه، داده کاهش را کلسترول سنتزردوکتاز،  کوآگلوتاریل متیل -3کسیلهیدرو

 گروهیتوسط  ،کاهش غلظت کلسترول سرم در اثر افزودن مواد فعال آویشن به جیره (.Gilliland and Walker, 1990)است شده حیوانات

ممکن است  ،نقش ترکیبات فعال موجود در آویشن در کاهش لیپیدهای خون اعتقاد بر اسن است کهدیگر از پژوهشگران نیز گزارش شد، 

(. همچنین این Alkassie et al., 2009)باشد کسی متیل گلوتاریل کوآهیدرودر ممانعت از فعالیت آنزیم  این ترکیبات از طریق تأثیر

-ورین و گلیسین از اسیدائها اتصال تالکتو باسیلشوند. ها نیز باعث کاهش کلسترول میافزایش شمار الکتوباسیل ترکیبات فغال از طریق

کتودزکسی گلیکوکولیک( و اسید ک و)توروکولیهای صفراوی اولیهطوری که اسیدهب ،کنندهای صفراوی را قطع می

-تبدیل می (های صفراوی ثانوی هستندکه اسید)دزاکسی کولیک، لیتوکولیکبه اسید ودزاکسی کولیک( را به ترتیب ت)توروگلیکوککولیک

-آیند و از راه مدفوع دفع میبه صورت نامحلول در می ،اتصال به سایر مواد غیر قابل جذب ۀهای صفراوی ثانویه در نتیجکنند. این اسید

و تبدیل  کسیالز شدههیدرو -آلفا -0 فعالیت آنزیم افزایشباعث کند. این عمل های صفراوی کاهش پیدا میجذب اسید ،د. در نتیجهنشو

(. همچنین برخی از تحقیقات نیز Portugal et al., 2006)کندهای صفراوی افزایش و کلسترول خون کاهش پیدا میکلسترول خون به اسید

با جذب مستقیم کلسترول از غشای خود و  ،ها در روده قادر به استفاده از کلسترول بودهالکتوباسیلوس برخی انواعاست که نشان داده 

 پژوهشگراندیگر از  گروهی(. Newton et al., 2002شوند)تجزیه آن، منجر به کاهش میزان کلسترول قابل جذب در روده برای میزبان می

  (.Katan et al., 2008د)شومیخون سبب کاهش کلسترول نیز  گیاهیهای وجود استرول ند که احتماالًاهبیان کرد

 

 گیری کلینتیجه

 LDLالشه و سینه و کاهش کلسترول و  وزنتواند موجب بهبود عملکرد، نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پودر گیاه آویشن می

-الکتوباسیلاز جمله های مفید روده)بر باکتریاین مواد ثیر و  تأ)تیمول و کارواکرول( آویشن ۀثرؤمواد م ۀبه واسط احتماالً پالسما شود که

 . است (ها
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